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Miljön

i Sverige har under de senaste decennierna blivit bättre i vissa
hänseenden. Det gäller framför allt miljön i närheten
av tidigare stora
utsläppskällor.
Förbättrad processteknik och införande
av reningsteknik
har gjort att många stora miljöfarliga utsläpp från industrianläggningar
och kommunala
Många
ningen

verksamheter

problem

av mark

återstår

påtagligt

minskat

eller upphört.

dock och en del har förvärrats.
Försur
Syrebrist på havsbottnarna på

och vatten fortsätter.

grund

hotar att slå ut det biologiska livet i havet.
av övergödning
Dessa hot beror till en del på sådant
utanför landets
som inträffar
gränser. De luftföroreningar
vi
får
in
från
utlandet
innebär att
som
försurningen fortfarande är ett stort och dessvärre ökande problem.
Också haven påverkas
fortfarande
Efter
tätorter

ningar

av utländska

källor.

på vad som sker i Sverige.
hand har nya inhemska miljöproblem

orsakar
och

lokala

andra

luftföroreningar.
övrigt

kraftigt

utsläpp

miljöfarliga

från

verksamheter

Luftföroreningarna

inte bara lokala

skador

biltrafik,

från

Men mycket beror

upptäckts.

I många

uppvärmningsanläggfortfarande

allvarliga

transportsektorn

utan påverkar

mark

ger för
och vatten över

stora områden.

Ett växande hot är den stora spridningen och upplagringen av miljöfarliga
ämnen, främst giftiga metaller och stabila
organiska ämnen, som uppkommer
genom att man producerar, konsumerar
och gör sig av med varor
av olika slag. Vidare hotas den öppna land-

skapsbilden
Under
tionellt

på många platser.
de senaste årtiondena

har successivt ett omfattande internasamarbete för att söka lösa miljöproblemen
vuxit fram. Särskilt

1 I sammanfattningen
avser en hänvisning
rubrik det kapitel i den allmänna motiveringen
behandlas. Hänvisningar
i den löpande texten
särskilt

anges, lagrum

i anslutning till en
där resp. fråga

avser, om inte annat
i vårt förslag till miljöbalk.

Sammanfattning

l8

av ozonskiktet
och risken för stora, snabba klimatförändringar.

sett i ett globalt

hotande,
atmosfären

miljöarbetet

internationella

för det moderna

Startpunkt

i

är uttunningen

perspektiv,

i Stockholm

var FN:s
1972.

Den
om människans miljö som hölls
är den världskonferens
om miljö och utveckling
senaste milstolpen
slog världssamsom FN anordnade i Rio de Janeiro 1992. Vid denna

konferens

fundet

fast målsättningen

hållbar

utveckling
hejdas

störingen
resurser

i hela världen.

god hushållning

och en långsiktigt

med naturens

säkerställas.

Grunderna
Balkens

för en på lång sikt
För att nå detta måste bl.a. miljöför-

att skapa förutsättningar

för

vårt arbete kapitel

3

ändamål

har varit att samla de centrala lagarna på hälsoskyddsÄndamålet med balken anges i den
till en miljöbalk.
och miljöområdet
inledande paragrafen i vårt förslag. Det är att

Vårt

0

0

uppdrag

människor
nu levande och kommande generationer av
en hälsosam och god miljö att leva
för
bevara biologisk mångfald och upprätthålla goda livsbetingelser
tillförsäkra

alla i landet och dess omgivande vatten naturligt

förekommande

växt-

och djurarter,
0

bevara levande landskap

0

skapa förutsättningar

för

samt
en på lång sikt

utveckling

hållbar

av

samhället.

De fyra punkterna

speglar målen för miljölagstiftningen.
utan även kommande

endast nu levande
som skall tillförsäkras

generationer

av människor
Livsatt leva

en hälsosam och god miljö
för det biologiska livet skall upprätthållas

betingelserna

Det är inte

och levande

till gagn för framtidens värld. Utvecklingen
hället skall styras in i banor som är långsiktigt hållbara.

landskap

bevaras

Tre områden
Vårt förslag
0

skydda

i sam-

samordnas
innebär att balken innehåller

människorna,

naturen

bestämmelser

och miljön

som kan orsaka skador eller olägenheter,

i övrigt

som avser att
mot störningar

Sammanfattning

0

bevara,

0

säkerställa

vårda och förbättra

tillståndet

19

i naturen och miljön

i övrigt

samt
att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt

en från ekologisk, social och samhällsekonomisk
sikt god hushållning tryggas l kap 2 §.
Miljöbalken

täcker

varandra

skydd,

således

tre områden

vård och förbättring

liga krävs effektiva

används så, att

synpunkt

på lång

med nära anknytning

samt hushållning.

till

Inom samt-

åtgärder för att stoppa miljöförstöringen

och skapa

förutsättningar

för en på lång sikt hållbar utveckling av samhället.
Vårt arbete har varit inriktat på att smälta samman de skilda miljölagarna. Strävan har varit att miljöbalken skall
ge uttryck för en enhetlig inställning till miljöfrågorna.
Ambitionsnivån
skall vara densamma
på de olika områden

som behandlas.

ren sammanställning

av nu gällande

Att utforma miljöbalken
som en
lagar vore enligt vår uppfattning

meningslöst.
Miljöbalken
i övrigt.

är avsedd att skydda människorna,

I uttrycket

naturen

vatten,

luft,

föreslår

utgör miljöbalken

biologiskt

och miljön

naturen och miljön

i övrigt

liv och även bebyggelse.

innnefattas

mark,

I den utformning

den centrala och övergripande

vi

lagstiftningen

vad gäller

skyddet av naturen och miljön i övrigt.
När det gäller åtgärder för människornas hälsa och välbefinnande
behandlar balken påverkan av störningar
som kan orsaka skador eller
olägenheter. Exempel på hälsoproblem som regleras
genom miljöbalken är luftföroreningar,

gifter,

liknande

omgivningen.

påverkan

sjukvårds-,

från

livsmedels-

skadlig

strålning,
Stora

buller,

stank och

problemområden

som
regleras huvudsakli-

och trañksäkerhetsfrågor

gen i andra lagar.
Balken

skall

också tillämpas

i frågor om samhällsplanering
och
vida grepp kring miljöproblemen
stämmer
överens med den syn som har vuxit fram internationellt
och kommit
till uttryck i bl.a. Brundtlandkommissionens
rapport Vår gemensamma
framtid och i Agenda 21, FN
handlingsprogram
för miljö och ut:s
samhällsekonomi.

veckling

Detta

med sikte på nästa århundrade,

sen se närmare

avsnitten

2.2.2

som antogs vid Rio-konferen-

och 2.2.4

i den allmänna

motive-

ringen.
Sverige

har liksom

administrativa
enligt

vårt

området.

styrmedel

förslag

andra industriländer

det centrala

Ekonomiska

hittills

i huvudsak

för att nå uppsatta miljömål.
styrmedel

administrativa
har emellertid

Miljöbalken

styrmedlet

använt
blir

på miljö-

under senare år fått

Sammanfattning
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som utomlands. En ökad användning
ekonomiska styrmedel kan väsentligt

såväl i Sverige

större betydelse

av avgifter och andra generella
förbättra möjligheterna
att uppnå de nationella
gjorde

giftsutredningen
på miljön,

i sitt slutbetänkande

att använda ekonomiska

I vår utredning

möjligheten

behandlade.

sanktioner

Grundläggande

är

till straff-

principer

i balken upp grundläggande
l kap. 3 §.
allt miljöarbete

Vi ställer inledningsvis
genomsyra

Däremot

som komplement
för vårt arbete.

betydelse

av

på frågor om den typ av

har vi inte gått närmare

av direkt

Sätt värde

en bred genomgång
styrmedel i miljöpolitiken.

som Miljöavgiftsutredningen
att använda sanktionsavgifter

miljöavgifter

1990:59

SOU

och andra styrmedel

Miljöavgifter

möjligheterna

Miljöav-

miljömålen.

Därvid

Skador skall i första hand förebyggas.

principer

som bör

skall redan risken för

skador beaktas.
Vad som utvinns ur naturen skall kunna användas och slutligt
om hand utan att denna skadas.
Den som kan orsaka eller som orsakar skador och olägenheter
betala kostnaden för att förebygga eller avhjälpa dem.

Principen
draget.
gripande

skall förebyggas

att skador

Det förebyggande

är bl.a.

arbetet måste drivas

samhällsplanering

till

åtgärder

formulerad

tas
skall

i Romför-

alla plan från över-

för att undvika

enskilda

ut-

släpp.
understöds av hjälpregler såsom principen om
teknik och utbytesprinciperz.
Den förstnämnda vägle-

Denna huvudprincip
bästa tillgängliga

driftsmetoder
och andra förfaom val av processteknik,
produkter och
och
tillämpas
vid
val
randen. Den sistnämnda
av ämnen
innebär att farliga ämnen skall ersättas av mindre farliga. Båda syftar

der i frågor

till att förebygga

skador.

Den s.k. försikrighetsprincipen
tens andra
återfinns

mening.

Även

den syftar

bland de grundläggande

I den svenska rättstraditionen

miljöskyddsarbetet

till uttryck

kommer
till

att förebygga

principerna

har principen

tog fart under l960-talet.

i första punkskador.

Den

i FN:s Rio-deklaration.
funnits sedan det moderna

Sammanfattning
Den andra punkten uttrycker

kretsloppsprincipen.
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I korthet

innebär

den att produkter

som framställs skall vara miljöanpassade så att de så
kan återanvändas eller materialet i dem återvinnas. Den
i strävandena att uppnå miljöbalkens mål vad gäller såväl god

långt möjligt
är viktig

miljö

som hållbar

I den tredje
Internationellt
PPP.

utveckling.

punkten

lagfásts principen

går den under

Den är vedertagen

det gäller störningar

att förorenaren

benämningen

Polluter

Pays Principle

såväl här i Sverige

som internationellt
skadar
omgivningen.
som
och i Rio-deklarationen.

från verksamheter

finns med i Romfördraget

Alla

har ansvar för miljön

Allt

eftersom

vi i vårt land i stor utsträckning

med de verkligt

betalar.

stora och svårt förorenande

har kommit

utsläppen

till

när
Den

rätta

från samhällen

och industrier

har det visat sig att betydande hot mot miljön kommer
från andra källor. Dessa är i många fall inbyggda i själva samhällsmaskineriet, i mönstren för produktion,
konsumtion och kommunikation eller

med andra ord
i
- vårt sätt att leva. I den ovan nämnda
Agenda 21 uttalas att de ohållbara mönstren för produktion
och konsumtion i framför allt industriländerna
utgör den viktigaste orsaken till
den fortsatta

förstöringen

av miljön

på jorden

och till

slöseriet

med

naturresurserna.
Därför
enskilda,

uttalar

företag,

vi i 1 kap. 4 § att miljöarbetet
kommuner

och myndigheter,

angår

alla och att

var inom sin verksam-

het, har ansvar för att nya skador förebyggs och för
att skador som
redan har uppkommit
avhjälps. Genom formuleringen
uttrycks även
det s.k. selaorsansvarez som grundläggande princip. Innebörden är
att
varje sektor i samhället har ansvar för att lösa miljöproblem
som
uppstår inom den egna sektorn. Sektorsansvaret slogs fast
av riksdagen
i 1988 års miljöbeslut
och bör enligt vår uppfattning ligga till grund
även för det framtida miljöarbetet
i landet.

Samordningen
Vi föreslår

av milj0lagama

att följande

Naturvårdslagen

kapitel

4

större lagar inordnas

1964:822

i balken.

Sammanfattning
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1969:387

Miljöskyddslagen
Renhållningslagen

1979:596

Hälsoskyddslagen

1982:

1080

Lagen l987:12

om kemiska produkter
om hushållning med naturresurser

Strålskyddslagen

1988:220

Lagen 1985:426

Dessutom

lagar gå upp i balken.

bör följande

av avfall

om förbud mot dumpning
om svavelhaltigt bränsle

Lagen 1971:1154
Lagen 1976:1054

om spridning

Lagen 1983:428

i vatten

över skogs-

av bekämpningsmedel

mark
1986:225

Miljöskadelagen

bilförbud
om tillfälliga
om förhandsgranskning

Lagen 1990:1079
Lagen 1991:639

bekämp-

av biologiska

ningsmedel

vi att regler om genetiskt modifierade organismer och
andra biotekniska produkter förs in som ett särskilt kapitel i balken.
Vidare

föreslår

på detta område.

I dag finns ingen samlad lagstiftning

Samtliga de ovan uppräknade större lagarna innehåller
rör den yttre miljön. Tre av dem reglerar även problem

miljö,

hälsoskyddslagen,

nämligen

lagen om kemiska

regler

som
i inomhusoch

produkter

strålskyddslagen.
De två sistnämnda
rådet, vilket

därför

lagarna griper

att själva arbetsmiljölagen
För att balken

på bl.a. arbetsmiljöom-

även

avseenden berörs av miljöbalken
har lämnats utanför.

i väsentliga

skall hålla sig inom rimligt

omfång

trots

krävs att den i

av ramlag. Det innebär att regeringen, eller myndigheter som regeringen i sin tur utser, bemyndigas
att meddela de närmare föreskrifter
som behövs för att uppfylla bal-

betydande

utsträckning

får karaktär

kens syften.
Enligt

vårt förslag

tur är indelade
I första
utformade
verkan

indelas miljöbalken

i sju avdelningar

i sin

vilka

i kapitel.

avdelningen

har vi samlat allmänna

för att tillämpas

på miljön

eller naturresurser

vid allt mänskligt

och som därigenom

negativt.

skall täcka detta, nämligen

Vi föreslår

bestämmelser.
handlande

kan påverka

De är

som har in-

människor,

att ett nytt begrepp införs

att utöva miljöpåverkan

2 kap. 6 §.

miljö
som

Sammanfattning
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de inledningsvis

ändamål,

inriktning

delningen

bestämmelser

nitioner

redovisade portalparagraferna

och grundläggande

om balkens
1 kap. finns i av-

principer

om balkens tillämpningsområde
av centrala begrepp 2 kap..

Även ett antal övergripande

aktsamhetsregler

melser om föreskrifter,
dvs. allmängiltiga
och myndigheter
att meddela föreskrifter
ingår i denna avdelning
Andra

och om defi-

och allmänna bestäm-

bemyndiganden
om bl.a.

för regering

försiktighetsmått,

3 resp. 4 kap..

avdelningen

består av bestämmelserna
i den nuvarande
vilka vi i enlighet med våra direktiv har fört över i

naturresurslagen,
huvudsak

oförändrade,

samt ett kapitel om miljökvalitetsnormer.
får i likhet med naturresurslagens
centrala delar paraply-

Avdelningen
karaktär
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och blir alltså tillämplig

plan- och bygglagen

och vattenlagen.

Tredje avdelningen
med inriktning

även på vissa andra lagar, däribland

innehåller

framför

balkens bestämmelser

om naturvård,

allt på skydd för naturområden

och biologisk

mångfald.
l fjärde

avdelningen

har vi samlat särskilda

endast gäller för vissa typer av verksamheter.
verksamhet
om tillåtligheten
av miljöfarlig
biotekniska

produkter,

avfall,

hälsoskydd

aktsamhetsregler

som
Där finns bestämmelser

samt om kemiska
och strålning.

och

Från och med femte avdelningen

är bestämmelserna på nytt gemenför
hela
balkens
tillämpningsområde.
Avdelningen
innehåller
samma
regler om prövning och tillsyn samt om avgifter och överklagande.
Balkens
gäller

bestämmelser

straffansvar,

institut

är väsentligt

förverkande
annorlunda

I sjunde avdelningen
av ersättning,

om påföljder

nämligen

finns i sjätte avdelningen.

och miljöskyddsavgift.
utformat

slutligen

än enligt gällande

står bestämmelser

om ersättning

för intrång,

De

Sistnämnda
rätt.

om olika

former

om skadestånd och

om miljöskadeförsäkring.

Allmänna

aldsamhetsregler

I 3 kap. i förslaget

kapitel

5

till miljöbalk

ges i form

miljöbalkens

hela

av allmänna aktsamhetsalla
bör
följa
i
sitt
handlande när det gäller
som
människor och miljö mot skador och olägenheter.
Dessa

regler vissa riktlinjer
att skydda
regler

skall

tillämpliga

täcka

på ett stort antal sinsemellan

grundläggande

krav

ämnesområde
olikartade

i fråga om aktsamhet

och blir

företeelser.

alltså
Samma

ställs vare sig det gäller
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industriell
dukter,

verksamhet,
hälsoskydd

proav kemiska eller biotekniska
i naturen. Vår strävan har varit att

hantering

eller åtgärder

ange högt satta mål för allt miljöarbete.
skall
De allmänna aktsamhetsreglerna

och
iakttas av regeringen
rättstillämpande
föreskrifter
utfärdar
och
av
som
i enskilda mål och ärenden. Detta gäller såväl vid till-

andra myndigheter
myndigheter

skall
Myndigheterna
som i fråga om tillsynsbeslut.
ställer såväl när de
sålunda tillämpa de krav som aktsamhetsreglerna
författar föreskrifter
som när det gäller exempelvis att vid tillståndsståndsprövning

prövning
tillsyn

meddela

med

inte vara direkt straffsanktioneatt
att få så vidsträckt tillämpningsområde

bör aktsamhetsreglerna

rade. Miljöbalken

kommer

dess allmängiltiga

regler

utgöra

eller att i samband

för verksamheten

förelägganden.

meddela

Däremot

villkor

för

att

med de höga krav

på

tillräckligt

inte kan göras

för straffrättsliga

grund

bedömningar,

precisa

och
som bör gälla i sådana sammanhang. Föreskrifter
dock
aktsamhetsreglerna
kan
meddelas
med
stöd
förelägganden som
av
sanktioneras med straff eller vite.

rättssäkerhet

Reglerna

i 3 kap. har utformats

på sådant sätt att de skall kunna

läggas till grund för kunskapsförmedling

och opinionsbildning.

Detta

medverkan
menar vi, eftersom alla människors frivilliga
miljö
och
i
längden
förutsättning
för
skapa
bättre
är en
ett mer
att
en
verksamt medel än lagstiftning.
är väsentligt,

Försiktighetsmått
Miljöbalken

miljöskyddslagstiftningen

bör i likhet med den nuvarande

ha sin grund i försiktighetsprincipen.

l princip

får det ankomma

på den

som vill göra något som kan påverka miljön att visa att åtgärden
kommer att medföra skada eller olägenhet för hälsa och miljö.
Den centrala

aktsamhetsregeln

i 3 kap. 3 § och innebär

till miljöbalk

uttrycks

skall vidtas som
skador
och olägenheter
mot

att alla de försiktighetsmått

behövs för att skydda människor
och för att främja

i vårt förslag

inte

och miljö

med naturresurser.
en långsiktigt god hushållning
Till försiktighetsmått
räknas bl.a. val av lämplig plats, skyddsåtgärder
och kontroll.

Sammanfattning
Bästa tillgängliga
En viktig

teknik

teknik

utgångspunkt

tillgängliga

teknik

när försiktighetsmått

skall tillämpas

och ekonomiska

vidtas måste vara att bästa

3 kap. 4 §.

Med detta avses en
nivå
och som det från
senaste
är möjligt att använda vid den typ

utvecklingens

som motsvarar

tekniska
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synpunkter

av åtgärd

som det är fråga om i det enskilda fallet.
har hämtat begreppet från pågående lagstiftningsarbete

Vi

inom

EG.

Utbytesprincipen
Lagen

om kemiska produkter innehåller en princip som innebär att
sådana kemiska produkter skall undvikas
som kan ersättas med mindre
farliga. Den får i miljöbalken
vidsträckt
innebörd och en mer
en mer
grundläggande
ställning 3 kap. 5 §.
Detta leder dock till att den
inte, som enligt gällande rätt, blir direkt straffsanktionerad.
Principen
skall

hela miljöarbetet

genomsyra

genom att tillämpas vid utfirdande
ning och i tillsynsverksamhet.

och får vid
av föreskrifter,

behov

sanktioneras

vid tillståndspröv-

Förbudsregel
Ett absolut

krav på att alla tillgängliga

skall iakttas
visst

lär inte kunna tillämpas
för

utrymme

göra

avvägningar

försiktighetsmått
i alla situationer.
mellan

som behövs
Vi har lämnat

motstående

intressen

3 kap. 6 §.

En grundläggande
stoppregel i balken är emellertid att
sådana avsteg inte får göras att det uppkommer risk för människors
hälsa eller för påtagliga skador på miljön 3 kap. 7 §.

Kretsloppsprincipen
För att miljön

långsiktigt

varaktigt

hållbar

skall förbättras

krävs att vi hushållar

och samhällsutvecklingen

göras

med resurserna, verkar för ett
ingår
i
som
varor och begränsar användningen
ämnen
skadliga
för människor och miljö. Vi föreslår därför
av
som är
en regel som skall gälla vid all hantering av varor och som uttalar att
en varas hela livslängd skall beaktas när riskerna för människor och

kretslopp

av de material

Sammanfattning

26

bör varan kunna återanvändas; i andra
hand bör strävan vara att återvinna material eller utvinna energi ur
den. Detta skall enligt vårt förslag beaktas i alla led och särskilt när
Så långt möjligt

miljö bedöms.

varan skapas och tillverkas

mellan

Samverkan
Utan

företag
systemet

att anamma

utvecklats

i USA,

3 kap. 8 §.

att handla

heter
14

för

att inom ett visst geogra-

vill vi öppna möjligheter

fiskt område utbyta skyddsåtgärder
insatserna

att göra

för

som har

med utsläppsrätter,

verksam-

mellan olika miljöfarliga
så effektiva

miljön

möjligt

som

kap. 3 och 6 §§.
Det

amerikanska

enligt

åsikt

vår

inte

i

införas
med EG:s

en samordning

att det skulle försvåra

bl.a. därför

Sverige,

bör

systemet

miljöregler.

6

kapitel

Generella föreskrifter

Vissa av de lagar som har förts samman i vårt förslag är utpräglade
En
ramlagar, andra innehåller i huvudsak detaljerade bestämmelser.
ramlag

utmärks

i förordningar

av att den ger stora möjligheter
Denna
och andra föreskrifter.

genomförd

konsekvent

lagar och förordningar

att reglera

sakfrågor

lagstiftningsteknik

är

i lagen om kemiska produkter och anslutande
i
Sämst möjligheter
i kemikalielagstiftningen.

med dess regler om individuell
detta avseende ger miljöskyddslagen
verksamheter.
Den ger inte heller tillräckliga
prövning av miljöfarliga
att komma

möjligheter
diffusa

rätta med problem

eller att åstadkomma

källor

Som redan nämnts

riksdagen

som en ramlag.
kan dra upp övergripande

nas ät regering
ges i balken.

av s.k.

som orsakas

miljölösningar.

för att hållas inom

Fördelen
riktlinjer

rimligt

med detta är främst
medan detaljer

att

överläm-

inom ramen för bemyndiganden
som
På så sätt går det också fortare att genomföra ändringar

i regelsystemet
tade faror

samordnade

måste miljöbalken

utformas

omfång

kräver

till

och myndigheter

när ändrade förhållanden

påkallar

det. Nya och ovän-

kan snabbt dyka upp och vara av så allvarlig

omedelbara

åtgärder.
är vidare fördelaktigt

då det i EES-

vid en svensk anslutning

till EG gäller

Ett system med bemyndiganden
samarbetet liksom

natur att de

i en framtid
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att anpassa den svenska miljölagstiftningen
området.
Regler

förslag

med bemyndiganden

till

regler.

till EG:s regler på miljö-

förekommer

i flera av kapitlen i vårt
I 4 kap. har vi emellertid formulerat vissa all-

miljöbalk.

mängiltiga
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För alla föreskrifter

som utfärdas med stöd av balken gäller att de skall grundas på principerna i 1 kap. och aktsamhetsreglerna

i 3 kap.

Generella
komma

föreskrifter

att tillämpas

för att reglera miljöfarliga

sådana är i dag mycket
de mest störande.
hetsmått

med stöd av 4 kap. torde i stor utsträckning

Andra

verksamheter.

stort. Det är endast möjligt
styrmedel

Antalet

att tillståndspröva

behövs för alla övriga.

Försiktig-

kan regleras direkt i föreskrifter
som är rutinbetonade
inte skräddarsys för individuella
verksamheter.

behöver

och

Föreskrifter

av detta slag blir enligt vårt förslag direkt tillämpliga
och i regel straffsanktionerade.
De skall emellertid också tillämpas av

prövningstillstånd

och tillsynsmyndigheter

och sålunda läggas till grund

för

och förelägganden.

Miljökvalitetsnormer

Utgångspunkten
störningar

flcapitel

7

för den svenska

i varje enskilt

krävas för att förebygga
har lett till utmärkta

miljöskyddspolitiken

fall skall dämpas så mycket
och motverka

har varit
som rimligen

skador och olägenheter.

resultat i så måtto att tekniken

att
kan

Detta

och reningsåtgär-

derna vid många anläggningar

har drivits så långt att utsläppen numera
endast utgör en bråkdel av vad de tidigare varit.
Trots detta har emellertid miljösituationen
i landet i många avseenden fortsatt att försämras. Skadeeffekterna
är mer storskaliga än tidigare och orsakssammanhangen mer komplicerade.
bl.a. från biltrafik,
har fått allt större betydelse.

Diffusa

utsläpp,

En brist med den hittills dominerande dämpningsprincipen
är att
den inte ser till helheten. Även om utsläppen från varje enskild störningskälla dämpas betydligt kan ändå många sådana källor tillsammans
påverka

miljön

långt utöver

vad den tål.

Det är i dagens miljöarbete
åtgärder

som behövs

människan
punkter

och naturen

benämner

regeringen

nödvändigt

med utgångspunkt
tål. Föreskrifter

vi miljökvalitetsnormer.

eller en myndighet

att ta ställning

i vilken

till

vilka

miljöpåverkan

som
sådana
utgångssom anger
Vi föreslår i 8 kap. l § att

som regeringen

utser får utfärda sådana
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föreskrifter

i syfte att skydda människor
med naturresurser.

hushållningen

eller för att främja

eller miljö

l paragrafen

ställs tre alternativa

upp. Det skall vara fråga om att
driva igenom riktlinjer
som riksdagen har antagit,
eller
förpliktelser
uppfylla internationella

förutsättningar
-

eller avhjäpa skador eller olägenheter.

förebygga

i övrigt

således ge uttryck för de
med utgångspunkt från vad människan

vårt system skall kvalitetsnormerna

Enligt

krav som bör ställas på miljön
och naturen tål. Kvalitetsnormer

av dessa slag måste bygga på
krävs såväl
För att skapa sådana kunskaper
ingående kunskaper.
tillämppraktisk
direkt
grundläggande forskning som utredningar med
och ekonomiskt
normerna.

med hänsyn till vad som är tekniskt
i enskilda fall bör inte göras inom ramen för

kompromisser

Eventuella

barhet.

möjligt

Dessa skulle i så fall bli vilseledande

och därmed menings-

att det inte alltid - och i vart fall inte omedelbart går att uppnå de mål som kvalitetsnormerna
ger uttryck för. I så fall
kompromisser
göras med öppna ögon och med full
får ofrånkomliga

lösa. Det är möjligt

vetskap om att hälsan eller miljön belastas mer än den egentligen tål.
är olika för skilda
Möjligheterna
att använda miljökvalitetsnormer
miljöer.
I fråga om luft bör enhetliga krav kunna ställas över hela
För mark och vatten gäller

landet.

däremot

skilda

förutsättningar

för

det som uppenbart att belastningen på miljön av vissa ämnen vida överskrider vad naturen tål utan
att någon gräns för den skull klart har definierats. I sådana fall måste

olika

I många fall framstår

naturtyper.

skyddsåtgärderna

naturligtvis

drivas så långt som över huvud taget är

möjligt.
Miljökvalitetsnormer

hällsplanering

och omsättas

i föreskrifter,

uttryckas

för samDessa kan i sin tur

skall i första hand läggas till grund
till

åtgärdsplaner.

realiseras genom prövning

i enskilda tillstånds-

osv. I vissa fall bör normerna göras direkt rättsligt
Sålunda kan man efter tyskt exempel tänka sig att förbud
bindande.
skulle inträda mot trafik i storstädernas kärnor om vissa ämnen i lufoch tillsynsärenden

ten, såsom koloxid,

översteg

gränsvärden

som bestämts i miljökvali-

tetsnormer.
Ett viktigt
verkan

exempelvis

håller sådana normer.
motsvarighet

skall kunna ges direkt
inneär att vissa EG-direktiv

skäl till att miljökvalitetsnormer
luftvårdsområdet

Om Sverige ansluter sig till EG måste dessa ges

i svensk lagstiftning.

Sammanfattning
Kretslopp

och producentansvar

kapitel

29

8

Som ovan nämnts föreslår
skall bygga bl.a. på den
att miljöbalken
s.k. kretsloppsprincipen.
En varaktig förbättring av miljön torde förutsätta att miljöhänsyn

tas inom

varuproduktionen
från idé till färdig
vara och fram till slutlig hantering av varan efter det att den kasserats
eller av andra skäl inte längre används. Vid all hantering
av varor
skall så långt det är möjligt varans hela livslängd beaktas vid bedömningen av de risker för hälsa och miljö
som varan för med sig. Det
innefattar
råvaru- och energiförbrukningen
vid tillverkningen,
hur
användaren hanterar varan och hur den på bästa sätt skall kunna
omhändertas

när den inte längre används.

Orsakerna

till

övervägande

att miljöstörningar

i avfallsledet

uppstår

delen sökas i långt tidigare

måste till

led

och främst i produktioutformas så att de innehåller så

nen. Varorna måste redan från början
lite skadliga ämnen som möjligt. De bör vidare
vara energi- och materialsnåla, inte dra onödiga resurser under användningen
och kunna
återanvändas eller återvinnas. Utbytesprincipen,
i
tillverkningssom
ledet innebär en skyldighet att välja de ämnen
minst
farliga för
är
som
miljön,

måste tillämpas

anpassas till

i större utsträckning.

åtgärdernas

effekt

bör

Återanvändning av

Återvinning av materialet bör komma i andra

bör prioriteras.

varorna

Avfallshanteringen

för miljöskyddet.

hand. På så sätt kan behovet

av deponering

skäras ned till ett mini-

mum.
I anslutning
föreslår

till en lagrådsremiss om införande
av producentansvar
vi att regeringen eller den myndighet
som regeringen bestäm-

mer skall
verkar,

föreskriva

importerar

om skyldighet

eller

för den som yrkesmässigt

till-

försäljer

en vara eller en förpackning
en
producent
att se till att avfallet av sådan egendom forslas bort, återanvänds, återvinns eller omhändertas på sådant sätt
som kan krävas för
en miljömässigt

godtagbar

som i sin yrkesmässiga

avfallshantering.
verksamhet

särskilda åtgärder från renhållnings2 och 5 §.

Vidare

föreslår

frambringar
avfall som fordrar
eller miljövårdssynpunkt
18 kap.

vi ett bemyndigande

att meddela föreskrifter
Konsumenterna
att

18
om källsortering
kan genom sina produktval

en utveckling

och tydlig

Detsamma gäller även den

information

mot miljöanpassade

som gör det möjligt
kap. 6 §.
göra en stor insats för

produkter

till stånd. Korrekt

är en förutsättning för att konsumenterna
skall
sådana val. För att ett system med återtagning
av varor
eller förpackningar
skall fungera torde det många gånger krävas
en
kunna träffa

Sammanfattning
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särskild

märkning

bör avfalls-

Vidare

och förpackningar.

av varor

införas med början för vissa utvalda varumiljöbalken bemyndiganden som gör det möjligt

eller miljövarudeklarationer
grupper. Vi föreslår
att meddela föreskrifter

9

kapitel

Hiilsoskyddsfrdgoma

18 kap. 5 §.

4 kap. 2

av sådan innebörd

aktsamhetsregler

införs grundläggande

Vi föreslår att det i miljöbalken

grundläggande aktsamsom gäller för skydd av hälsa och miljö. Dessa
För hålsoskyddet
hetsregler knyts inte längre till egendomsbegreppet.
innebär

det bl.a.

hälsa inryms

skydda människors

samheter av olika slag. I begreppet
i balken inte endast begreppet hälsoskydd

verk-

mot störande

att ingripa

möjligheter

vidgade

mening

i hälsoskyddslagens

utan
som kan ge upphov till sanitära
även mindre allvarliga störningar, t.ex. sådana som orsakas av infraventilationsanläggningar
ljud eller annat svagt ljud från värmepumpar,
olägenheter

dvs. störningar

första hand inriktas

i miljöbalken

Härigenom

17

kap.

i hälsoskyddslagen

än bestämmelserna

inomhusmiljön.

en början

mellan

olikheterna

inriktas

i större

på frågor

miljö-

om

mer karaktären
verksamheter.

av

att bibehålla

de

har dessa bestämmelser

att vara sidoordnade dem om miljöfarliga
finns det knappast någon anledning
I miljöbalken

och hälsoskyddslagarna

allergiker.
om hänsynen till särskilt känsliga personer
uppfattning bör, inte minst mot bakgrund av den kraftiga
olika allergiska

att i

kommer

på hälsoskyddet.

Hälsoskyddsbestämmelserna
utsträckning

till

åtminstone

vi föreslår

kvalitetsnormer

nuvarande

av de miljö-

2 kap. 9 §. Vi har antagit att användningen

och liknande

i fråga

Enligt

vår

ökningen

av
miljöunder senare år, vid tillämpningen
av
hänsyn kunna tas till personer som är mer käns-

åkommor

balkens regelsystem

liga än som kan anses normalt.

miljöproblem

Trafikens

från transportsektorn

Miljöstörningarna
olika slag

och trängsel
trafiken

flcapitel 10

buller,

främst luftföroreningar,
samt intrång

bidrar

till

i landskap

en betydande

är allvarliga
vibrationer,

och naturområden.

del av försurningen

och av många
nedsmutsning
Den svenska
av mark

och
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vatten och torde därmed
tagande skadorna

vara en starkt bidragande
på skogsmark.

Vi har valt att inte föra över detaljerade

lagstiftning
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orsak till

de till-

regler i nuvarande

trafik-

till miljöbalken.

Vi menar att miljötänkandet
måste genomsyra alla områden av samhället. Det närmare innehållet måste ges av
varje sektor för sig. Att t.ex
och bilavgasförur fordonskungörelsen
ordningen

bryta ut bestämmelser

bara för att de har miljöanknytning

Det skulle försämra möjligheterna
anser vi vara olämpligt.
att överblicka de samlade krav som ställs på fordon
av olika slag. Detsamma
gäller för lokala trafikföreskrifter.
Balkens

allmänna

trafikomrádet.

bestämmelser

Begreppet

skall i princip

"att utöva miljöpåverkan"

tillämpas

även på

2 kap. 6 § ligger

till grund för tillämpningen

av balken. Det täcker en mängd mänskliga
kan
påverka
hälsa eller miljö, däribland trafik med
som
motordrivna
fordon och farkoster. De allmänna aktsamhetsreglerna i
3 kap. skall kunna läggas till grund för prövning och tillsyn
samt för
föreskrifter.
På så sätt bör aktsamhetsreglerna,
som bl.a. innebär att
aktiviteter

hänsyn även skall tas till naturvårdens
krav,

kunna påverka

lokaliseringen

och den biologiska

mångfaldens

av vägar och andra kommunika-

tionsleder.
Vidare

får reglerna

genomslagskraft
melserna.

i miljöbalken

betydligt

när det gäller planering

Vi tror att miljökvalitetsnormer

betydelse för den framtida

större

än de nuvarande

trafikplaneringen

kommer

räckvidd

och

miljöbestäm-

att få särskilt

och bli vägledande

stor
även

för sådana övergripande
riksdagen

fattar.

beslut om investeringar i infrastruktur
som
Miljöfrägorna
måste föras
på ett tidigt stadium i

planeringen.

Regeringen

prövar

stora trafikanläggningar

För att hushållningstänkandet

skall

fullt genomslag i balken när det

gäller transportsektorn

föreslår vi att vissa typer av stora trafikanläggningar skall undergå tillåtlighetsprövning
av regeringen innan de byggs

7 kap. l § första

stycket 12.
Prövningen bör göras på ett mycket
Det skall vara en prövning av den typ
som vissa slag
i dag måste undergå enligt naturresurslagen.
av industrianläggningar
Kretsen av prövningspliktiga
anläggningar
föreslår vi utökas med

tidigt

stadium.

vägar, järnvägar,

flygplatser,

hamnar och farleder

vilka

kan medföra
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eller regional

en från nationell
jön.

betydande

också att det s.k. kommunala

därvid

Vi föreslår

synpunkt

påverkan

på mil-

vetot skall kunna

när det är fråga om vägar, järnvägar och farleder som
för vissa av de anläggningar
skall alltså
på motsvarande sätt enligt naturresurslagen

brytas igenom

prövas på detta sätt. Såsom i dag gäller
som prövas
regeringen kunna driva

även mot en berörd kommuns vilja, men bara om det är synnerligen angeläget från nationell
synpunkt och andra lösningar har visat sig olämpliga.
igenom

ett projekt

av trañkanläggningar

Miljöprövning

en planerad trafikanläggning
om den kan antas orsaka sådana störningar att den enligt exempelvis
inte bör få komma till stånd.
stoppreglerna
i 3 kap. 7 § miljöbalken
bör kunna förbjuda

Tillsynsmyndigheten

anläggningen
har i så fall att ansöka om
Den som vill genomföra
företas när
tillstånd till den. På så sätt kan en fristående miljöprövning
det verkligen

Naturvård

-

behövs.

miljövården

den gröna

Att bevara den biologiska
vilda

växt-

uppgift

mångfalden,

I den allmänna
i tropiska

emellertid

11

dvs. livsbetingelserna

har under senare år blivit
över hela jorden. Man räknar

och djurarter,

i miljöarbetet

över 2 000 arter försvinner

djurliv

kapitel

allvarlig

debatten

för alla

en allt viktigare
numera med att

varje år och att takten ökar.
är det i första

hand hotet mot växt-

och

Hotbilden
är
som har uppmärksammats.
även i tempererade områden som Sverige. Mellan

områden

5 och 15 % av våra vilda arter är hotade i det avseendet att deras
långsiktiga överlevnad inte kan anses vara säkrad.
mångfalden
hotas dels av de föroreningar
Den biologiska
som
sprids i naturen på grund av utsläpp från bl.a. industrier och samhällen, dels av människans rent fysiska ingrepp
nämnda slag måste mötas genom effektivare
alltså genom
av föroreningar,
såväl Sverige som andra länder.

utsläpp

Direkt

fysiska

ingrepp

genom att vattendrag

sker t.ex.

i naturen.
insatser

bättre

genom

och sjöar däms upp eller

allmänt

Hot av förstför att undvika
i

miljöskydd,

att skogar
torrläggs,

huggs
genom

ner,
att
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dikas ut, genom att olika odlingshinder

tas bort ur odlingsoch genom bebyggelse. Åtgär-

mark, genom att ängsmarker försvinner
der för att undvika att sådana ingrepp

utarmar den biologiska mångfalden räknas av tradition till naturvärden och regleras i naturvårdslagen. Denna är i vårt förslag inordnad i miljöbalken.
En grundläggande

strävan i dagens och framtidens

vara att bygga in miljötänkandet
som kan befaras påverka miljön

miljöarbete

bör

i alla de olika

slag av verksamheter
Det skall givetvis även gälla

negativt.

jordbruk

och skogsbruk.

3 kap.

bör gälla också inom jordbruk

Omtanken

om den biologiska mångfalden bör
ingå som en självklar och väsentlig faktor i all planering, skötsel och
drift inom dessa näringar, på
samma sätt som omtanken om det ekonomiska utfallet.
De grundläggande
aktsamhetsreglerna i miljöbalken

alla

övriga

verksamheter

som
att reglerna

och skogsbruk

innebär

Vidare

föreslår

8 kap.

och miljökonsekvensbeskrivningar

vi

"att

i balken

utöva

liksom

inom

miljöpåverkan".

miljökvalitetsnormer

om
9 kap.

skall kunna tilläm-

pas inom dessa näringar.
Miljöbalken

innehåller

dessutom regler om skydd för växt- och
vad som kan krävas att de areella näringarna
svarar
för. De väl etablerade skyddsinstituten
nationalpark, naturreservat och
djurlivet

utöver

naturvårdsområde

bör liksom

hittills,

men med större kraft, användas
jordbruksoch skogsmark av hänsyn
främst till deras värde som biotoper. Vi
anser inte att det behövs några
sakliga ändringar i lagreglerna för dessa institut och har därför fört
för att skydda

särskilt

dem i vårt förslag

till

Dessa är dock relativt
För att förbättra

känslig

miljöbalk
omfattande

skyddet

fram förslag till ändringar
och täkter.

Vidare

föreslår

mande växt- och djurarter

med endast redaktionella
10

kap..

för den biologiska

i reglerna

ändringar.

mångfalden

för strandskydd,

att regler införs

lägger

markavvattning

för utsättande

av främ-

i naturen.

Strandskydd
En stor mängd djur- och växtarter
vatten.

Genom reglerna

fulla biotoper

räddats undan påverkan

skyddet motiveras
för friluftslivets
allmänheten.

2 13-0281.
Dell

lever i övergången

om strandskydd

emellertid
skull

från främst bebyggelse.

enligt gällande

hålla attraktiva

mellan mark och

har stora områden

av värdeStrand-

lag enbart av behovet att

strandområden

Enligt vår mening bör strandskyddet

tillgängliga

förstärkas

för

på så sätt
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att det framgår

tydligt

av hänsyn även till växt-

§.

kap. 9 och ll

10

och djurlivet

att skyddet motiveras

som inte har
att göra utan i stället avser att
med skyddet
mellan gällande regler i naturkomma ifrån vissa samordningsproblem
vårdslagen och plan- och bygglagen. Vårt förslag innebär att en komVi föreslår

i reglerna

även en ändring
för biologisk mångfald

för strandskydd

besluta om strandskyddetaljplaneläggs
mun får rätt att i område som
det inom området. Särskilda skäl skall dock krävas för att minska
omfattningen av det strandskyddade området eller helt upphäva strandskyddet 10 kap. 10 §.

Markavvattnin
Våtmarker

g
för
som har särskilt stor betydelse
fågelDe är viktiga biotoper för många

hör till de naturtyper
mångfalden.

den biologiska

De kan också tjäna som reningsför läckage av näringsämnen
kvävefållor
som förs ut med
verk
sådana
är de antagligen
Som
och skogsmarker.
vatten från jordbruksI stora delar av landet, framför allt
i kostnadseffektivitet.
oöverträffade
arter,

växter,

och insekter.

svampar

genom århundradena dikats
ut i sådan omfattning att endast ringa arealer återstår.
Vi föreslår
kräver tillstånd enligt naturvårdslagen.
Markavvattning

i Syd- och Mellansverige,

har vätmarkerna

kompletteras med en regel om
om tillståndsprövning
vilka avvägningar mellan olika intressen som prövningsmyndigheten
bör i princip tillåtas endast
har att göra. Markavvattning
länsstyrelsen
att bestämmelsen

när påverkan

antas bli obetydlig

och samtidigt

talar för att företaget

kommer

och på omgivningen

kan

sökanden kan visa att särskilda

skäl

mångfalden

på den biologiska

till stånd 11

kap. l §.

Vi räknar med att detta leder till att det praktiskt taget blir
i största delarna av Syd- och Mellansverige.
för markavvattning
delarna av landet, framför allt i Norrland,
mer våtmarksrika
tillstånd kunna ges i något större utsträckning.

stopp
I de
torde

Täkter
införs i lagtexten.
vi att en prövningsregel
skall
täktmaterialet
vägas
mot de skador
Innebörden är att behovet av
mångfalden som täkten kan
och på den biologiska
på naturmiljön
Även

för täkter

föreslår

Sammanfattning
befaras orsaka 12
meddela
12

kap. 2 §.

föreskrifter

Vidare

föreslår

tillståndsplikt

om
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vi ett bemyndigande

även

för

att

husbehovstäkter

kap. 4 §.

Främmande

arter

Djur-

och växtarter som inte naturligt hör hemma i ett visst ekosystem
kan orsaka stora skador
om de sätts ut där. Problemet har bl.a uppmärksammats i skogsbruket t.ex. contortatallen
men har samma vikt
när det gäller

främmande

Ett fungerande

arter i allmänhet.

ekosystem

bygger på att olika arter balanserar
varart hålls i schack av sina naturliga fiender och hindras på
så sätt från att föröka sig ohejdat. En främmande art
som hamnar i
sådan miljö kanske inte har några naturliga fiender där. Den kan då
komma att snabbt växa i antal och tränga ut andra
arter. Detta kan i
sin tur få följdverkningar
på ytterligare andra arter och på hela ekosysandra. Varje

temet.
Å andra

sidan kan t.ex

alltså ge bättre

avkastning

vara attraktiva som jaktvilt.
i de naturliga ekosystemen.

främmande

trädslag

än inhemska.

växa snabbare

Djurarter

och

som sätts ut kan

I vissa fall kan sådana arter smälta väl in

Det gäller t.ex. ofta för arter som tidigare
har levt naturligt i en viss miljö
men försvunnit genom utrotning.
De risker och möjligheter
som utsättande av främmande eller försvunna arter i naturen medför gör det angeläget att i någon form reglera sådana åtgärder. Vi anser att
en växt- eller djurart inte bör
sättas ut i ekosystem och områden
som ligger utanför artens naturliga

utbredningsområde,

utan att åtgärdens

konsekvenser

för miljön

först

har prövats.

noggrant

Detta är också en skyldighet som Sverige har
åtagit sig enligt konventionen
om biologisk mångfald se avsnitt 2.2.5
i den allmänna motiveringen.
Artikel 8 h i konventionen
stadgar att
alla länder skall förhindra införande
kontrollera
eller utrota
av samt
sådana främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer
och inhemska arter.
I ñskelagstiftningen
och flyttning

av fisk.
svunna arter i allmänhet
slår att en bestämmelse
dighet som regeringen
skrifter

om bl.a.

regleras sedan många år frågor om utplantering
Regler för utsättande av främmande och förbör givetvis

placeras i miljöbalken.

införs enligt vilken

regeringen

i sin tur utser
bemyndigas
tillståndsplikt
11 kap. 9 §.

Vi före-

eller en mynatt utfärda före-
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Med

som har utarbetats av
av bl.a. rekommendationer
diskuterar vi vissa principer
IUCN
naturvårdsunionen

ledning

Internationella

utsättande av växt- och djursom vi anser bör tillämpas i ärenden om
främmande eller
arter. Bl.a. förordar
som allmän princip att en
kan
detta
antas medföra påtaglig
försvunnen art bör sättas ut endast om
och noggrant klarlagd nytta för människan eller miljön och det inte
arter som lämpar sig för ändamålet.
bör ingå i underlagen för beslut i
Miljökonsekvensbeskrivningar
arter. Överträdelser
av
alla ärenden om utsättande av främmande
straffsanktionerade.
föreskrifter
bör vara

finns några inhemska

Biotekniska

kapitel

produkter

12

nyheär en av vår tids revolutionerande
möjligt
med vars hjälp det är
ter. Genteknik är en del av biotekniken
från
arvsanlag
ras eller art till en
en individ,
att föra över enskilda
möjligheter
att bedriva ett
annan. Med hjälp av genteknik öppnas nya
organismer
kan
utrustas med
Härigenom
systematiskt förädlingsarbete.

Den biotekniska

vetenskapen

förekommer i naturen.
av egenskaper som normalt inte
kan bidra till att lösa många problem runt om i samkan nya produkter skapas och gamla prohället. Genom biotekniken
dukter tas fram på billigare sätt. Det är uppenbart att vi med hjälp av
än de
biotekniken kan få fram nya produkter som är mer miljövänliga

en kombination
Biotekniken

nuvarande.
modifierade organisav genteknik och genetiskt
särskilt för naturen och dess ekomer kan också föra med sig risker,
framsystem. Viktig är också frågan enligt vilka etiska principer som
bör
organismer
modifierade
ställning och användning
av genetiskt
Men användningen

bedömas.
Särskilt
behandla

betydelse

för ekologin

i miljöbalken.

När enligt

bioteknikens
biotekniken

på hälsoskydds-

och miljöområdet

gör det naturligt
vårt uppdrag

skall samordnas

framstår

modifierade

användningen av genetiskt
särpräglat område att bestämmelserna
och
som ett så nytt
hållas samman i ett särskilt kapitel i balken.

ken, och särskilt

Försiktighetsprincipen

bör tillämpas

att

lagarna
biotekni-

organismer,
i ämnet bör

också på bioteknikens

område.

och särskilt av genetiskt
som användningen av biotekniken
organismer kan medföra är sådana att det krävs en konmodifierade

De risker

troll

i syfte att förebygga

skador och olägenheter

för människor

och
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miljö.

Miljöbalken

bör innehålla

bestämmelser

som gör det möjligt att
genetiskt modifierade
organis-

för användning

särskilt
av bioteknik,
kräva tillstånd av hälso- och miljömyndigheterna.

mer,
Kapitlet

om bioteknik i miljöbalken 16 kap. innehåller bestämmelser inte endast om genetiskt modifierade organismer - oavsett om det
är fråga om djur, växter, mikroorganismer
eller virus
också om
- utan
biologiska bekämpningsmedel
och vissa andra biotekniska produkter.
I en grundläggande
paragraf slås fast att riskerna för skador på
människor och miljö skall beaktas och att hänsyn skall tas till etikens
grunder
1 §.

vid all hantering

av genetiskt

modifierade

organismer

16

kap.

Regeringen,

eller en myndighet som regeringen i sin tur utser,
ges rätt att föreskriva om krav på tillstånd för hantering av biotekniska
produkter 16 kap. 8 § och även att förbjuda sådan hantering om det
är av särskild betydelse från hälso- eller miljösynpunkt
16 kap. 9 §.
Vid sådana prövningar skall enligt vårt förslag även etiska överväganden ingå.
Enligt

vår mening

bör tillstånd

i princip

produkter,

inbegripet

naturen av biotekniska
organismer. En självklar

förutsättning

krävas

för utsättning

genetiskt

för att tillstånd

i

modifierade

skall beviljas bör

vara att de olika konsekvenserna - och vid utsättning i naturen särskilt
de ekologiska effekterna
är noggrant utredda och att det alltså föreggeren miljökonsekvensbeskrivning
tillräcklig.

som tillståndsmyndigheten

finner

om en central reglering
utifrån de ekologiska risker som användningen
produkter
kan föra med sig, bör Naturvårdsverket

i miljö-

Eftersom

motiverar

vårt förslag

balken främst
tekniska
centralt

av biofå ett

ansvar på området.

Tillståndsprövning

och miljökonsekvensbeskrivningar

kapitel

13

Tillståndsprövning
Vi föreslår

att miljöbalken

miljöskyddslagen

i betydligt

högre grad än den nuvarande

skall bygga på möjligheter

för regeringen

eller mynföreskrifter

dighet som regeringen bestämmer att meddela generella
och andra försiktighetsmått.
Vi förutser
om bl.a. skyddsåtgärder
sådana generella

prövning,

särskilt

föreskrifter

att

skall minska behovet att kräva tillstånds-

i fråga om mindre

verksamheter.
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Vi föreslår

att träffa

möjlighet

På så sätt kan regeringens

delse.

7 kap..
om tillåtlighet
till ärenden av strategisk bety-

kan begränsas

Tillåtlighetsprövningen

instans pröva

frågan

utan endast avgöra

tillståndsfrågor

i första

inte skall

att regeringen

vidare

i

avgörandet

vikt bibehållas.

ärenden av stor politisk

om domstolsprövning

Diskussion

att envar skall ha rätt till
bl.a. när det gäller hans civila rättigheter och skyldomstolsprövning,
verksamhet omfattas otvidigheter. Frågor om tillstånd till miljöfarlig
frågor
prövas i Sverige av förvaltvelaktigt av bestämmelsen. Dessa

ningsmyndigheter.

föreskrivs

artikel

I Europakonventionen,

att uppfylla

För

konventionens

krav

måste det

länsstyrelser-

prövningsmyndigheternas
att
avgöranden överprövade av domstol.
Koncessionsnämndens
nas och
Detta har aktualiserat frågan om att övergå till ett system med domverksamheter.
stolsprövning
av miljöfarliga

således finnas möjlighet

miljöskyddsfrågorna

skäl att betrakta

sakliga

Det ñnns emellertid

Behovet av att kunna överpröva Koncessionssom förvaltningsfrågor.
nämndens beslut i domstol bör kunna tillgodoses inom ramen för en
generell lösning av problemet med domstols överprövning
av förvaltRegeringsi
ske
prövning
sådan
ningsbeslut. För närvarande kan en
rätten enligt lagen 1988:205

av vissa förvaltnings-

om rättsprövning

beslut.
tillståndsärenden

kan antalet

Som nyss anförts

antas komma

att

föreskrifter.
Det kan
genom ökad användning av generella
behovet
blir
minskning
så
stor att
inte förutses att denna
av

minska
dock

regionala

tillståndsmyndigheter

bortfaller.

inte på oss att gå in på några närmare överväganden
Våra förslag utgår därför från att frågor om
i organisationsfrågan.
Det ankommer

tillstånd

till

verksamhet

miljöfarlig

Koncessionsnämnden

även i fortsättningen

och länsstyrelserna.

Vi

har dock

prövas
under

av
vårt

varit medvetna om att statsmakterna kan
i sådana frågor.
komma att överväga att gå över till domstolsprövning
miljödomstolar
regionala
inrätta
uppEtt alternativ kan då vara att

arbete med tillståndsfrågorna

byggda på de nuvarande
ligt har

utformat

vattendomstolarna.

våra förslag

även i ett sådant system.

Ifråga

I den mån det varit möj-

så att lösningarna

skall kunna passa

om andra typer av tillståndsprövning,
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det inte vara aktuellt

kemikaliefrågor
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och strålskyddsfrågor,

att ändra gällande

torde

ordning.

Miljökonsekvensbeskrivningar
Att

miljökonsekvensbeskrivningar

skall

ingå

i beslutsunderlaget

i

avgöranden

som påverkar människor och miljö är en grundläggande
tanke i miljöbalken.
En sådan beskrivning skall föreligga på ett mycket
tidigt stadium, innan de första reella besluten i
en fråga fattas.
Vi föreslår att bestämmelserna i 5 kap. naturresurslagen
förs över
till

miljöbalken

med några förändringar

konsekvensbeskrivning
i alla tillstånds-

i miljövårdens

intresse.

En

skall enligt vårt förslag ingå dels i ansökningar

och anmälningsärenden

enligt balken,

dels i andra fall

vid tillämpningen

av balken och vissa andra lagar när det är fråga om
åtgärder som kan befaras medföra betydande påverkan på människor,
miljö eller resurshushållning
9 kap. 1 §.
För att syftet
måste

alternativ

mening

med en konsekvensbeskrivning
en sökt åtgärd redovisas.

till

så väsentligt

Ränskrafi

skall

kunna uppnås

Detta är enligt vår
att att det bör anges i själva balken 9 kap. 4 §.

och omprövning

kapitel

14

Att vid behov kunna se över meddelade tillstånd och föreskrivna
villkor är av stor betydelse för att miljöarbetet
skall bli effektivt.
Samtidigt måste de som bedriver verksamheter
kräver
investestora
som
ringar kunna göra anspråk på rimliga planeringsförutsättningar.
Ett
tillstånd
sedan

enligt

miljöskyddslagen

miljöskyddslagens

inskränkningar
att villkoren

i rättskraften

gäller

tillkomst

i princip
har

det

för all framtid.
dock

hos ett tillståndsbeslut

för beslutet under vissa förutsättningar

inskränkningar

har etappvis

kommit

att utvidgas

funnits

Allt-

viktiga

till följd bl.a. av
kan ändras. Dessa

allt mer.

Rätt att begära omprövning

Enlig

vår mening bör en myndighet som utövar tillsyn över
en miljöfarlig verksamhet alltid få rätt att påkalla villkorsomprövning.
I och
med att länsstyrelserna numera har det formella
ansvaret för tillsynen
av tillståndspliktiga

anläggningar

och verksamheter

bör de också ha
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för en viss anläggning
om villkoren
eller verksamhet kan behöva omprövas. I de situationer då en miljöverksamhet får
nämnd i en kommun har tillsynen över en miljöfarlig
att bedöma

goda förutsättningar

nämnden

anses ha erforderlig

att föra

kompetens

talan

om sådan

omprövning.
Man får på detta sätt en enhetlig ordning enligt vilken det bara är
för en
tillsynsmyndigheten
av villkoren
som kan begära omprövning
21

viss verksamhet

kap. 6 §.

Förutsättningar

för omprövning

Erfarenheterna

har visat att omprövning

enligt

den s.k. tioårsregeln

att införa
en del problem. Vi har diskuterat möjligheten
tioårsperioefter
utgången
omprövning
av
av tillstånd
en obligatorisk
kortare
den eller någon annan bestämd tid. Inom EG förekommer
har medfört

omprövningstider

en inte ovanlig tid är fyra år. Inom
måste självfallet dessa omprövningsbestämmel-

i vissa direktiv;

ramen för EES-avtalet
ser iakttas.
Att rent generellt

efter fyra år synes där-

gå över till omprövning

emot mindre välbetänkt

med hänsyn till tillsyns-

och prövningsmyndig-

i
resurser. Det finns redan nu - och kommer
miljöbalken
att vid behov tvinga fram
att finnas - goda möjligheter
omprövning av tillstånd och villkor oberoende av tioårsregeln 21 kap.
1 och 2 §§. Vi anser att man bäst tar till vara resurserna om man

heternas

begränsade

att med vissa mellanrum

ålägger tillsynsmyndigheterna

överväga

frå-

som de har tillsyn
av verksamheter
gan om behovet av omprövning
inte
omprövning
varför
fall motivera
över och i förekommande
behövs.

Omprövning
verksamheter

bör för vissa grupper av anläggningar och
med stöd av
kunna ersättas med generella föreskrifter

bestämmelserna
detta skulle

Reglerna

i 4 kap.

kunna gälla

och kommunala

Tillsyn

av villkor

Tänkbara

typer

är exempelvis

av anläggningar

för vilka

sopförbränningsanläggningar

avloppsreningsverk.

flazpitel 15
för tillsynsförfarandet

som har samlats

i vårt

förslag

är ganska enhetliga
till

miljöbalk.

i de centrala lagar

Därför

har det varit

Sammanfattning
naturligt
22

att samordna

dessa regler i ett gemensamt
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kapitel

om tillsyn

kap..
Enligt

förslaget

undersökningar,

gäller

rätt till

regler i fråga om
samma grundläggande
tillträde, förelägganden
och förbud, rättelse

samt vite och handräckning,

hantering

av kemiska

vare sig det gäller miljöfarlig

eller biotekniska

produkter,

verksamhet,

hälsoskydd,

eller

annat.
Samordningen
några

fall

förelägganden

Talerätt

leder till

förbättras

att reglerna

och förbud

möjligheter

skärps.

I

att meddela

och att vidta rättelseåtgärder.

och överklagande

Vi föreslår

på vissa områden

tillsynsmyndighetens

kapitel

16

att en formell talerätt för ideella organisationer
i ärenden som gäller tillståndsprövning.
Vilka

området införs

på miljöorganisa-

tioner som skall komma i fråga regleras enligt vårt förslag genom
föreskrifter
som regeringen har att utfärda 24 kap. 5 §. Det bör
krävas att en organisation har viss stadga för att tillerkännas talerätt.
En motsvarande

rätt föreslås även för yrkesfiskarnas

sationer

i ärenden

föreslår

vi att det tillsätts

intresseorgani-

som gäller åtgärder som kan påverka yrkesñsket.
För att ytterligare
förstärka allmänhetens inflytande i miljöfrågor

uppgift

en miljöombudsman.

Denne

att ta emot och utreda enskilda

förhållanden

personers
Miljöombudsmannen

på miljöområdet.

som han behöver bör enligt
enhet inom Naturvårdsverket.

Strafiivanktzioner

vår uppfattning

och miljöskyddsavgiji

kapitel

skall

klagomål

ha till

över olika

och det biträde

fungera

som en särskild

17

Bestämmelser

finns
om straff för olika typer av brott på miljöområdet
såväl i brottsbalken som i ett stort antal författningar
med miljöanknytning. Tillämpningsområdena
för de olika bestämmelserna överlappar
ofta varandra.

En av våra huvuduppgifter
har varit att föra samman
dessa till ett enhetligt och överskådligt
system i miljöbalken.
Vi har funnit
melserna
balken.

det lämpligt

uppdelade
Men

bestämmelser

att även i fortsättningen

så att vissa finns i brottsbalken

åtskillnaden

mellan

måste göras tydlig.

brottsbalkens

Annars

ha straffbestämoch andra i miljöoch

miljöbalkens

blir det med all sannolikhet
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så att enbart
förekomsten

miljöbalken

miljöbalkens

bestämmelser

samtidigt

tillämpas,

som
enligt

gör att brotten
av bestämmelserna i brottsbalken
Därför
föreslår vi att endast
andrarangsbrott.
som

framstår

fallen av miljöbrott

de allra allvarligaste

hälsa eller

där allmänhetens

naturens

dvs. fall

förs till brottsbalken,
renhet verkligen

sätts på spel

med uppsåt eller av klar oaktsamhet 13 kap. 7 och 9 §§ i vårt förslag
i nivå med
till ändring i brottsbalken.
På så sätt kommer miljöbrotten

övriga

allmänfarliga

brott

enbart andrarangsbrott

samtidigt

i 13 kap. brottsbalken,

utan även mycket allvarliga

miljöbrott

som inte
behand-

las i miljöbalken.

Brottsrubriker

i miljöbalken

som nu finns i den
av alla de hundratals straffregler
till
har vi smält samman i miljöbalken
omfattande specialstraffrätten
användbara
flertalet
25
kap.,
paragrafer
med
tio
är
kapitel
ett
varav
Huvuddelen

och innehåller

över balkens hela tillämpningsområde

särskilda

brotts-

rubriceringar.
Som exempel kan nämnas att den som försummar tilldöms för otillåten miljöpåverkan
ståndsplikt eller anmälningsskyldighet
vare sig det är fråga om en verksamhet, hantering av en produkt eller
någon annan åtgärd som kräver tillstånd eller anmälan 25 kap. 3 §.
Det har funnits en tendens att mer eller mindre slentrianmässigt
föreskriva
tillsammans

straff

även för

relativt

obetydliga

överträdelser.

Detta,

att det ofta är svårt för en åklagare att i
övertyga domstolen om att just den åtalade har

med det faktum

en miljöbrottsprocess
stark personlig skuld till exempelvis

ett överutsläpp,

gör att de straff

lindriga.
regelmässigt är förhållandevis
som utdöms i miljöbrottmål
samhället
slutsats kan lätt bli att miljöbrott är något som
Allmänhetens
tar lätt på.
skall vara förbehållna sådana beteenden
Vi anser att straffsanktioner
för enskilda
Straffansvar
klandervärda.
framstår
verkligen
som
som
personer bör inträda endast i sådana fall där uppsåt eller en klar grad
För enklare former av överträdelser föreslår
av oaktsamhet föreligger.
tillämpas. Detta bör enligt vår
vi att ett system med sanktionsavgifter

uppfattning

ersätta det nuvarande

institutet

miljöskyddsavgift

och även

till detta nedan.

överta dess namn. Vi återkommer
Vi har där så varit möjligt utformat
enbart tar sikte på väsentliga
let med otillåten

brottsbeskrivningarna

I det ovan nämnda exemphar detta inte låtit sig göra. Där har

överträdelser.

miljöpåverkan

så att de

Sammanfattning
vi i stället undantagit
pelvis

gäller

brottet

ringa brott från straffbarhet.
olovlig

miljöstörning

ningen att gärningsmannen
skyddsåtgärder,

Straffen

i väsentlig

begränsningar

skilt har beslutats,
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25

Men när det exemkap. 5 § är förutsätt-

mån har åsidosatt ett villkor

eller andra försiktighetsmått

om

som sär-

t.ex i ett tillståndsbeslut.

skärps

Vår inställning
allvarlig

är att samhället

miljöbrottslighet.

ta maximistraff.
föreslår

har anledning

att reagera kraftigt mot
för detta är att vi föreslår skärp-

Ett uttryck

För grova fall av de brott som regleras i miljöbalken
skall vara fängelse i lägst sex månader och högst

vi att straffet

sex år 25

kap. 6 §. Samma maximistraff

av brottet miljöförstöring
vårt förslag till ändring

i brottsbalken
i brottsbalken.

föreslår
13

vi för normala

kap. 7 § första

fall

stycket i

Pâ så sätt får vi i straffhän-

seende upp miljöbrotten
i nivå med förmögenhetsbrotten.
För grov miljöförstöring
och för spridande av smitta 13 kap. 7 §
andra stycket och 9 § i samma förslag
föreslår vi maximistraffet
livstids

fängelse.

Detta är detsamma som i dag gäller för grova fall av
av gift och smitta.

spridande

Miljöskyddsavgift
För brott som begås inom ramen för näringsverksamhet,
och det gör
del
miljöbrotten,
kännbara
kan
ekonomiska
påföljer
enligt
en stor
av
vår mening

samma förebyggande effekt som straff, eller t.o.m.
De som framför allt torde vara användbara på miljöområdet
är
instituten företagsbot, förverkande och sanktionsavgift
miljöskyddsavbättre.

gift.
Sedan det
ekonomiskt

nuvarande

styrmedel

sådan sanktion
bestämmelser

ändrats

institutet

miljöskyddsavgift

i miljöskyddslagen

infördes

som

år 1981 har behovet

av en

i två grundläggande

i brottsbalken,

nämligen

hänseenden

om förverkande

genom nya
vid brott i

näringsverksamhet
vår bedömning
nuvarande

form.

straffansvaret

företag,

och om företagsbot. Dessa nya regler gör det enligt
omotiverat att behålla institutet miljöskyddsavgift
i dess

Det finns dock starka skäl att som komplement
ha tillgång också till en form av sanktionsavgifter

att användas framför

allt vid enklare former

av överträdelser.

till
för
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vill vi ge institutet miljöskyddsavgift
en ny form. Den nuvarande förutsättningen
att en överträdelse måste ha medfört ekonomiska
Därför

fördelar

för att avgift

skall utdömas

tas bort.

miljöskyddsavgift
är i dess nya form sålunda inte avsett
förfaranden eller för
sig
för
riktas
särskilt
klandervärda
att
mot
vare
att dra in en ekonomisk vinst som har uppstått på grund av överträdelInstitutet

sen. För dessa ändamål kan straff, företagsbot och förverkande tillämpas. Institutet är istället avsett att utgöra en schabloniserad sanktion för
överträdelser av miljöregler,
även sådana som varken skett uppsåtligen
skall alltså kunna dömas ut
eller av oaktsamhet. Miljöskyddsavgifter
när brott har begåtts, men också i fall där det inte går att utreda att
någon varit oaktsam och i fall där oaktsamhet har förekommit
men
att det finns

denna inte är så påfallande

anledning

att straffa

någon

enskild

person 27 kap. l §.
För att ordentligt särskilja brottmål

och mål om miljöskyddsavgifter
i det allmänna medvetandet
anser vi det vara lämpligt att mål om
förvaltningsdomstolarna,
med länsmiljöskyddsavgifter
anförtros
bör enligt

som första

fattning

vara kompetent att utföra talan vid domstolen
fall bör tillsynsmyndigheten
kunna utfärda

I enklare

gande. Vi förordar

instans.

Tillsynsmyndigheten

rätterna

att Naturvårdsverket

tens storlek

för olika branscher

Skadestånd

kapitel

Genom

och överträdelser

förs

problemen

i miljöbalken

till

som ligger till grund
försvinner.
Detta innebär

ger balken en
område. Efter-

att gälla skador

orsakade

i omgivningen.

bl.a.

en utvidgning

av skade-

inom sjöfarten.

Miljöskadelagen

förorening

27

av
illa med den breda syn på miljöför miljöbalken
föreslår
att denna

ståndsansvaret

än allmänna

om avgifkap. 10 §.

riktlinjer

på miljörättens

över sanktionssystemet

som lagens nuvarande begränsning
verksamhet på en fastighet rimmar
begränsning

avgiftsföreläg-

18

att även miljöskadelagen

god överblick

utarbetar

27

vår uppkap. 8 §.

Den ger därför

skadeståndsregler.
av vattendrag,

om strikt ansvar för skador
ett starkare skydd för en skadelidande

på principen

bygger

Lagen kan tillämpas

vid skador genom
förorening

sjöar eller andra vattenområden,

luftförorening,
ändring av grundvattennivân,
av grundvatten,
förorening,
buller, skakning eller annan liknande störning.

mark-

45

Sammanfattning

Tekniken
källor

att knyta skadeståndskyldigheten

till konkreta

vill vi behålla och bygga vidare på. Vi föreslår
skador

störnings-

att listan utökas

produkter
och av strålning
av biotekniska
dock inte sådan joniserande strålning som omfattas av
atomansvarighetslagens
regler.
med

29

orsakade

kap. l §,

Slutligen

föreslår

för personskada

vi att preskriptionstiden

enligt balken förlängs

Organisationjrdgor

kapitel

Utan att lägga fram

några förslag

lagtext,

för fordran

till 30 år 29

kap. 7 §.

19

som kommer
hur arbete och ansvar

har vi diskuterat

på skadestånd

till

direkt

bör fördelas

uttryck

i

mellan

olika myndigheter

tillämpningsområde.
som verkar inom miljöbalkens
Här kan nämnas att vi förordar att kommunerna
tar över huvud-

delen av tillsynen av miljöfarliga
verksamheter.
Statens, dvs. ipraktiken länsstyrelserna
och Naturvårdsverket,
insatser i denna del bör
enligt vår uppfattning

ningar.

begränsas till att avse särskilt besvärliga anläggDet kan gälla anläggningar vilkas miljöpåverkan
sträcker sig

över stora arealer eller sådana där tillsynen
viktig

av andra skäl är särskilt

eller svår.

Det mest ändamålsenliga

är enligt vår mening att på en lista föra
de
enskilda
anläggningar
där staten bör ansvara för tillsynen. Alla
upp
övriga anläggningar
där det bedrivs miljöfarlig
verksamhet faller då
under kommunernas
att kommunerna

tillsyn.

utövar

Vi vill dock ifrågasätta

tillsyn

om det är lämpligt

över egna verksamheter.

åtal
u
53e.
rs":

47

SUMMARY

Background
In certain

the environment

respects,

in Sweden has improved

during

the past few decades. This applies above all to the environment
to

what

used

substantially
hazardous

the

reduced
emissions

problems

Many
worse.
deficiency

to

and

technology

be major

The

emission

introduction
or eliminated
from factories

remain,

of

of

sources.
purification

close
process

techniques

have

many heavy and environmentally
and municipal activities.

however,

acidification

Improved

soil

and some of them have grown
Oxygen
water continues.

and

threatening to
on seabeds, resulting from eutrophication,
exterminate
biological
marine life. These threats are partly due to
events outside Sweden itself. Owing to air pollution which we receive
from abroad, acidification

remains a large and, unfortunately,
growing
affected by foreign sources, but a
Sweden.

problem.
lot

The seas too are greatly
still due to things happening
native

New,

problems

of the environment

have been discovered

with the passing of time. In many urban communities,
local emissions
from vehicular traffic, heating installations and other environmentally
hazardous

activities
coming

pollution

The air
are still causing serious air pollution.
from the transport sector, in fact, not only causes

local damage but affects
An

increasing

storage

land and water over considerable distances.
posed
the large-scale distribution
and

threat

of environmentally

metals and stable organic
consumption

hazardous
substances,

and discarding

substances,
resulting

of goods of various

from

especially

toxic

the production,

kinds.

In addition,

there are many places where the open landscape
in danger.
Extensive international co—operation, aimed at solving the problems
of

the

environment,

Particularly

has

evolved

over

the

past

few

decades.

disturbing,
in a global perspective,
the depletion of the
layer
in
the
atmosphere
and
the
risk
of
sudden,
drastic climatic
ozone
changes.
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international

Modern

work for the environment

began with the UN

Conference

in Stockholm in 1972. The
on the Human Environment,
latest milepost
the World
Conference
and
on Environment
Development,
convened by the UN in Rio de Janeiro in 1992. At that
conference
possible

the international
the

throughout

achievement

the world.

the destruction

development

among other things require a halt to
and guarantees of good long-term

resources.

the task of gathering

living

to guarantee

set out
and future

good environment

the central

enactments on
into an Environmental
Code.
the opening section of our draft

and the environment

The purpose of the Code
version.
is:

o

sustainable

of the Code

health protection

healthy,

the aim of making

of our work

We have been given

o

long-term

of the environment

The foundations
The purpose

of

This will

of natural

management

set itself

community

generations

which

of human

beings

a

to live,

to preserve biological diversity and maintain good living conditions
for all plant and animal species occurring naturally in Sweden and
its surrounding
to preserve
to

make

sustainable

waters,

a living
possible

landscape,

and,

a development
in the long term.

These four points

reflect

of

society

the aims of environmental

which

will

be

legislation.

future,

as well as now living generations of human beings that must
be guaranteed a healthy and good environment
to live in. The living
conditions of biological life must be sustained and a living landscape
preserved

development

for

the

benefit

must be guided

of

the

world

of

into paths which

tomorrow.

long term.

Three fields co—ordinated
Our draft version

National

are sustainable

of the Code contains provisions

aimed at

in the

Summary

0

protecting

human

beings,

from disturbances
0

preserving,

0

and the environment

capable of causing damage/injury

tending

generally,

nature

and improving

nature

generally

or nuisance,

and the environment

and

ensuring

that land, water and the physical

environment

are used

such a way as to guarantee ecologically,
socio-economically
sound long—term management.

The Environmental
fields:

49

protection,

these fields,

generally

socially

and

Code, then, covers three, closely interconnected
and management.
In all
care and improvement,

effective

measures are needed to put a stop to the
of environment
and to make possible a course of national
development which will be sustainable
the long term.
destruction

have

We

been

environmental

concerned

enactments

with

amalgamating

now existing.

Our

the

various

aim has been for the

Environmental

Code to express a uniform attitude to environmental
In all the various fields dealt with, the level of aspiration

questions.

must be the same. As we see
purely as a synthesis of existing
The Environmental

Code

nature and the environment
environment

also human settlement.
overarching

land, water,

human

beings,

"nature and the

air, biological

life and

generally.

Concerning

wellbeing,

to protect

The expression

The Code as we have drafted
the central,
for the protection
of nature
and the

enactment

environment

intended

generally.

includes

generally"

Code constructed
an Environmental
laws would be futile.

measures

for

the promotion

of human

the Code deals with the impact of disturbances

health

and

capable of

causing damage/injury
Code include,
radiation,

or nuisance. Health problems dealt with in the
for example, air pollution,
toxic substances, harmful

noise, noisome smells and similar

Major

problem

tallies

with

effects from surroundings.

fields such as aspects of medical care, foodstuffs and
traffic safety are mainly dealt with in other enactments.
The Code
also to apply to aspects of urban planning and the
national economy.
This wide concept of environmental
problems
manifested,

the view

which

for example,

Our Common
for environment
Rio Conference.

Future,

has evolved

internationally

the report of the Brundtland

and in Agenda

and development

and has been
Commission,

21, the UN action programme
for the next century, adopted by the
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nations, has mainly
Up till now, Sweden, like other industrialised
policy
pursuit of environmental
instruments
employed administrative
acts. The Environmental
central

administrative

will be the
as we have drafted
for the environmental
sector. In recent

Code,

control

years, however, economic instruments have become more important,
Increasing use of charges and
both in Sweden and internationally.
improve
the
instruments
other general economic
can substantially
prospects
report

of achieving

1990259,

SOU

Environment

charges

Commission

Charges
economic

instruments

environmental

the national
"Put
and

Value

a

reviewed

Environment

—

Environment

the

instruments",

other

extensively

the

on

In its final

targets.

of using

the possibilities
policy.

in the service of environmental

In our own investigation,
we have not made any further study of
questions concerning the type of environment charge dealt with by the
Environment

On the other hand, the possibility

Charges Commission.

as an adjunct
on our deliberations.

of using penal charges
bearing

to penal sanctions

has a direct

principles

by which all

Basic principles
In the Code, we begin by defining fundamental
environmental
work should be governed.

In this connection,

the first instance to be prevented.

Damage

the very risk of damage shall be taken into account.
extracted from nature to be used and
must be possible for what
any damage to nature.
A person potentially or actually causing damage and nuisance shall
pay the cost of its prevention or rectification.

finally

disposed of without

The principle
Treaty

Preventive

from general urban planning

specific

emissions.

principle

principle

best available

The first of these furnishes
of process technology,
latter

applied

supported

techniques
guidance

operating

to the selection

in the

on all levels,
to measures for the avoidance of

must be conducted

work

ranging

This cardinal

for example,

formulated,

of damage prevention

of Rome.

by ancillary

rules such as the

and the substitution
in matters concerning

principle.
the choice

methods and other procedures.
of substances

and products,

The
and
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Summary
means that hazardous
ones. Both principles

substances must be replaced with less hazardous
have the aim of preventing

The precautionary
the first point.

principle

This too

damage.

expressed in the second sentence of

aimed at the prevention

of damage,

and

of the UN Rio declaration.
The
recurs among the basic principles
principle has been a part of Sweden’s legal tradition ever since modern
efforts

for the protection

of the environment

speed in the

gathered

1960s.
The second point
implies

that

maximise

expresses

products

the cyclical

environment

be environmentally
adapted, so as to
of their being re—used or the material in them
This principle has an important bearing on efforts to

and sustainable

The third
principle

point

codifies

already

included

from

in the Treaty

The environment

Code in terms of both a good

development.
the Polluter

accepted,

regards disturbances

Pays Principle

PPP.

That

both in Sweden and internationally,

activities

harmful

as

to their surroundings.

of Rome and in the Rio declaration.

a universal

responsibility

At the same time as our country
big, heavily polluting emissions
to the environment

society,

briefly,

must

achieve the aims of the Environmental

sources.

This,

the possibility

being recovered.

threats

principle.

has increasingly
from

overcome the really
cities and factories, substantial

have been found

to emanate

from

other

In many cases, these are built into the very machinery of
into
the
of
production,
consumption
and
patterns

communication
mentioned

or - in other words - into our life—style. The above
Agenda
21 states that the unsustainable
of
patterns

production

and consumption,

particularly

in industrialised

deterioration
are the major cause of the continued
environment
and of the wastage of natural resources.

countries,

of the global

For this reason we declare that work for the environment concerns
everybody
and that individuals,
companies and local and national
authorities,

within

their several activities,

all have a duty to prevent
damage
occurring
and
remedy
damage
which has occurred
to
new
already. This wording also expresses the basic principle of sectorial

responsibility,
for

solving

responsibility

which

means that every sector of society
environmental
problems originating
within
was laid down by the Riksdag

parliament

responsible
it. Sectorial
its 1988
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and in our opinion that principle
in this
the basis of future work for the environment
Resolution,

Policy

Environment

should also form
country.

of environmental

Co-ordination

enactments

that the following

We recommend

major enactments

be incorporated

in the Code:

Act 1964:822

Conservation

The Nature

The Environment

Act 1969:387

Protection

The Public

Sanitation

Act 1979:596

The Health

Protection

Act 1982:

The Act relating
The Natural

The Marine

Act 1988:220

Protection

enactments

Dumping

The Sulphurous

should also be merged with the Code:

Prohibition

Fuels Act

The Act on the Spreading
1983:428
The Environmental

Act 1971:1154

1976:1054
of Pesticides

over Forest Land

Damage Act 1986:225

The Temporary

Vehicle

The Biological

Pesticides

Act 1990:

Prohibitions

Prior

Inspection

1079

Act 1991:639

we recommend the inclusion, as a separate chapter of the
modified
organisms
and other
rules on genetically

In addition,
Code,

1985:426

Products

Act 1987:12

Resources

The Radiation

The following

to Chemical

1080

of

biotechnical

products.

no coherent legislation

At present there

in this

field.
All the major enactments
to the external
the

indoor

Chemical

environment.

environment,
Products

above contain

enumerated

Three of them also deal with problems
namely

the

Health

Act and the Radiation

The last two of these three enactments
on the work
respects

by

Environment

environment,
the

rules relating

which

Environmental

Act itself has been excluded.

even

Act,

the

Act.

also impinge,

therefore
Code,

Protection

Protection

of

affected
though

for example,
in essential
the

Work

Summary

T0 keep the Code within

reasonable proportions,

must to a great
of a paving enactment. This means the
appointed by the Government,
being

extent be given the character
Government,

or authorities
to issue the more detailed provisions

empowered

the purposes of the Code.
Our draft version of the Code
of which

in turn

divided

53

divided

necessary to achieve

into seven divisions,

each

into chapters.

In the first

division we have gathered provisions
of a general
These
designed
nature.
to apply to all human action having an
are
impact on the environment
and thus capable of adversely affecting
human beings,
introduction

the environment
of

environmental

a new

impact.

addition

In

or natural resources. We propose the
concept to cover this, namely practising

to the opening,

preamble

emphases and basic principles

purpose,
includes

provisions

on the purview

sections

setting

out

of the Code, this division
of the Code and definitions

the
also
of

central terms.
A number
concerning

of overarching

statutory

Government

rules

of care and general provisions
i.e. general empowerments
of the

instruments,

and national

authorities

to issue provisions

concerning

precautions,

among other things, are also included in this division.
second division
consists of the provisions
of the existing

The
Natural
have

Resources

specifications

mainly

Resources

thus also be applicable

the Planning
The

and Building

third

conservancy,

division
focusing

and biological

in keeping

intact,

of environmental

parts of the Natural
will

which,

Act,

transferred

with

plus

quality.
Act,

to certain

a
This division,

the

like the central

of an umbrella

character,

other enactments,

Act and the Water
contains

our instructions,
we
chapter
dealing
with

and

among them

Act.

Code’s

provisions

above all on the protection

on nature
of countryside areas

diversity.

In the fourth

division

we have assembled special rules of care
only to certain types of activity. These include provisions on
of environmentally
permissibility
hazardous
and on
activity

applying
the

chemical

and biotechnical

products,

waste and health

and radiation

protection.
From
common

the fifth

rules on permit
appeals.

division

to the entire

onwards,

purview

procedures

the provisions

of the Code.

and supervision,

This

are once again
division contains

and also on charges and
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Summary

The sanctions
division.

They

protection

provisions
concern

charges.

construction

from

The

compensation,

environmental

General
Chap.

last

existing

The seventh division,
of

of the Code are contained in its sixth
forfeiture
penal liability,
and environment

viz

of these

are essentially

in

different

law.
contains provisions

finally,
for

encroachment,

on

on various forms
damages and on

damage insurance.

rules of care
3 of the draft

Environmental

Code lays down,

in the form

of

general rules of care, certain guidelines with which everybody should
comply for the protection of human beings and the environment
from
injury/damage
entire

and nuisance.

subject

These rules are intended to cover the
Code, which makes them

range of the Environmental

applicable

to a large number of essentially different phenomena. The
fundamental
requirements
of care apply equally to industrial
same
the handling of chemical or biotechnical
activity,
products, health

protection

or measures in the natural environment.
work.
to set high targets for all environmental
The general
and other

judicial

Our aim has been

rules of care are to be observed by the Government
authorities issuing statutory instruments,
and by

national

authorities

dealing with individual

the award of permits and to supervisory
are to apply

the requirements

their drafting

of statutory

defined

instruments

conditions

for

injunctions

in the inspection

by the rules of care, both

and, for example,

of permits

the award

cases. This applies both to
Thus the authorities

decisions.

for

activities

when defining

or when

issuing

context.

On the other hand, the rules of care should not carry any direct
The purview of the Environmental
Code will be so
extensive that its universal rules cannot be made precise enough to
penal sanctions.

form

a basis of penal assessment,

security

which

instruments
however,

ought

to

and injunctions
can carry

apply

given
in

issued

the sanctions

the high standards

such

connections.

authority
of criminal

of legal
Statutory

of the rules of care,
penalties

or contingent

fines.
The rules
dissemination
believe

have been designed
of knowledge

to be essential,

so as to provide a basis for the
and the formation
of opinion. This we

since universal

voluntary

participation

a
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precondition

for creating

more effective

a better environment
than legislation.

instrument

and, in the long run, a

Precautions
The

Environmental

protection

like

Code,

the

existing

legislation

for

the

of the environment,

principle.

Basically,

capable of affecting

should be based on the precautionary
must be for the person wishing to do something
the environment
to show that his action will not

entail any damage or nuisance to health and the environment.
The central rule of care
Code lays down
our draft Environmental
that all necessary precautions are to be taken in order to protect human
beings and the environment
order to promote

from

injury/damage

good long-term

management

and nuisance and in
of natural

Precautions

are also taken to include, for example,
suitable location, protective measures and inspection.

resources.
the choice of a

Best available

techniques

One important

starting point for the taking of precautions

best

available

corresponding
feasible,

techniques
to the latest

in the relevant

to be used.

must be that

This

means techniques
and industrially
stage of development

sector,

from

a technical

We have taken this concept

from

current

and economic

point

of view.
legislation

work

within

the EC.

The substitution
The Chemical
products
avoided.

principle
Products

Act lays down a principle whereby chemical
with less hazardous ones are to be
In the Environmental
Code, this principle acquires a more
which

can be replaced

extensive

meaning and more fundamental status. As a result, however,
does not carry direct
to existing law, the principle
penal sanctions. The principle must permeate all environmental
work
and in contrast

and when necessary may be given the backing of sanctions by being
applied in the issue of statutory provisions, to the processing of permit
applications

and to supervisory

activities.
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Reconciliation
An absolute

and prohibition

stipulation

that every available and necessary precaution
be taken
unlikely
We have
to be applicable in every situation.
allowed a certain amount of scope for the reconciliation
of conflicting
interests. One fundamental prohibition
in the Code, however,
that
no deviations are allowed which will entail a risk to human health or
of palpable damage to the environment.

The cyclical
If lasting

principle

improvement

social development

to the environment

to be achieved

and

in the long term, we will
have to conserve resources, work for a cycle of the materials included
in products, and restrict the use of substances harmful to human beings
and the environment.
We therefore propose a rule which will apply to
all handling

to be made sustainable

of products,

to the effect that the full

life expectancy

of

to be taken into account when assessing the hazards
a product
involves to human beings and the environment.
The product should be
re—usable as far as
possible; in the second instance, the aim should
be to recover materials or to extract energy from it. Our draft Code
requires this to be taken into account at all stages, and especially when
the product

created and manufactured.

Inter—company
Without

co—operation

adopting

been developed

the system of transferable

emission

rights which has

in the USA,

within
we wish to open up possibilities,
of
exchanging
protective
area,
measures

a certain geographical
between different
environmentally
maximise

hazardous operations,
so as to
of measures for the environment.
the American system should not be introduced

the efficacy

In our opinion,
Sweden, partly because
environmental

would

rules of the EC.

impede

co-ordination

with

the
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General provisions
Certain

of the enactments

paving

Acts,

while

assembled within

others consist mainly

essence of a paving Act
the regulation of particular

applied

consistently

provides

that

for

of Ordinances

technique

This legislative

in the Chemical

opportunity

extensive
the medium

matters through

instruments.

and other statutory

our draft Code are typical
of detailed provisions.
The

has been

Act and in related Acts

Products

in this
The smallest opportunities
on chemicals.
Protection Act, with its rules
the Environment
respect are provided
of individual assessment of environmentally
hazardous activities. Nor
and Ordinances

Act afford

does the Environment

Protection

dealing with problems

caused by "diffuse"

ordinated

environmental

of

sources or of achieving

co-

solutions.

in order for the Environmental

As stated earlier,
within

adequate possibilities

Code to be kept

The main advantage

must take the form of a paving Act.
of this arrangement
that the Riksdag can then

lay down overriding

guidelines,

reasonable

proportions,

and national authorities,

leaving the details to the Government

subject to the empowerments

which the Code

confers. In this way too, the regulatory system can be more promptly
amended when changing conditions so demand. New and unexpected
perils

arise

may suddenly
immediate action.

and be of such gravity

A system of empowerments
in the EEA

context,

Swedish environmental

as to demand

also an advantage considering that,
the EC,
the event of Sweden joining

as
legislation

will

have to be adapted to EC rules

on the subject.
Statutory

Code. In Chap.

universally

are conferred

powers
valid.

however,

care

we have defined

All statutory

Code must be founded

by several

instruments

on the principles

of our draft
certain rules which are
chapters

issued by authority

of Chap.

of the

and the rules of

Chap.

General

extensively
activities.

provisions
applied

issued

under

for the regulation

The number

of such activities

Chap. 4 are likely
to be
of environmentally
hazardous

today

very great. Only the

of them can be assessed through a permit application
For all the others, different policy instruments are needed.

most disruptive
procedure.
Precautions
instruments

of a routine nature can be directly governed by statutory
and need not be tailored to individual
activities.
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Our draft
applicable
also

Code makes statutory

provisions

and, as a rule, combined
applied,
however,

with

be

to

authorities,

and will

Environmental
The cardinal

of this kind

penal sanctions.

supervisory

and

thus form the basis of permits

quality

They are
adjudicative

and injunctions.

standards

principle

of Swedish

been for disturbances

environment

protection

policy

has

in each individual

case to be alleviated as much
for the prevention and counteraction

as can be reasonably demanded
of damage/injury
and nuisance. This has had excellent
technology

directly

results,

in that

and purification

have been
measures at many facilities
taken so far that emissions today are a mere fraction of what they used

to be.
Even

so, the environmental
respects continued to deteriorate.
than before,
emissions,

has in many
Harmful effects are on a larger scale
and causal connections are more complicated.
Diffuse

e.g.

from

situation

vehicular

in Sweden

traffic,

have

grown

increasingly

important.
One

shortcoming

predominated
emissions

of

hitherto

the

that

alleviation

principle

which

has

fails to take a holistic view. Even
source of disturbance can be alleviated

from each individual

a good deal, large numbers
have a much greater
In environmental

of such sources can still, between them,
impact than the environment
will tolerate.

policy

work

today,

one has to consider

what

to the amount of environmental
measures are needed, according
impact which human beings and nature can tolerate. We apply the
term

"environmental

points of departure.

appointed
for

the

quality

standards"

by the Government
protection

to provisions

indicating

such

We propose that the Government
of

be empowered

or an authority
to issue such provisions

human

beings or the environment,
or to
of
natural
This
section
defines
encourage
resources.
three alternative conditions. The question must be one of
enforcing guidelines adopted by the Riksdag,
honouring international
commitments,
or
otherwise preventing or rectifying damage or nuisance.
—
the conservation

In our system, then, the quality standards are to express the demands
which should be made on the environment,
with reference to what
human beings and nature can tolerate. Qualitative standards of this
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kind

be based on detailed
both basic research will

must

knowledge,
practical

knowledge.

T0

generate

such

be needed and surveys of direct
regarding what
technically
Any compromises

relevance.

feasible

and economically

in individual

cases should not be made
because the latter will then become

within

the scope of the standards,
misleading and, accordingly,
pointless.

possible

that the aims

expressed by the qualitative

standards cannot always
and at all events
not immediately —be achieved. If so, inevitable compromises will have
to be made with open eyes and in the full knowledge that health or the

environment

being subjected

to a heavier

burden than

can really

tolerate.
The possibilities

to another.
one environment
should be possible nationwide.
conditions

standards vary from
On the subject of air, uniform standards

of using environmental

quality

For land and water,

on the other hand,

seems
vary from one biotope to another. In many cases
that environmental
loads of certain substances are far in

obvious

without
having
excess of what nature can tolerate,
any limit
necessarily been defined. In such cases, of course, protective measures
will have to be pursued as far as
possible.
Environmental
urban planning
be expressed
processing

quality

standards

and be converted
through

will

primarily

form

the basis of

into action plans. These in turn can
realised through the
instruments,

statutory

of individual

permit and supervisory
cases, and so on. In
the
standards
should
be
directly,
legally binding.
made
cases
Thus one could imagine a prohibition,
on German lines, of motor
traffic in city centres in the event of certain airborne substances such
certain

as carbon monoxide
environmental
quality

exceeding

the

maximum

loads

specified

in

standards.

One important

quality standards being
reason for environmental
made directly effective,
that
sector,
e.g. in the air conservation
standards of this kind are included
certain EC directives.
Sweden
joins

the EC,

Swedish

those directives

have to acquire

a counterpart

in

law.

Cycles and producer

liability

As stated above, we recommend
on the "cyclical

probably

will

principle".

demands

basing the Environmental

Lasting

consideration

improvement

Code partly

of the environment

for the environment

in commodity
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production,

all the way from idea to finished
to the terminal handling of the product after

product

and from

there

has been discarded

or,
for other reasons,
no longer being used. In all handling of products,
the entire life expectancy of the product must, as far as possible, be
taken into account when assessing the hazards
entails to health and
the environment.

This

includes

consumption

of raw materials and
the
process,
way in which the user
and the best way of dealing with
when
no

in the manufacturing

energy
handles the product
longer

being used.

Most of the reasons for environmental
disruptions occurring at the
refuse stage are to be looked for at much earlier stages, and above all
in production.
Products must be designed from the very outset so as
to contain
should

a minimum

of harmful

substances.

Furthermore,

they

be economical

of energy and materials, should not consume
unnecessary resources while in use, and should be re-usable
or
recyclable.
The substitution
principle,
which at the manufacturing
stage implies

a duty of selecting the substances least harmful to the
must be more extensively applied. Waste management

environment,

should be adapted to the effect of the measures taken on protection of
the environment.
Priority should be given to the re—use of products.
Recycling

of the material

should come second. In this way the need
be
reduced
to a minimum.
can
recommend
that the Government
or the national authority

for deposition
We

appointed

by the Government

for the purpose be empowered

the duty of anyone commercially
or a packaging a producer

producing,

importing

to make

or selling

a

product

to ensure that the waste resulting
from such property
removed, re-used, recovered or disposed of in
acceptable
a manner which can be demanded for environmentally

The same also applies to a person who, in the
activity,
produces waste requiring
special
course of his commercial

waste management.

measures

of sanitation

or environment
making

protection.
possible

empowerment

propose an
provisions on pre-separation.
Consumers, through their product
bring

about

the development

packaging

such choices.

and packagings

likely

we

statutory

choices,

essential in order for consumers

to be

In order for a system of product

re—acceptance to be workable,

waste or environmental

to

issue

can do a great deal to
of environmentally
adapted products.

Clear and correct information
capable of making

Furthermore,

to be necessary
declarations

special labelling

or

of products

many cases. Furthermore,
should be introduced,
starting
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with certain selective

Code
groups of products. In the Environmental
making possible the issue of statutory
empowerments

we propose
provisions to this effect.

Health protection
We recommend

questions
that the Environmental

Code be made to introduce

basic rules of care for the protection of health and the environment.
These basic rules of care will no longer be geared to the concept of
this will among other things mean
For health protection,
property.
wider

scope for intervention

against disruptive

kinds. The concept of protection
to include
Protection

not only
Act

of human health

protection

that is, protection

taken in the Code

in the sense of the Health
disturbances capable of

but also protection
against
less serious
—
such as those caused by infrasound or some other faint
heat pumps, ventilation
devices and suchlike. We have

disturbances,
sound from
assumed

of different

against

—
nuisances

causing

have

health

activities

that use of the environmental
will be concentrated,

proposed

quality

standards

which

initially

at least,

on health

we

protection.
The health protection

provisions

of the Environmental

Code are
of the Health Protection Act,

made to focus, more than the provisions
on questions relating to the indoor environment.
provisions
hazardous

are more of an adjunct
activities.

to those concerning

There

no real reason why the Environmental
the current discrepancies between the Environment
the Health

Protection

towards

particularly

least

view

Act regarding
sensitive

In this way the
environmental

Code should retain
Protection

the consideration

Act and

to be shown

allergic

persons. In our opinion, not
of the heavy increase in various allergic complaints in

should be possible, when applying the regulatory
years,
Code, to show consideration for persons
system of the Environmental
who are more sensitive than can be deemed normal.
recent
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problems

Environmental

The environmental

of traflic

disturbances

emanating

from

the transport

sector

kinds; mainly they comprise air
are serious and of many different
pollution,
noise, vibration,
contamination
and congestion, as well as
encroachment
on the landscape and natural habitats. Swedish traffic
makes a large contribution
to the acidification
accordingly,
probably a major contributory
damage to forest land.
We have decided
traffic

legislation

environmental
detailed

thinking

the

cause of the increasing

transferring

detailed

rules

Environmental

Code.

of existing

As

we see
must permeate all sectors of society. Its more
We find

content must be framed by each sector individually.

inappropriate,

for example,

Vehicles

Motor

to

against

of soil and water and,

because

they

Ordinance
relate

to be detached from

for provisions

and the Vehicle

to the environment.

That

possibilities

of taking stock of all the requirements

of different

kinds.

would

the

merely

Exhausts Ordinance

impair

the

to vehicles

applying

The same applies to traffic by-laws.
The general provisions of the Code are,
principle,
also to be
applied to the traffic sector. The concept of "practising environmental
impact"

provides

the basis for

of the Code.

implementation

That

concept covers a host of human activities capable of affecting health
or the environment,
among them the use of powered vehicles and
craft. The general rules of care are intended as a basis for assessment
and supervision
the

rules

and for the issue of statutory

of

care,

which

of nature conservation

requirements

localisation

things

standards will

in the planning
We

that

the

routes.

believe

that

environmental

to future

in its making

have a far
than the existing

Code will

context

make a very great difference

also guide the Riksdag

imply

diversity are also
the
be capable of influencing

the rules of the Environmental

range and impact
environmental
provisions.
greater

In this way

and biological

should

of roads and other communication

Furthermore,

and will

other

among

to be taken into consideration,

instruments.

traffic

of overarching

quality
planning
policy

decisions on infrastructure
investments. Environmental
questions must
be introduced into the planning process at an early stage.
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Government

assessment of large traffic

facilities

In order for the resource management mentality to achieve full impact
in the Code where the transport sector
concerned, we recommend
that construction

of large traffic

to permissibility

assessment

facilities

of certain

by the Government.

should take place at a very early stage.
assessment as certain kinds of industrial
subjected

to under the Natural

facilities

liable

airports,

harbours

kinds be subject
This

assessment

must be the same type of
already have to be

facility

Resources

Act.

We recommend

for assessment be made to include

roads,

that

railways,

and shipping

lanes which can have substantial
from a national or regional viewpoint.
In this connection we also recommend a faculty whereby the socalled municipal
in the matter of roads,
veto can be overridden
environmental

impact

railways

routes assessed in this way. In other words, just
of the facilities subject to a corresponding
assessment

and shipping

as with certain
procedure under the Natural

Resources

Act,

able to go ahead with the project even
municipality
affected, but only
this
national

viewpoint

Environmental

and other solutions

assessment of traffic

The supervisory

authority

planned

presumably

will

should

allowed

highly

have proved

be

the wishes
essential

of a
from a

inappropriate.

facilities
be able to forbid

a traffic

facility

that, under the

Code for example,

should

not be

to materialise.
will

facility

against

cause such disturbances

stop rule of the Environmental

will

the Government

environmental

If so, the person wishing to construct the
have to apply for permission for it. In this way a separate
assessment

can be undertaken

when

genuinely

needed.

Nature
The

conservation

preservation

environment
- green
of

biological

protection

diversity

that is, of the living
conditions for all wild plant and animal species
has in recent years
—
become an increasingly
important concern of environmental
policy
throughout the world.
estimated
that
than
2,000
species
now
more
are disappearing annually,
with every passing year.

and that the elimination

rate

increasing
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The main focus of attention

public debate has been on the threat
to plant an animal species in tropical regions. But temperate zones like
Sweden are also gravely threatened. Between 5 and 15 per cent of our
wild

species are threatened in the sense that their long-term survival
cannot be taken as assured.
Biological diversity
threatened by the pollutants distributed in the

natural environment

as a result of emissions from industry and human
for example, and also as a result of purely physical human
intervention in the natural environment.
Threats of the first—mentioned
societies,

kind

must be countered

to

prevent

the discharge

by means of more effective
measures
of pollutants,
i.e. through an improvement

in

general

protection

of the environment,

both in Sweden and

other

countries.
Direct

physical

interference

forests,

the damming

draining

of wetlands,

cultivation,

to

biological

disappearance

Measures

diversity

come under
incorporating

the

to

of

in the Environmental

and

interference

of

building
depleting

Code.

aim of present and future

kinds of activity

which

impact

be a self-evident,

vital

policy

environmental

environmental

thinking

in all the

to be feared can have a negative
This, of course, must also apply to

on the environment.
agriculture and forestry. Consideration

operations

grasslands,
such

prevent

should be that of building

various

the felling

classed as nature conservation and
are traditionally
Conservation
which
Nature
Act,
we propose

One fundamental
work

for example,

of lakes and watercourses,
the
or draining
the removal from farmland of various obstacles

the

development.

includes,

factor

of

all

should

of biological

diversity

planning,

management

in these sectors, just like consideration

of economic

and

results.

The basic rules of care in the Environmental
Code should also apply
and forestry, just as to all other activities which entail
to agriculture
"practising

environmental

impact".

the rules of the Code concerning
environmental
branches

impact

of economic

The Environmental
flora

and fauna,

and forestry.
park,

Furthermore,
environmental

assessments

be

made

we recommend that
quality standards and
applicable

these

Code also contains

rules on the protection of
over and above what can be required of agriculture

The well-established

protective

devices

the nature reserve and the landscape protection

hitherto

to

activity.

of the national
area should,

as

but more vigorously,
be used for the protection of particularly
sensitive farmland and forest land, above all out of consideration
for

Summary
their

value

as biotopes.

amendments

accordingly
with
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We do not find

any need for substantial
rules governing
these institutions,
and

to the statutory

we have merged them with our draft Environmental
Code
editorial
amendments.
These, however,
relatively
are

only

extensive.

For the better protection

amendments

to the rules governing

and quarrying.
introduction

of biological
shoreline

We also recommend
of

exotic

plant

and

diversity,

protection,

the introduction
animal

we propose
land drainage

of rules on the

species

into

the

natural

environment.

Shoreline

protection

A large

number

between

land and water.

of animal

the effect of rescuing

building

shoreline

justified
areas available

recreation.

species inhabit

As the law now stands, however,
solely by the necessity of keeping
to the general public

In our opinion,

shoreline

protection

also

protection,
to

avoid

provisions

also prompted

recommend
to the rules
an amendment
not for the protection of biological diversity

certain

problems

of

co—ordination

shoreline
attractive

for purposes of outdoor
should be reinforced

in such a way as to make
clear that protection
consideration
of flora and fauna.
We

the borderline

The rules on shoreline protection have had
large areas of valuable biotopes, above all from

development.

protection

and plant

between

of

by

shoreline

but in order
the existing

of the Nature

Conservation
Act and those of the Planning
Act. Our proposal empowers
a municipality to decide on
shoreline protection within
an area for which a detailed development
plan
adopted. Special cause will have to be shown, however, for
and Building

reducing

the extent of the protected

the shoreline

protection

shoreline

zone or for abolishing

altogether.

Land drainage
Wetlands

are one of the biotopes having a specially important bearing
diversity.
They are important
on biological
habitats for many bird
species, plants, fungi and insects. They
can also serve as "purification
plants"
nitrogen traps
for
nutrients
escaping with run—off from
—
agricultural
and forestry land. As such they
are probably unbeatable

3 I3-028. Dell
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In large parts of Sweden,

for cost-efficiency.

central and southern parts of the country,

Act. We recommend

by

the

authority

assessment
interests.

various
permitted

when

In principle,
impact

the

will presumably

surroundings

on the award of
the balances to be struck

that the provision

with a rule concerning

be combined

permits

have been drained

that only small areas remain.
under the Nature
permission

to such an extent over the centuries
requires
of wetland
Drainage
Conservation

in the

and especially

wetlands

the

county

of wetlands

draining

between

administration

only

should

be

and on the
diversity
on biological
be negligible and the applicant can show

at the same time that there are special
ahead with the enterprise.

reasons in favour

of going

in a virtual cessation of the draining of
in most of central and southern Sweden. In other regions of
and in Norrland
where wetlands
are more abundant,

We expect this to result
wetlands
Sweden

generous

can probably

permits

especially,

be granted

on a slightly

more

scale.

Quarries
For quarries too, we propose that the statutory text be made to include
to the effect that the need for the material to
an assessment provision,
the quarry
liable to inflict on the natural environment and on biological diversity.
to issue provisions making quarries
We also propose an empowerment

be quarried

must be balanced

for domestic

Alien

purposes

against the damage which

subject to permission.

species

to a certain ecosystem can
they are planted or released there. This
cause serious damage
the case of
problem has been observed, for example, in forestry as
Animal

and plant species not indigenous

the contorta

pine

but

no less important

with regard to exotic species

generally.
A viable

ecosystem

species, each one being
this way prevented from
entering

between different
based on equilibrium
kept in check by its natural enemies and in

multiplying

such an environment

indefinitely.

An exotic

species

may not have any natural enemies there.

Summary
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so
may rapidly multiply and eject other species. This in turn can
have knock—on effects on further species and
on the entire ecosystem.
On the other hand, exotic tree species, for example,
may grow
more rapidly

than indigenous

this way yield a better
planted
for
are
may be attractive
hunting. In certain cases, moreover, such species
may blend well with
the natural ecosystems. This
often true, for example, of species
Animal

return.

which

species

ones and

which

used to be indigenous

to a certain environment
result
of
extermination.
as a
The risks and possibilities
entailed by the introduction

but

have

disappeared

vanished

species into the natural

environment

make

of alien or
essential for

such measures to be regulated by some
means. In our opinion, a plant
or animal species should not be introduced into ecosystems and areas
outside

its natural

habitat

without

the environmental

consequences
in fact an obligation which
Sweden has entered into under the Convention
on Biological Diversity.
Article 8 h of the Convention
requires all countries to prevent the
being carefully

import

of,

investigated

This

and to control

threaten ecosystems,
Fisheries

first.

foreign
or exterminate,
habitats and native species.

legislation

concerning

the planting

introduction

of foreign

has for

species

which

rules
years now included
and translocation
of fish. Rules on the
and vanished species
general should of
many

Code. We recommend the
course be included in the Environmental
inclusion of a provision empowering the Government
authority
—or an
appointed by the Government
issue provisions concerning, among
to
other things, the requiring of permits.
Partly
International
Resources
view,

with

reference

Union
IUCN,

for

recommendations

to

the Conservation

we discussed

should apply to questions

certain

concerning

issued

of Nature

principles

and
which,

the introduction

by

the

Natural
in our
of plant

and animal species. Among

other things we recommend, as a general
that an alien or vanished species should not be introduced
unless its introduction
will presumably
confer a substantial
and
carefully explored benefit on human beings
and
or the environment

principle,

there are no native species which are suitable for the
purpose.
Environmental
impact assessments should be included
the
material underlying decisions of all cases concerning the introduction
of alien species. There should be penal sanctions
provisions.

for breaches of the
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Biotechnical

products
innovations

one of the revolutionary
a part of biotechnology

Biotechnology
manipulation

one individual,

from

In

occurring

not normally

of properties

combination

which

race or species to another.
of systematic
opening up new possibilities
with a
this way, organisms
can be equipped

can be transferred
Gene manipulation
improvement.

with

of our age. Gene
individual
genes

in nature.

the
can help to solve many problems everywhere in
manufactured
community.
New products can be created and old ones
clear that, with the aid of biotechnology,
less expensively.
we can
Biotechnology

develop
existing
But

which

products

new

than

environment—friendly

are more

ones.
use of gene manipulation
can also entail risks, especially

the

organisms

question

important

Another

concerns

to nature and ecosystems.

the ethical

principles

modified

organisms

and use of genetically

the production

modified

genetically

and

by which
should

be

governed.
above all the importance

topic

a natural

makes

for ecology

of biotechnology

Code.

the Environmental

for

which
in

When,

and the
on health protection
and above all
environment
comes to be co—ordinated, biotechnology
such
the use of genetically modified organisms are clearly
a new and
keeping

with

distinctive

our

field

remit,

that

legislation

in a special chapter
principle
The precautionary

together

The

risks

which

should

on the subject
of the Code.

provisions

the

use

of

should

also apply

to biotechnology.

and,

biotechnology

be grouped

especially,

of

organisms can entail are of such a kind that
modified
genetically
and nuisance to
needed for the prevention of injury/damage
control
human beings and the environment.

The Environmental

Code should

and especially
contain provisions whereby the use of biotechnology,
of genetically modified organisms, can be made subject to permission
from public
The

health and environmental

chapter

of the

Code

dealing

authorities.
with

biotechnology

contains

whether
—
biological
also
animals, plants, microorganisms
on
or virus - but
pesticides and certain other biotechnical products. A basic section lays

provisions,

not only

on genetically

modified

organisms

down that the risks of damage to human beings and the environment
considerations
are to be taken into account and that basic ethical
organisms.
modified
of genetically
all handling
to govern

are
The

Summary
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Government

or an authority appointed by the Government
turn
be able to define conditions for the handling of biotechnical

should
products

and also to prohibit

such handling

this
particularly
from a medical or environmental
viewpoint.
Our draft Code
lays down that ethical deliberations
are also be included in assessments
of this kind.
important

In

our
biotechnical

opinion,

the

products,

genetically

release

also be subject to permission.
of permits

into

the

modified

natural

environment

organisms included,

One obvious

prerequisite

of

should

for the award

should be that the various

consequences - and especially,
where release into the natural environment
concerned, the ecological
effects
have been carefully investigated,
so that an environmental
impact assessment
available which the sanctioning authority finds
adequate.
Since

recommendation

our
Environmental
which

Code,

of

mainly

the

use of biotechnical
in this field ought,
responsibility
National

Environmental

Permit procedures
Permit

control,

through

the ecological

products

the

hazards

involve,

central
may
in our opinion, to be vested
the

Protection

Agency.

and environmental

impact

assessments

procedures

We recommend

that the Environmental

than the existing

Environment

the Government

or an authority

Act, be based on powers for
appointed by the Government to issue

concerning,

other precautions.

We anticipate

reduce

the need for

Code, to a much greater extent

Protection

general provisions

will

central

prompted

for example,

protective

that general

stipulating

measures and

provisions

permit

procedures,

of this kind

especially

where small—scale operations
in the first
questions

instance,
but should

Permissibility

are concerned. We also recommend that,
the Government
should not adjudicate permit
merely

assessment

decide

the question

be limited

of permissibility.

can
matters of strategic
In this way the Government’s
ability to decide matters of
great political importance will be preserved.

importance.

to
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judicial

concerning

Discussion

lays down that every individual
assessment, e. g. concerning his civil rights

Convention

6 of the European

Article

assessment

must be entitled

to judicial

and obligations.

Questions concerning
undoubtedly

activity

hazardous

In Sweden

provision.

these questions

scope of this
by administrative

the

within

come

To meet the requirements

authorities.

for environmentally

permission

are decided
of the Commission,

then, there

by the assessment
decisions
to be a faculty whereby
National Licensing
and
the
administrations
authorities
the county
—
be reviewed by a court of
Protection
Board for Environment
—can
law. This has prompted the question of changing to a system of

will

have

activities.

hazardous

assessment of environmentally

judicial

regarding questions of
are, however, practical reasons for
questions. The need for being
environment protection as administrative
able to demand judicial review of decisions by the National Licensing
There

can probably be met within the
of a general solution to the problem of judicial review of
framework
possible
decisions. At present a review of this kind
administrative
Review
Judicial
the
under
Court,
in the Supreme Administrative

Board

for Environment

Certain

Administrative

As stated above,

Protection

Decisions

could be
use of general provisions
The reduction,
of permit applications.

increased

expected to reduce the number

not expected to be large enough to eliminate

however,
regional

Act 1988:205.

permit

the need for

authorities.

to the matter of
not for us to give any closer consideration
organisation, and so our proposals are based on the assumption that
concerning

questions
will

permits

for environmentally

to be dealt with by the Licensing

continue

hazardous

activity

Board and the county

on permits questions,
however, we have been aware that the Government and Riksdag may
such
proceedings
of judicial
come to consider the substitution
matters. One alternative may then be to set up regional environmental

administrations.

In the course

of our work

have
courts based on the existing water courts. Our recommendations
solutions
the
that
can
as far as possible been framed in such a way
also be accommodated

within

Where other types of permit

protection,
existing

chemicals

such a system.

order of things would

are concerned, e. g. health
protection,
no change in the

procedure

and radiation

appear to be called for.

Summary
Environmental

impact

The inclusion

of environmental

underlying

decisions

fundamental
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assessments

affecting

principle

impact

the material

assessments

human beings and the environment

of the Environmental

a
Code. An assessment of

this kind must be prepared
decisions

at a very early stage, before the first real
taken.
are
transferring
the provisions
of Chap. 5 of the

of a question

We

recommend

Natural

Resources

alterations
requires

Act

to the

Environmental

in the interests of environment

Code,

protection.

with a few
The draft Code

the inclusion

applications

of an environmental
impact assessment in
all
permit
and
notification
to
procedures under the

relating

Code and in other

cases coming
the measures

when

enactments,
considerable

impact

human

on
of resources.
for an environmental

management
In order

under

the Code and certain

contemplated
beings,

the

impact

are liable
environment

other

to have
or

the

to serve its
to the measure for
which
requested. This, in our opinion,
so essential
that
should be expressly stipulated in the Code.
intended

purpose,
permission

alternatives

assessment

must be presented

Legal force and review
The ability

previously

when necessary to review permits and conditions
very important for the efficiency of environmental

issued

policy

work.

At the same time, those conducting operations which require
heavy investments
must be able to demand reasonable planning
conditions.
In principle,
a permit awarded under the Environment
Protection
Protection
decision

Act

valid for all perpetuity.

Act

Ever since the Environment

the legal
was passed, however,
has been subject to important restrictions,

conditions

governing

conditions.

These restrictions

the

force

of a permit
partly because the

decision

can be altered under certain
have been gradually augmented.

Right of review
In our opinion,

activity
for

an authority

supervising

should always be entitled
Now that formal

an environmentally

hazardous

to demand a review of the conditions
for the supervision of facilities
responsibility

Summary
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vested in the county administrations,

permits

requiring

and activities

a good position to judge whether the conditions
applying to a certain facility or activity may be in need of review. In
committee
protection
environment
situations
where a municipal
committee
activity,
the
hazardous
must
supervises an environmentally

they should also be

be deemed to possess the requisite

such a

for demanding

competence

review.
In this way a uniform state of affairs will be achieved whereby
review of the conditions governing a particular activity can only be
demanded by the supervisory authority.

for review

Preconditions

under

review

has shown

Experience

a number of problems.
obligatory review
introducing

We have discussed

entail

rule

the so—called ten-year

of permits

the possibility

after the expiry

to
of

of the ten-

directives
or at some other fixed interval. Certain EC
of
four
not
periods;
review
define
shorter
years
a period
will of course
accord
of
the
EEA
provisions
review
The
uncommon.
year period

with.

have to be complied
A blanket
advisable,

in view

already

possibilities

Code

Environmental
conditions

of the limited
for

responsible

authorities

seems less
at the disposal of the

of four—yearly review,

introduction

—and will

exist
—

resources
and
supervision

however,

assessment.
to do

continue

so under

the
and

of permits
stipulating
a review
regardless of the ten-year rule. We believe

for

when necessary,

Good

the supervisory
utilised
be more efficiently
consider
the necessity
authorities are required, at certain intervals, to
activities under their supervision and, where relevant,
of reviewing
that resources

will

why no review
necessary.
facilities
and activities,
For certain groups of

explaining

to replace the review
to which
incineration

this might

of conditions
conceivably

plants and municipal

should be possible

with general regulations.
apply include,
wastewater

Facilities

for example,

treatment

plants.

refuse
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Supervision
The central enactments
Environmental

which have been brought
contain

Code

fairly

and this has made

procedures,

uniform

together in our draft
on supervisory

rules

natural to group the rules together

in

a single chapter on supervision.
The draft
Code applies
the
investigations,
rectification,
hazardous

of

contingent
activities,

health protection,
This

concerning
same basic rules,
injunctions
and prohibitions,
access,
fines and police assistance, to environmentally

rights

handling

of chemical

or biotechnical

products,

and other matters.

co-ordination

will mean tightening
up the rules in certain
the
supervisory
authority
In some cases
given more powers
of issuing injunctions
and prohibitions
and of taking rectification

fields.

measures.

Standing

to litigate

We recommend
governmental

and appeals

that, in matters
organisations

relating

to permit

in the environmental

procedures,

nonhave

sector should

formal standing to litigate.
this standing

will

In our draft Code, the organisations to have
be defined through statutory provisions to be issued

by the Government.
awarded

standing

should
to litigate,

be stipulated

that,

an organisation

in order

must

to be

have a certain

permanence.
A corresponding
of commercial
fishing

right

fishermen,

also proposed for the interest organisations
as regards measures capable of affecting

industry.

of public
As a further reinforcement
affairs, we recommend the appointment
Environment.
investigate

The
complaints

environmental
requires
National

the

ought,

Commissioner’s
from

conditions.

private

influence

in environmental

of a Commissioner
for the
task will be to receive and

individuals

The Commissioner

concerning

various

and the assistant staff he

in our view, to constitute a separate unit within
Environmental
Protection Agency.

the
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and environment

Penal sanctions

contained

provisions

the Environmental

be divided
Criminal
distinction

in

Code

all
will

of the provisions

the Environmental
We therefore

offences.

to

system

Code.
should continue

to

environmental

of the two codes must be made

the provisions

between

Environmental

under

straightforward

up in such a way that some of them are contained by the
Code. But the
Code and others by the Environmental

Otherwise,

occurrence

a uniform,

are
of

of the

has been

tasks

that the penal provisions

appropriate

We find

main

of our

One
into

these provisions

assemble

clear.

overlap.

number

the purviews

Often

to the environment.

relating

enactments

within

crime

on penalties for various types of environmental
Code and by a large
both by the Criminal

Provisions

various

charge

protection

likelihood,
be

only

of

the

same time as the
Code will cause offences

at the

applied,

in the Criminal
Code

provisions

the

as second—degree
that only the very gravest cases of

to be regarded

recommend

that is,
—
of the environment
are
manifest
or through

to the Criminal

crime should be referred

cases in which public health or the purity
deliberately
either
endangered,
genuinely

Code

offences will rank equal with
In this way environmental
other crimes involving public danger under the Criminal Code, at the
negligence.

offences, and not just secondsame time as very serious environmental
Code.
degree offences, can be dealt with in the Environmental

under the Environmental

Offences

Code

Most of the hundreds of penal provisions

body

of

penal law we
Code to form a chapter of ten sections most of which
to the full purview of the Code and contain specially

specialised

Environmental

are applicable
defined offences.

permit

now existing in the extensive
the
have amalgamated

For

or notification

example,
procedure

a person neglecting a mandatory
will be convicted of unauthorized

interference with the environment,

regardless

the handling of a product
concerns an activity,
required.
for which a permit or notification
There has been a tendency for penalties

routinely

prescribed

with the fact

that

even for relatively
often difficult

trivial

of whether

the offence

or any other measure
to be more
offences.

for a prosecutor

This,

or

less

coupled

proceedings
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concerning

environmental

crime

to convince

the court

that the very

to be personally and strongly blamed for, say, an
person accused
excessive
emission,
for
handed
down
causes the penalties
environmental
offences to be relatively lenient as a rule. From this the
general public can easily infer that environmental
crimes are lightly
regarded

by the community.

Penal sanctions,

manifestly

our view,

reprehensible

penal liability

must be reserved

nature.

for behaviour

persons should

of a

not incur

or a clear level of negligence
involved. For minor offences we recommend using a system of penal
charges. This in our view should replace the present institution of the

environment
will

except

where

Individual

protection

intent

charge and should go by the same name. We

be returning
Wherever

offences

in

to this point later on.
possible, we have worded

such

a way as to focus exclusively
on substantial
the above
mentioned
instance
of unlawful

infringements.

In

environmental

impact,

minor

excluded
the crime
offender

have

must

from

punishment.

environmental

violated

substantially

and instead we have
But where, for example,

disturbance

restrictions

other

measures,
or
in
the
award
of
permit.
e.g.
a

ordered,

Stricter

this has not been possible,

offences

of unlawful

protective

of criminal

the descriptions

concerned,

a condition
precautions

the

concerning

specifically

penalties

society has cause to react vigorously
crime. This
why, for example,

As we see
environmental

against

serious

recommend

we
cases of the crimes
coming under the Environmental
Code we recommend imprisonment
for at least six months and up to six years. We recommend the same
maximum
penalty for normal cases of the crime of environment
heavier

maximum

destruction

under

environmental

penalties.

the Criminal

crimes

will

For

aggravated

Code.

be elevated

In this

way,

penalty—wise,

to the same level

as crimes

against property.
For aggravated

contagion
This

environment

we recommend

destruction

life imprisonment

the same penalty as already
spreading poison and contagion.

applies

and for the spreading
as the maximum
to aggravated

of

penalty.
cases of
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Environment

protection

For crimes committed

charge

case with a large proportion
penalties can in our opinion

the

stiff economic

crimes,

of environmental

which

activity,

in the context of economic

have the same preventive effect as prison
to which recourse
sentences,
not more so. The main institutions
could be had
the environmental
sector would seem to be corporate
fines,

forfeiture

and

sanction

environment

protection

1981 of the present

environment

charges

charges.
Following

the introduction

in

charge as an economic instrument, the need for a sanction
of this kind has been changed in two fundamental
respects by the

protection

advent

Code, namely those
in the Criminal
new provisions
forfeiture
for criminal offences in business activity and,

of

concerning

secondly,

corporate

environment

In our opinion, these new rules make the
charge in its present form superfluous. There

fines.

protection

are, however, strong reasons for supplementing penal liability
form of sanction charge which can be imposed on companies,
for minor

infringements.

We therefore
by

removing

conferred

with a
mainly

wish to restructure

precondition

the present

economic

the environment

protection

of an infringement

charge
having

benefits.

charge in its new form, then,
not
intended to be directed against especially reprehensible procedures or
to confiscate an economic profit resulting from the infringement.
The environment

protection

Prison sentences, corporate
these

Instead

purposes.

standardised

fines and forfeiture

sanction

the

charge

infringements

for

can be resorted to for

intended
of

to

provide

environmental

a

rules,

are neither intentional nor due to negligence.
protection charges, then, can be imposed when crimes
impossible
have been committed,
but also in cases where
to
including

those which

Environment

ascertain

whether

negligence

somebody

has occurred

has been negligent,

but

not so conspicuous

and in cases where
as to warrant the

punishment

of any individual
person.
In order for a proper distinction
to be made in the public mind
between criminal proceedings and proceedings concerning environment

protection
environment
tribunals,

charges, we find
appropriate for proceedings concerning
protection charges to be entrusted to the administrative

with

The supervisory

the county
authority

administrative
should

courts as the first instance.

our view be competent

to instigate

Summary
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In more straightforward
should be able to impose a summary

cases, the

proceedings

before

supervisory

authority

recommend

that the National

out guidelines

the tribunal.

concerning

Environmental

Protection

charge. We
work

Agency

the level of the charge for different

sectors

and infringements.

Damages
of the
As we began by mentioning,
we recommend the incorporation
Environmental
Code. In this way
Damage Act with the Environmental
the Code will provide a more comprehensive
view of the system of
sanctions under environmental

law. Since the restriction

Act to damage caused by activity
the

broad

view

Environmental

on a property
environmental
problems

of

of the present
attuned to

poorly

which

on
that this restriction

based, we recommend
abolished. Among other things this will mean an expansion
in damages where the shipping sector
concerned.
Code

The Environmental

Damage Act

liability

for damage to the environment,

injured

party

damages.
pollution
pollution

with

stronger

the
be

of liability

based on the principle of strict
provides an
and in this way

safeguards

than

the general

of

rules

from the
The Act can be applied to damage resulting
of watercourses,
lakes or other expanses of water, the
of groundwater,
alteration of the water table, air pollution,

soil pollution,

noise, vibrations

or other, comparable disturbances.
We wish to retain and develop the technique of attaching liability

and damages to concrete
the

list

be extended

biotechnical

products

of the kind coming

sources of disturbance.
so as also to include

and by radiation,

within

the purview

though

We recommend
damage
not ionising

of the Atomic

that

caused

by

radiation

Liability

Act.

Finally

that the limitation
period for claims to
we recommend
compensation for personal injury under the Code be extended to thirty
years.

Organisational
Without

questions

putting

in a statutory

forward

draft,

any proposals which are directly manifested
we have discussed the appropriate allocation of

78

Summary

work and responsibilities
purview
We

between various authorities

of the Environmental
recommend,

environmentally

for

acting within

the

supervision

of

Code.
example,

hazardous

activities

that
be

most
taken

by
the
over
municipalities.
The contribution
of the State which in practice means
—
the county administrations
and the National Environmental
Protection

in this connection should in our opinion be confined to
Agency
—
This may apply to facilities
outstandingly troublesome installations.
whose environmental
impact extends over large areas, or to those
where, for other reasons, supervision
especially
important
or
difficult.
The most suitable arrangement,
of the individual

responsibility.

facilities,
All

our opinion,
supervision
of which

other facilities

where

environmentally

activities
We

to draw up a list
be a State

should

hazardous

are carried on will then come under municipal supervision.
question,
however,
the suitability
of municipalities
being

responsible

for the supervision

of their own activities.
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1.

öbalk

Milj

Härigenom

att i Sveriges

föreskrivs

och före jordabalken

rikes lag skall efter ärvdabalken

en ny balk,

införas

benämnd

miljöbalk,

av föl-

jande lydelse.

I
v
z
l
t

FÖRSTA

AVDELNINGEN
BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA

1 kap.

Mål

1 § Ändamålet

principer

och grundläggande

med miljöbalken

är att

generationer av människor
en hälsosam
bevara biologisk mångfald och upprätthålla goda livsbetingelser
för alla i landet och dess omgivande vatten naturligt förekommande
nu levande och kommande
och god miljö att leva

tillförsäkra

växt- och djurarter,
-

bevara levande landskap

för en på lång sikt hållbar

skapa förutsättningar
samhället.

2 § I syfte att uppfylla
balken bestämmelser
-

samt
utveckling

det ändamål som anges i 1 § innehåller

av

miljö-

som avser att

skydda människorna,

naturen och miljön

i övrigt

mot störningar

olägenheter,
som kan orsaka skador eller
i naturen och miljön i
bevara, värda och förbättra tillståndet
övrigt samt
använda mark, vatten och fysisk miljö i övrigt så att en från
synpunkt på lång sikt god
social och samhällsekonomisk
ekologisk,
hushållning

tryggas.
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3 § Åtgärder enligt

2 § skall bygga på följande

Skador skall i första hand förebyggas.

principer.

Därvid

skall redan risken

för skador beaktas.
2. Vad som utvinns ur naturen skall kunna användas och slutligt
om hand utan att denna skadas.

tas

Den som kan orsaka eller som orsakar skador och olägenheter
skall betala kostnaden för att förebygga eller avhjälpa dem.
4 § Att skydda och vårda naturen och miljön i övrigt, att förebygga
ohälsa samt att hushålla med naturens
resurser är angelägenheter för
och
var
en. Enskilda, företag, kommuner och myndigheter
har, var
inom sin verksamhet, ansvar för att
skador
förebyggs och för att
nya
skador som redan har uppkommit
avhjälps.
5 § Naturen

2 kap.

är tillgänglig

för alla enligt

Tillämpningsområde

allemansrätten.

och definitioner

Tillämpningsområde
l §
heter,

Denna

balk är, om

annat föreskrivs,

tillämplig

pá verksam-

på hantering

av kemiska eller biotekniska produkter eller av
varor och på andra åtgärder som kan befaras påverka människors hälsa
eller miljön eller äventyra en långsiktigt god hushållning med
naturresurser.
Bestämmelserna
i
8 och 9 kap. skall också tillämpas enligt
vad som är föreskrivet
i plan- och bygglagen 1987:10,
vattenlagen
1983:291,
lagen 1985:620
vissa
torvfyndigheter,
väglagen
om
1971:948,
lagen 1902:71
s.1, innefattande vissa bestämmelser
om
elektriska
anläggningar,
lagen 1978:160
om vissa rörledningar,
luftfartslagen
1957:297,
minerallagen 199l:45,
lagen 1966:314
om kontinentalsockeln,
och

avlysning

av

lagen 1983:293
allmän

farled

och

om inrättande,

utvidgning

allmän

och

hamn

lagen

1992:1140

om Sveriges ekonomiska zon.
Bestämmelserna
i 8 och 9 kap. skall tillämpas

även i fråga om
omfattas
bestämmelserna
i
lagen
1979:425
som
av
om
skötsel av jordbruksmark
och skogsvårdslagen 1979:429
vid
samt
utfärdande av föreskrifter
med stöd av dessa lagar.
verksamheter
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från tillämpningsområdet

Undantag

m.m.

av sådana kemiska eller
1971:511,
biotekniska
produkter
som omfattas av livsmedelslagen
1992:859
eller lagen 1985:295
läkemedelslagen
om foder, om
2 § Denna balk är inte tillämplig

på hantering

enligt 8 kap. 1
Om det från hälso- eller
annat följer av föreskrift
särskilt
får
eller den mynpåkallat
regeringen
miljöskyddssynpunkt
är
dighet som regeringen
i balken

dock föreskriva

bestämmer

att bestämmelserna

även på sådana produkter.

skall tillämpas

I fråga om kemiska produkter som omfattas av lagen 1988:868
och explosiva varor är bestämmelserna i denna balk
om brandfarliga
inte tillämpliga
för att förebygga hälso- eller miljöskador
på grund av
eller brand.

explosion

eller den myndighet

Regeringen
den utsträckning

som regeringen

det kan ske utan att syftet

bestämmer

får, i

åsidosätts,

med balken

i
föreskriva
undantag från tillämpningen
av balkens bestämmelser
fråga om kemiska eller biotekniska produkter, radioaktiva ämnen eller
tekniska anordningar som kan alstra strålning.
3 § Bestämmelser

om elektriska och magnetiska
finns även i lagen l902:71

verkningar

av elekinnefattande

s. 1,
elektriska
anläggningar.
om
verksamhet gäller särskilda bestämmelI fråga om viss miljöfarlig
anledning av gränsälvsöverenskomenligt
lagen
1971:850
med
ser
triska

anläggningar

vissa bestämmelser

melsen

4 §

16 sept. 1971 mellan

Med

tillämplig
minnen

avseende

Sverige och Finland.

på den kulturpräglade

i den mån skydd

naturmiljön

gäller enligt lagen 1988:950

är balken
om kultur-

m.m.

Hushållning

med energi

5 § Vad som i balken
även hushållning

sägs om hushållning

med naturresurser

gäller

med energi.

Miljöpåverkan
6 §

och en som bedriver eller ämnar bedriva en verksamhet,
hanterar eller ämnar hantera en kemisk eller bioteknisk produkt eller
en vara eller vidtar eller ämnar vidta någon annan åtgärd sägs vid
Var

tillämpningen

av denna balk utöva eller ämna utöva miljöpåverkan,

om
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verksamheten,

hanteringen

niskors hälsa eller miljön

eller åtgärden
eller äventyra

kan befaras

en långsiktigt

påverka

män-

god hushållning

med naturresurser.

Miljöfarlig

verksamhet

7 § Med miljöfarlig
av mark,

byggnad

verksamhet

avses i denna balk sådan användning

eller anläggning

förorening

av luft, mark,
joniserande
strålning,
genom
2. störning för omgivningen

som kan befaras medföra
vattenområde eller grundvatten,

dock

eller

skakning, ljus eller
genom buller,
annat sådant, dock
genom joniserande strålning, om störningen inte
är ringa eller helt tillfällig.

Avloppsvatten
8 § Med avloppsvatten
spillvatten

avses i denna balk
eller annan flytande orenlighet,

vatten som använts för kylning
inrättning,

vid driften

vatten som avleds för sådan avvattning
som

sker för viss eller vissa fastigheters

4. vatten som avleds för avvattning

av fabrik

eller annan

av mark inom detaljplan
räkning,

av begravningsplats.

Hälsoskydd
9 § Med hälsoskydd

avses i denna balk åtgärder för att hindra uppolägenheter
för människor och för att undanröja sådana
av
olägenheter.
komsten

Med
medicinsk,

olägenhet

enligt

hygienisk

första

eller

hälsa eller välbefinnande

stycket

avses en störning som från
synpunkt
kan påverka människors
annan

och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Strålning
10 § Balken gäller såväl joniserande
Med joniserande

partikelstrålning
ning.

strålning

eller

som icke-joniserande

avses gammastrålning,

annan till

sin biologiska

strålning.

röntgenstrålning,

verkan

likartad

strål-
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strålning avses optisk strålning, radiofrekvent
elektriska och magnetiska fält och ultraljud eller

Med icke-joniserande
lågfrekventa

strålning,

annan till sin biologiska
ll

verkan

införsel,

tillverkning,

avser i denna balk
saluförande, överlåtelse,

transport,

innehav och användning

telse, förvärv,

lig befattning

med radioaktiva

användning

strålning.

med strålning

verksamhet

§ Begreppet

likartad

av eller annan därmed jämför-

ämnen,

annan därmed jämförlig
som kan alstra strålning.

av eller

tekniska

anordningar

Kemiska

produkter

12 § Med kemiska

produkter

upplä-

befattning

avses i denna balk kemiska

med

ämnen och

beredningar.
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter
om att balkens bestämmelser om kemiska produktillämpas
skall
på
ter
varor, som innehåller eller har behandlats med
Regeringen

den myndighet

eller

en sådan produkt och som på grund av sina egenskaper
medföra skador på människor eller i miljön.

Biotekniska

produkter

13 § Med biotekniska
sådana växter,
genetiska

kan befaras

material

produkter

avses i denna balk
mikroorganismer
eller virus som har fått sitt
ändrat på ett sätt som går utöver det naturliga gendjur,

utbytet,
sådana mikroorganismer,

virus,

nematoder,

insekter

eller spin-

eller i annat teksom framställts särskilt i bekämpningssyfte
niskt syfte, även om de inte har fått sitt genetiska material ändrat.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter
om biotekniska
om att balkens bestämmelser

deldjur

produkter

på varor, som innehåller eller har behandlats
och som på grund av sina egenskaper kan befa-

skall tillämpas

med en sådan produkt
ras medföra skador på människan

eller i miljön.

Hantering
av en kemisk eller bioteknisk produkt eller av en
tillverkning,
bearbetning,
i denna balk konstruktion,

14 § Med hantering

vara avses
behandling, förpackning,

förvaring,

transport,

användning,

omhänder-
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tagande,
export

destruktion,
och därmed

biotekniska

produkt

konvertering,
jämförliga

saluförande,

förfaranden

överlåtelse,

import,

med den kemiska

eller

eller den vara som är i fråga.

Miljönämnd
15 §

Med

miljönämnd

avses i denna balk en nämnd som i en
kommunens uppgifter i fråga om skyddet av hälsan,
naturen eller miljön i övrigt.

kommun

fullgör

3 kap.

Allmänna

aktsamhetsregler

1 § Var och en som utövar eller ämnar utöva miljöpåverkan
skall
skaffa sig den kunskap som behövs för att kunna göra det med minsta
möjliga risk för att människors hälsa eller miljön skadas eller för att
äventyras.
en långsiktigt god hushållning med naturresurserna
2 §

Var

och en som utövar eller ämnar utöva miljöpåverkan
skall
upplysningar
sina
åtgärder till myndigheter
och genom
om
märkning eller på annat sätt lämna information
till enskilda, allt i den
lämna

mån det behövs för att myndigheter
riskerna

för att människors

långsiktigt

3 §

god hushållning

eller enskilda

hälsa eller miljön

skall kunna bedöma

skadas eller för att en

med naturresurserna

äventyras.

och en som utövar eller ämnar utöva miljöpåverkan
välja en plats som är lämplig för verksamheten,
hanteringen
åtgärden samt
-

Var

eller

vidta de skyddsåtgärder,
tåla de begränsningar

av sitt handlande,
iaktta de försiktighetsmått
i övrigt och
sörja för sådan kontroll av att föreskrivna
-

skall

krav

och villkor

är

uppfyllda
som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skador
och olägenheter eller för att främja en långsiktigt god hushållning med
naturresurser.
Har någon genom att utöva miljöpåverkan
orsakat skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön gäller vad
som sägs i första
stycket

också i fråga

om skyldighet

för honom

att avhjälpa

skadan
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En sådan skyldighet

olägenheten.

eller

verksamheten,

hanteringen

kvarstår

även efter

det att

eller åtgärden har upphört.

och som
4 § Var och en som utövar eller ämnar utöva miljöpåverkan
därvid använder eller ämnar använda utrustning av något slag är skylbästa tillgängliga

dig att tillämpa

mot skador och olägenheter

hälsa och miljön
långsiktigt

god hushållning

människors

för att skydda

teknik

samt för att främja

med naturresurser.

en

Med bästa tillgängliga

senaste nivå och
avses en teknik som motsvarar utvecklingens
som från tekniska och ekonomiska synpunkter är möjlig att använda
vid den typ av verksamhet, hantering eller åtgärd som är i fråga.

teknik

skall
och en som utövar eller ämnar utöva miljöpåverkan
undvika sådana kemiska eller biotekniska produkter och sådana varor
långsiksom till påtaglig fördel för människors hälsa, miljön eller en
eller
kemiska
med
tigt god hushållning med naturresurser kan ersättas

5 §

Var

produkter

biotekniska
medför

mindre

förbrukning

6 § Är det uppenbart
3-5 § är alltför

eller som

av naturresurser.
som krävs enligt
den nytta det medför för

att ett visst försiktighetsmått

kostsamt

får ett mindre

miljön

eller med varor som är mindre farliga

i förhållande

kostsamt

till

försiktighetsmått

väljas.

7 § Om en verksamhet, hantering eller åtgärd kan befaras leda till att
enligt 3-6 §§
människors
hälsa skadas, även om försiktighetsmått
2 § andra
enligt
8
kap.
används, eller till att en miljökvalitetsnorm
stycket

överträds,

får verksamheten,

hanteringen

eller

åtgärden

inte

utövas eller vidtas.
gäller om det kan befaras att det uppkommer en påtaglig
skada på miljön eller att en långsiktigt god hushållning med naturresurÄr i sådant fall verksamheten,
hanteringen
ser påtagligt äventyras.
eller sysselsätteller åtgärden av synnerlig betydelse för näringslivet
Detsamma

annars från allmän synpunkt, får den dock komma till
stånd efter prövning enligt 20 kap. 4 § andra stycket, under förutsätt-

ningen

eller

ning att den skada som kan befaras uppkomma
allvarlig

8 §

på miljön

inte är av

art.

Vid tillämpningen

skall så långt möjligt

i fråga om hanteringen av en vara
av 1-7
varans hela livslängd beaktas vid bedömningen

av risken för att hälsa och miljö

skadas eller för att en långsiktigt

god
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hushållning

med naturresurser

möjligheterna

att begränsa

äventyras.

mängden

Hänsyn

avfall

skall tas också till

och avfallets

hälso-

och

miljörisker.
Möjligheterna

att, sedan en vara tjänat ut, återanvända denna eller
att ur varan återvinna ämnen, material och energi skall beaktas i alla
led av hanteringen och särskilt vid tillskapandet och tillverkningen
av
varan.
9 §

Vid verksamheter,

innebär

användning

hantering

av energi

av varor eller andra åtgärder som
skall möjligheterna
att spara eller åter-

vinna energi beaktas.
Såvitt möjligt

4 kap.

skall energi från förnyelsebara

Allmänna

l § Föreskrifter
på de principer

bestämmelser

källor

användas.

om föreskrifter

som meddelas med stöd av denna balk skall grundas
som anges i l kap. l och 3 §§, på de aktsamhetsregler

som anges i 3 kap. och på kvalitetsnormer

enligt

8 kap.

2 § Om det behövs för att
-

genomföra

miljökvalitetsnormer

genomdriva
- annars
eller

riktlinjer

enligt 8 kap.,
eller principer

som riksdagen

antagit

uppfylla internationella
förpliktelser
som Sverige åtagit sig,
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter

till skydd för människors

hälsa eller miljön

eller till

främjande

av en långsiktigt god hushållning med naturresurser.
Om det är av särskild betydelse för att förebygga eller avhjälpa
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön eller för

att främja
ringen

en långsiktigt god hushållning med naturresurser får regeeller den myndighet som regeringen bestämmer även i andra

fall än som sägs i första stycket eller särskilt anges i denna balk meddela föreskrifter
om
skyddsåtgärder,
begränsningar av en verksamhet,
-

upplysningsskyldighet,
märkning
kontroll

och annan information,
krav eller villkor
av att föreskrivna

försiktighetsmått

i övrigt.

är uppfyllda,
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enligt första eller andra stycket som begränsar möjligheten att använda ett tillstånd som meddelats enligt denna balk eller
meddelade med stöd av balken får meddelas endast
enligt föreskrifter
Föreskrifter

enligt första eller andra stycket får

Föreskrifter

av regeringen.
sådana frågor

avse
i
behandlas
och
mark
vatten som
av

om användningen

5 och 6 kap.

enligt 2 § får även avse förbud mot en verksamhet,
mot hanteringen av en kemisk eller bioteknisk produkt eller av en vara
eller mot någon annan åtgärd. Sådant förbud får dock inte avse en

3 § Föreskrifter

verksamhet,

balk eller enligt

tillstånd

eller åtgärd vartill

hantering

föreskrifter

meddelade

lämnats enligt denna

med stöd av balken.

som avses i 2 och 3 §§ får meddelas för verksamprodukter eller av
för hantering av kemiska eller biotekniska
varor eller för åtgärder att gälla i allmänhet eller inom en viss näringsgren. Om det från allmän synpunkt är särskilt angeläget att skydda ett
får föreskrifter
miljöskyddsområde
mark- eller vattenområde
som

4 §

Föreskrifter

heter,

avses i 2 och 3 §§ meddelas även för ett sådant område.
5 §

denna balk
särskilda

6 §
enligt

i
som meddelas med stöd av ett bemyndigande
får
i
eller
kommun
myndighet
får föreskrivas
att en
en

I föreskrifter

fall medge undantag

Regeringen

får bemyndiga

2 § andra stycket och 3

att inom kommunen
heter

för

begränsa

förebygga

en kommun

miljön.

föreskrifter

Sådana föreskrifter

hälsa eller

möjligheten

att använda

ett tillstånd

föreskrifter

meddelade

vid krigsfara

att meddela

om det är av särskild betydelse för
eller avhjälpa skador på eller olägen-

människors

denna balk eller enligt

7 § I krig,

från föreskrifterna.

får

som meddelats enligt
med stöd av balken.

eller under sådana utomordentliga

förhållan-

den som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara får regeringen meddela
föreskrifter

som avviker

från denna balk.

88

Lag/förslag

ANDRA

AVDELNINGEN

HUSHÅLLNING

5 kap.

MED

MARK

Grundläggande

1 § Markför vilka

M.M.

skall användas för det eller de ändamål

är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet

läge samt föreliggande
som medför

VATTEN

hushållningsbestämmelser

och vattenområden
områdena

OCH

behov.

en från allmän

och

Företräde

skall ges sådan användning
god hushållning.

synpunkt

2 § Stora mark- och vattenområden

som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär.

3 § Marksynpunkt

och vattenområden

som är särskilt känsliga

från ekologisk

skall så långt möjligt

skyddas mot åtgärder

som kan skada

naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk
Brukningsvärd
anläggningar

eller

tillfredsställande

sätt genom att annan mark tas i anspråk.
som har betydelse för skogsnäringen skall så långt

Skogsmark
möjligt

av nationell betydelse.
får tas i anspråk för bebyggelse

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samoch detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän

hällsintressen
synpunkt

är näringar

jordbruksmark

skyddas mot åtgärder

som kan påtagligt

försvåra

ett rationellt

skogsbruk.

5 § Mark-

och vattenområden

yrkesñsket

eller

för vattenbruk

åtgärder

som har betydelse för rennäringen
skall

som kan påtagligt försvåra
Områden som är av riksintresse

skall skyddas mot åtgärder

så långt

näringarnas

möjligt

skyddas

eller
mot

bediivande.

för rennäringen

eller yrkesñsket

som avses i första stycket.

6 § Mark- och vattenområden
som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av områdenas naturvärden eller kulturvärden
eller med hänskall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
syn till friluftslivet
som
kan påtagligt
friluftsliv

skada natur- eller kulturmiljön.

i närheten

av tätorter

skall särskilt

Behovet av områden
beaktas.

för
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kulturminnesvårsom är av riksintresse för naturvärden,
skall skyddas mot åtgärder som avses i första
friluftslivet

Områden
den eller
stycket.

7 § Markmaterial

och vattenområden

skall så långt möjligt

som innehåller värdefulla ämnen eller
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt

av dessa.
Områden som innehåller fyndigheter
skall skyddas mot
är av riksintresse

försvåra

utvinningen

av ämnen eller material som
åtgärder som avses i första

stycket.

8 §

Mark-

och vattenområden
produktion,

ningar för industriell
kommunikationer,

som är särskilt lämpliga för anläggenergidistribution,
energiproduktion,

Vattenförsörjning

eller avfallshantering

skall så långt

som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första
stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkommöjligt

skyddas mot åtgärder

av anläggningarna.

sten eller utnyttjandet
9 §

Mark-

skall så långt möjligt
totalförsvarets

som har betydelse för totalförsvaret
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka

och vattenområden

intressen.

på grund av att de behövs för
som är av riksintresse
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagtotalförsvarets
Områden

ligt försvåra

tillkomsten

eller utnyttjandet

av anläggningarna.

10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller en del av detta för
ges företräde.
Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot hushållningsbestämmelserna i 6 kap.

en anläggning

för totalförsvaret

skall

försvarsintresset
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6 kap.

Särskilda

hushållningsbestämmelser

for

vissa områden

i landet

1 § De områden

som anges i 2-6 §§ är, med hänsyn till de natur- och
kulturvärden
i sin helhet av riksintresse.
som finns i områdena,
Exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
i dessa områden endast om hinder inte möter enligt 2-6 §§ och
om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden.
Bestämmelserna

i detta kapitel

utgör inte hinder

för utvecklingen

av befintliga

tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet
Om det finns särskilda
av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
skäl utgör

bestämmelserna

inte heller

utvinning

av sådana fyndigheter
5 kap. 7 § andra stycket.

2 § Inom följande
det rörliga

områden

friluftslivets,

hinder

för

anläggningar

av ämnen eller material

skall turismens

för

som avses i

och friluftslivets,

främst

intressen särskilt beaktas vid bedömningen

tillåtligheten

av exploateringsföretag

Kustområdet

och skärgården

eller andra ingrepp

i Bohuslän

av

i miljön:

från riksgränsen

mot Norge

till Lysekil

Kustområdet

Kullaberg

i Halland

och Hallandsåsen

i Skåne från Örnahusen

Kustområdet

Kustområdena
Oskarshamn

Kustområdet

och skärgårdarna

och skärgårdarna

till Herräng

söder om Skillinge

i Småland

till Åhus

och Östergötland från

och skärgården

och Uppland

från

i Ångermanland från

Storfiéirden

vid

till Skagsudde

och skärgården

gränsen mot Finland

i Södermanland

och Singö

Ångermanälvens mynning
Kustområdet

kustområden

till Arkösund

Kustområdena
Oxelösund

med angränsande

i Norrbotten

från Bondöfjärden

till riks-
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Öland

Gotland
vid Romeleåsen

Sjö- och åslandskapet

och vid sjön Mien

med öar och strandområden

Vättern

med öar och strandområden

med områdena

och Listerlandet

till Pukaviksbukten

Vänern

Tiveden

söder därom utmed

och områdena

Åsnen med öar och strandområden
Mörrumsån

i Skåne

vid sjön Unden och sjön Viken

utmed Göta kanal mellan Karlsborg

samt området

och Sjötorp

Nordmarken från Mellerud och sjön Ånimmen vid
Östervalltill sjösystemet från Dals-Ed i söder till Årjäng och

Området Dalsland
Vänern

skog i norr
från

Fryksdalen

samt området

Torsby

till

inom Torsby

Klarälven

Mälaren

Kil

utmed

övre delen av

kommun

med öar och strandområden

Området Malingsbo

-

Kloten mellan Storå, Kopparberg,

Smedjebacken

och Skinnskatteberg

Området

Siljan

utmed Dalälven

och Orsasjön

samt området

utmed

och Oresjön med området söder därom över

och Boda till Rättvik

Gulleråsen

Området

med öar och strandområden

sjön Skattungen

Oreälven,

från Avesta till Skutskär

utmed Ljusnan

från Färila

till Bergvik

Vindelådalen

Fjällvärlden
undantag

från

Transtrandsfjällen

för de fjällområden

i söder

som anges i 5

till

Treriksröset

med
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3 § Inom kustområdena

Bohuslän

från gränsen mot

i Småland och Östergötland från Simpevarp

Norge till Brofjorden,

till

och i Ångermanland från Storfjärden

Arkösund
mynning

och skärgårdarnai

vid Ångermanälvens
Öland
på
får
anläggningar
samt
som avses i

till Skagsudde

7 kap. l § första stycket

4 § Inom kustområdena

1-l1

inte komma

till stånd.

och skärgårdarna

varp och från Arkösund

till Forsmark,

från Brofjorden

utmed Gotlands

till Simpe-

kust, på Öster-

garn och Storsudret på Gotland samt på Fårö får fritidsbebyggelse
komma till stånd endast i form av kompletteringar
till befintlig bebyggelse. Om det ñnns särskilda skäl får dock
annan fritidsbebyggelse
komma

till stånd, företrädesvis

luftslivets

behov

eller

sådan som tillgodoser det rörliga fni närheten av de stora
avser enkla fritidshus

tätortsregionerna.
Inom

områden som avses i första stycket får anläggningar
som
i
7
kap.
l § första stycket 1-7 och 10-11 komma till stånd endast
avses
på platser där anläggningar

som skall prövas

enligt 7 kap. 1 § första

stycket redan finns.

5 § Inom tjällområdena
fjällen, Burvattnet,

Långfjället-Rogen,

Hotagsfjällen,

Vardotjällen,

Artfjället,

kaise-Sjaunja,

Rostu

Sylarna-Helags,

Frostviken-Borgafjällen,

Tärna-Vindelfjällen,
och Pessinki

Skäcker-

Marstjällen-

Sarek-Mavas,

får bebyggelse

Kebne-

och anläggningar

komma

till stånd endast om det behövs för rennäringen,
den bofasta
befolkningen,
den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet.

Andra åtgärder inom områdena

utan att områdenas
6 § Vattenkraftverk
kraftändamål
Piteälven

karaktär

får vidtas endast om det kan ske

påverkas.

samt vattenreglering

eller vattenöverledning

får inte utföras i nationalälvarna

och Vindelälven

med tillhörande

Torneälven,
vattenområden

för

Kalixälven,
samt i föl-

jande vattenområden:

I Dalälven

Västerdalälven
Hummelforsen

uppströms
och

Österdalälven

upp-

ströms Trängslet
I Ljusnan

ILjungan

Voxnan

uppströms

Ljungan
uppströms

uppströms
Holmsjön

Vallhaga

Storsjön

samt Gimån
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Åreälven, Ammerån,

I Indalsälven

Storån-Dammån

samt

Hårkan

I Ångermanälven

Lejarälven,

Storån

Klumpvatt-

uppströms

Saxån,

Lángselån-Rörströmsälven,

net,

Ransam samt Vojmån

Ransarån uppströms
uppströms

Vojmsjön

Tärnaån,

Girjes-

Vapstälven
Moälven
Lögdeälven
Öreälven

I Umeälven

Juktân

och

uppströms

Fjosoken
Sävarân

källflödena

I Skellefteälven

Sädvajaure

uppströms

respek-

tive Riebnes samt Malân
Byskeälven

Åbyälven
Stora Luleälven

I Luleälven

Luleälven

uppströms

Akkajaure,

Skalka

uppströms

Lilla

och Tjaktja-

jaure samt Pärlälven
Råneälven
Emån
Bräkneån
Mörrumsån
Fylleån

Enningdalsälven

I Enningdalsälven

uppströms

riksgränsen

till

Norge

Vattenkraftverk
ändamål

samt vattenreglering

får inte heller

utföras

eller vattenöverledning

i följande

sträckan

I Dalälven

Västerdalälven
Dalälven

älvsträckor:

mellan Höljes

I Klarälven

för kraft-

och Edebäck

nedströms Skiffsforsen

nedströms

Näs bruk

samt
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I Ljusnan

sträckan

mellan

Hede och Svegssjön

sträckan mellan Laforsen

I Ljungan

sträckan mellan Havern och Holmsjön
sträckan

nedströms

I Indalsälven

Långan

I Ångermanälven

Faxälven

I Umeälven

Tärnaforsen

Första

och andra

endast obetydlig

7 kap.

1 §

styckena

nedströms

gäller

samt

och Arbråsjöarna

samt

Viforsen

Landösjön

mellan Edsele och Helgumsjön

mellan Stor-Laisan

inte vattenföretag

och Gäuta

som förorsakar

miljöpåverkan.

Tillåtlighetsprövning

Regeringen

skall

av stora anläggningar

tillåtligheten

pröva

m.m.

av följande

slag av nya

anläggningar:
järn-

och stålverk,

massafabriker
fabriker

för

metallverk

och ferrolegeringsverk,

och pappersbruk,
raffmering

av råolja

eller

för

tung petrokemisk

produktion,
4. fabriker

för framställning

av baskemikalier

eller gödselmedel,

cementfabriker,

anläggningar

för kärnteknisk

ringen enligt lagen 198423

ningar

för att bryta

verksamhet

om kärnteknisk

uranhaltigt

material

som prövas

verksamhet

av rege-

samt anlägg-

eller andra ämnen som kan

användas för framställning

av kärnbränsle,
7. förbränningsanläggningar
om anläggningen
om minst 200 megawatt,
gruppstationer

för vindkraft

gat med en sammanlagd

anläggningar

har en tillförd

effekt

med tre eller flera vindkraftsaggre-

uteffekt

för lagring

av minst 10 megawatt,
av minst 50 miljoner normalkubikmeter

naturgas,
10. anläggningar

för behandling

av miljöfarligt

avfall

om huvud-

delen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen härrör från
andra inrättningar
och mer än 10 000 ton miljöfarligt
avfall årligen
förbränns eller på annat sätt slutligt omhändertas vid anläggningen,
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ll.

anläggningar

att utvinna

för

eller

ämnen

som anges i 6 kap. 5
flygplatser,
12. vägar, järnvägar,

material

inom

de

områden

medföra

hamnar

eller regional

en från nationell

och farleder

synpunkt

betydande

som kan
påverkan

på miljön.
av verksamhet eller
åtgärd som består i att bygga plattformar
som är avsedda att användas
vid utvinning av olja eller gas inom havsområden och för att ankra
ombyggnad eller av
för reparation,
eller förtöja sådana plattformar
Regeringen

skall

tillåtligheten

också pröva

annan anledning.
2 § Om en anläggning, en verksamhet eller en åtgärd, som inte omkan antas få betydande omfattfattas av kravet på prövning enligt l
ning eller bli av ingripande beskaffenhet, får regeringen i ett visst fall
förbehålla sig prövningen av anläggningens eller åtgärdens tillåtlighet.
beslut vid prövning

3 § Regeringens

andra myndigheters
Om regeringen
anläggning,
regeringen

prövning
vid

enligt

1 eller 2 § är bindande

för

enligt denna balk.

prövning

enligt

första

ñnner

stycket

en verksamhet eller en åtgärd får komma till
för att tillgodose
särskilda villkor
föreskriva

att en
stånd kan
allmänna

intressen.

en anläggning, en verksamhet eller en åthar tillgärd som avses i l eller 2 § endast om kommunfullmäktige
styrkt att så sker.

4 § Regeringen

får tillåta

I fråga om en anläggning som sägs i 1 § första stycket
om den
eller
kärnförvaring
kärnämne
slutlig
eller
av
avser mellanlagring
9 eller
avfall, eller en anläggning som sägs i 1 § första stycket
10 eller en väg, järnväg eller farled som sägs i 1 § första stycket 12
får, om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att anläggäven om
ningen kommer till stånd, regeringen tillåta anläggningen
gäller
inte,
detta.
Vad
kommunfullmäktige
inte har tillstyrkt
nu sagts
om en lämplig

plats för anläggningen

som kan antas godta en placering
plats bedöms vara lämpligare.
5 § Om det finns särskilda
undantag

anvisats inom

där eller,

i annat fall,

skäl, får regeringen

från kravet på prövning

enligt

1

annan kommun
om en annan

i ett visst fall medge
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8 kap.

Miljökvalitetsnormer

1 § Om det behövs för att
genomdriva

riktlinjer

skydd för människors
siktigt

god hushållning

uppfylla

eller principer

hälsa eller miljön

som riksdagen antagit till
eller för att främja en lång-

med naturresurser,

internationella

förpliktelser

fråga om skydd för hälsa eller miljö

som Sverige

eller hushållning

åtagit

sig i

med naturresur-

ser,
3. i övrigt

förebygga

eller avhjälpa

människors

hälsa eller

hushållning

med naturresurser

får regeringen

miljön

eller

eller

skador på eller olägenheter

för att främja

en långsiktigt

för
god

den myndighet

bestämmer
som regeringen
meddela föreskrifter
kvalitetskrav
luft,
på
eller
mark, om
vatten
om
nivåer för buller, skakning, ljus, strålning eller annan sådan störning
mellan miljöfarlig
samt om skyddsavstånd
verksamhet och bostäder
eller lokaler för undervisning eller barnomsorg miljökvalitetsnormer.
I fråga om hälso- eller miljöskyddet
skall sådana föreskrifter
grundas på bedömningar
vad
människor
kan
för
fara
för
utsättas
utan
av
olägenheter eller vad miljön kan belastas med utan fara för påtagliga
olägenheter.

2 § Miljökvalitetsnormer

skall av myndigheter och kommuner
meddelande av föreskrifter,
prövning

till grund för planering,
ståndsårenden

förpliktelser

skall

uppfyllas

meddelas för att Sveriges internationella
eller

särskilda

skäl eljest föreligger

får

att de skall vara bindande.

3 § Miljökvalitetsnormer
högsta belastning

biotekniska

av till-

och tillsyn.

Om miljökvalitetsnormer

föreskrivas

läggas

får avse
av mark,

vatten eller

luft

med kemiska

eller

produkter,

lägsta tillåtna

förekomst i mark eller vatten av någon viss organism som kan tjäna till ledning för bedömningen av tillståndet i miljön,
högsta nivå för buller,
störning,

skakning,

ljus, strålning

eller annan sådan

kortaste avstånd mellan miljöfarlig
verksamhet
lokaler för undervisning
eller barnomsorg.

och bostäder eller
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4 § Om det behövs för att miljökvalitetsnormer
inom
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skall kunna uppfyllas

ett område

skall länsstyrelsen
som omfattar flera kommuner,
upprätta en åtgärdsplan som underlag för myndigheternas och kommunernas planering.
Avser

behovet

enligt

första

stycket

flera län, upprättas

Statens naturvårdsverk,

som också har den allmänna
av miljökvalitetsnormer.

tillämpningen

5 § Om det kan antas att bindande miljökvalitetsnormer
på högsta tillåtna

över

med avseende

halt i luften

i form av kvävedioxid,
av föroreningar
sot och bly kan komma att överskridas, skall kommunen

svaveldioxid,

mäta förekomsten
Regeringen
meddela

planen av

uppsikten

i luften

eller

av föroreningarna.
den myndighet
som regeringen

föreskrifter

närmare

mätmetoder

om

bestämmer

får

och redovisning

av

mätresultat.

9 kap.

Miljökonsekvensbeskrivningar

och

annat

planerings-

underlag

Upprättande

av miljökonsekvensbeskrivningar

1 § En miljökonsekvensbeskrivning

skall ingå i en ansökan om tilli en anmälan som görs enligt denna balk eller enligt
en
föreskrift
meddelad med stöd av balken.
Om en verksamhet,
hanteringen
av en kemisk eller bioteknisk
produkt eller av en vara eller någon annan åtgärd kan befaras medföra
stånd eller

betydande

påverkan

långsiktigt

god hushållning

på människors

hälsa eller miljön

med naturresurser,

eller äventyra en
skall vid tillämpningen

av denna balk eller en lag som anges i 2 kap. 1 § andra eller tredje
stycket en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas innan verksamheten,

hanteringen

eller åtgärden kommer

till stånd, även om det

följer

av

första stycket.

2 §

Regeringen

föreskriva

eller den myndighet

som regeringen

bestämmer

får

att vid tillämpningen

av denna balk eller någon av de lagar
i
2
kap.
1
§
andra
eller
tredje stycket en miljökonsekvenssom anges

beskrivning

skall upprättas

annars särskilt

4 13-0281.
Dell

föreskrivs

också i andra fall än som sägs i l § eller
i någon av de angivna lagarna.
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Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar
3 §

En miljökonsekvensbeskrivning

dömning
ningen
ringen

skall möjliggöra

på människors

av den inverkan

en samlad behälsa, miljön och hushåll-

som den planerade
kan medföra.

verksamheten,

med naturresurser
eller åtgärden

skall också, i den utsträckning

4 § En miljökonsekvensbeskrivning
kan behövas,

enligt

möjliggöra

hante-

det

3 § för det fallet

en bedömning
eller åtgärden kommer

att

till stånd på annan
plats eller i annan utformning än som planeras liksom för det fallet att
inte genomförs.
någon förändring

verksamheten,

Kostnaden
5 §

hanteringen

för miljökonsekvensbeskrivningar

En miljökonsekvensbeskrivning

svarar för verksamheten

av den som aneller som skall vidta åtgärden i fråga.

Planer och planeringsunderlag
6 §

skall bekostas

m.m.

I mål eller ärende enligt

hållning

denna balk som berör frågor om husskall den handläggande myndigheten se till

med naturresurser
enligt

att sådana planer

plan-

och sådant

1987:lO

och bygglagen

som behövs för att belysa hushållningsfrågan
i målet eller ärendet.

planeringsunderlag

tillgängliga

Om myndigheten

begär det, är kommunen

planer enligt plan- och bygglagen
Länsstyrelsen

skyldig

som har betydelse

planeringsunderlag

att tillhandahålla

samt planeringsunderlaget

skall ställa samman utredningar,

finns

till dessa.

program

för hushållningen

och annat

med naturre-

Länsstyrelsen
surser i länet och som finns hos statliga myndigheter.
sådant planeringsunderlag
skyldig att på begäran tillhandahålla
kommuner

som skall tillämpa

och myndigheter

är

denna balk.

får i visst fall besluta att en eller flera kommuner
skall redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommu-

7 §

Regeringen

nen i sin planering
genomföra

enligt

en åtgärdsplan

kvalitetsnormer

plan-

och bygglagen

l987:lO

avser att

enligt 8 kap 4 § eller annars uppfylla

enligt 8 kap. eller tillgodose

miljö-

ett intresse som rör husskall anmäla till

hållningen

med naturresurser.

Statliga

regeringen

om det uppkommer

behov av sådan redovisning.

myndigheter
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AVDELNINGEN

TREDJE

NATURVÅRD

OCH

BEVARANDE

AV

MÅNG-

BIOLOGISK

FALD

10 kap.

Skydd

för naturområden

m.m.

Nationalpark
1 §

Mark

bevara
naturliga

som tillhör

större

sammanhängande

tillstånd

2 § Regeringen

3 §

nationalpark

i syfte att

av viss landskapstyp
oförändrat skick.

område

eller i väsentligen

i dess

eller den myndighet

som regeringen bestämmer
vård
och
förvaltning
om
av nationalparker.

delar föreskrifter

Naturreservat

staten kan avsättas till

med-

och naturvårdsområde

Naturområden

kan av länsstyrelsen förklaras som naturreservat
eller naturvårdsområde,
om det behövs för att bevara växt- och djurliv
eller värdefulla

natur- och kulturlandskap,

för att tillgodose

behoven

eller av andra särskilda skäl.
av områden för friluftsliv
Skyddsformen
naturreservat skall därvid användas, om de åtgärder
som behövs för att uppnå syftet leder till att pågående markanvändning
försvåras avsevärt inom ett område. Markägaren har då rätt till ersättning enligt vad som framgår av 28 kap.
I andra fall skall skyddsformen
naturvårdsområde

användas.

4 §

I beslut om att bilda naturreservat eller naturvårdsområde
skall
grunden för beslutet anges. Vidare skall meddelas föreskrifter
om de
inskränkningar
i rätten att förfoga över eller nyttja fastigheter som
behövs

för

att uppnå

syftet

med skyddet.

behövas nya grunder eller ytterligare
meddela beslut om detta.
5 § Om det behövs för att tillgodose
får länsstyrelsen

förplikta

Om det senare visar

inskränkningar

ändamålet

sig

får länsstyrelsen

med ett naturreservat,

ägaren att tåla sådana intrång

som att inom

området
parkeringsplatser,
vandringsleder,
- vägar,
badplatser, sanitära inrättningar
eller liknande

raststugor,

tältplatser,

anordningar

anläggs,
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gallring,
företas,

röjning,

allmänheten
ha rätt att vistas.

slåtter, plantering,

bereds tillträde

avspärrning

eller dylik åtgärd

till mark där den annars inte skulle

6 §

När en fråga om att bilda naturreservat eller naturvárdsområde
har väckts, får länsstyrelsen för en viss tid, högst tre år, meddela
förbud

som berör det tilloch strider mot syftet med det tilltänkta skyddet.

mot att utan tillstånd

tänkta skyddsområdet
Om det finns särskilda

vidta sådana åtgärder

skäl får förbudet

förlängas

till att gälla i ytterli-

gare högst tre år.
7 § Länsstyrelsen

får helt eller delvis upphäva beslut enligt 3-6 §§ när

skäl föreligger.

synnerliga

får i särskilda

Länsstyrelsen

fall medge undantag

från föreskrifter

som har meddelats för ett naturreservat eller ett naturvårdsområde.
Om ett beslut enligt första eller andra stycket meddelas för att
lämna rum för ett arbetsföretag,
får länsstyrelsen föreskriva
som utför företaget skall bekosta en särskild undersökning
skyddade

området

annat sätt gottgöra

eller särskilda

åtgärder

att den

av det
för att bevara det eller på

intrånget.

Naturminne
8 §

som behöver skyddas eller vårdas
särskilt, får av länsstyrelsen förklaras som naturminne.
Förklaringen
får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara
Ett särpräglat

naturföremål,

naturföremålet

och ge det erforderligt
art och betydelse.
Vad som i 4-7 §§ har föreskrivits
liga delar gälla även för naturminne.

utrymme,

allt efter föremålets

skall i tillämp-

om naturreservat

Strandskydd
9 § Strandskydd
har till

råder vid havet och vid insjöar

syfte att främja

livsbetingelser

friluftsliv

Det

och att bevara

goda

på land och i vatten för växt- och djurlivet.

Strandskyddsområde
meter från strandlinjen
den myndighet

allmänhetens

och vattendrag.

omfattar

land-

vid normalt

som regeringen

och vattenområdet

medelvattenstånd.

bestämmer

intill

Regeringen

får utvidga

det till

100
eller
högst
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300 meter från strandlinjen
strandskyddets
Regeringen

eller

att strandområde

tillgodose

strandskyddets

En kommunal

bygglagen

minskas

får i en detaljplan enligt plan- och
om strandskyddet inom planområdet.

bestämma

särskilda

i omfattning

Regeringen

som regeringen bestämmer kan
uppenbarligen
saknar betydelse för att
som
syften inte skall omfattas av strandskydd.

myndighet

1987:lO

Om det finns

något av

den myndighet

förordna

10 §

när det behövs för att tillgodose

syften.

skäl får det strandskyddade

eller strandskyddet

eller den myndighet

det finns särskilda
ett strandområde

som omfattas

härvid

helt upphävas.

som regeringen

skäl, förordna

området

bestämmer

får, om

skall upphävas för

att strandskyddet

av områdesbestämmelser

enligt

plan-

och bygglagen.
Om detaljplan

eller områdesbestämmelser

upphävs inträder

strand-

skydd enligt 9

11 § Inom strandskyddsområde
Ny byggnad
Befintlig
annat ändamål

gäller

följande.

får inte uppföras.

byggnad får inte ändras för att tillgodose
än den tidigare

3. Grävningsarbeten

ett väsentligen

har använts till.

eller andra förberedelsearbeten

för bebyggelse

av nu angivet slag får inte utföras.
Tippningar
och utfyllnader
får inte företas.

Åtgärder som försämrar

livsbetingelserna

för växt- och djurarter

skall undvikas.
Inte heller andra anläggningar

eller anordningar

inom strandskydds-

område får utföras på sådant sätt att mark tas i anspråk som tomt eller
på annat sätt hindras eller avhålls från att beträda område

allmänheten

där den annars skulle ha kunnat färdas fritt.
Första och andra styckena gäller
anläggningar
skogsskötseln

enligt

till

vattenlagen
vilthägn

skall

gälla

vilka

tillstånd

1983:291

som har prövats

12 § Regeringen
föreskriva

fisket,
som behövs för jordbruket,
och inte tillgodoser bostadsändamål,

eller renskötseln

2. företag

inte

eller åtgärder

har lämnats

enligt

denna balk eller

eller
enligt

14

eller den myndighet

att bestämmelserna
sådana byggnader,

som regeringen bestämmer får
i 11 § första och andra styckena inte

anläggningar

eller

anordningar

som
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till befintlig bebyggelse på en tomtplats
längre från stranden än huvudbyggnaden.

komplement

förläggs

13 §

Länsstyrelsen

första

och andra styckena

medges,

får medge dispens
när särskilda

skall länsstyrelsen

tas i anspråk

som tomt eller

från bestämmelserna

utsträckning

i vilken

annat sätt användas

i ll

§

Om dispens

skäl föreligger.

bestämma

och som

mark får

för det avsedda

ändamålet.
De befogenheter

som länsstyrelsen har enligt första stycket tillkomområde i stället den kommunala myndighet
mer inom detaljplanelagt
enligt plan- och bygglagen
som prövar ansökningar
om bygglov
1987:10.
Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses
med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem
år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Vilthägn
14 § Vilthägn

får inte utan tillstånd

uppföras

på områden

där allmän-

heten får färdas fritt.
Vid tillståndsprövningen
naturmiljön

beaktas.

skall behovet av skydd för friluftslivet
Ett tillstånd skall förenas med de villkor

och
som

behövs till skydd för dessa intressen.
Tillstånd

till Vilthägn inom strandskyddsområde

om det finns särskilda

får meddelas endast

skäl.

Ordningsföreskrifter
15 § Regeringen

eller den myndighet

meddela de föreskrifter

som regeringen

om allmänhetens

uppträdande

bestämmer

får

som behövs för

att trygga ändamålet

med skydd av områden och platser som föreskrivs
med stöd av detta kapitel.

Delegation
16 § Regeringen
meddela
tillkommer
dighet.

föreskrifter

eller den myndighet

som regeringen

bestämmer

får

detta kapitel

om att de befogenheter som enligt
länsstyrelsen i stället skall tillkomma en kommunal

myn-
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11 kap.

Skydd

Markavvattnin
l §

for växt-

och djurlivet

m.m.

g

Åtgärder som utförs för att avvattna

mark,

för att sänka eller

tappa ur en sjö eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden
för något visst ändamål
är att varaktigt öka en fastighets lämplighet
markavvattning,
får inte vidtas utan tillstånd.
kommer

Tillstånd

får lämnas om särskilda
skäl talar för
till stånd och dess påverkan på livsbetingelserna

djurlivet

och på omgivningen

av något slag antas bli påtaglig,
liga skäl föreligger.

att företaget
för växt- och

kan antas bli obetydlig.
får tillstånd

Kan påverkan

lämnas endast om synner-

2 § För detaljdränering

krävs tillstånd endast om
genom täckdikning
att företaget medför menlig inverkan på naturmiljön.

det är sannolikt
Tillstånd

får då lämnas endast om särskilda
Tillstånd
behövs inte för markavvattning

skäl föreligger.
i samband

med täkt av
om vissa torv-

som drivs med tillstånd enligt lagen 1985:620
fyndigheter
m.m.
Tillstånd behövs inte heller för att utföra rensningar

torv

för att bibe-

hålla vattnets djup eller läge.
3 §

Regeringen

får förbjuda

markavvattning

i särskilt

skyddsvärda

våtmarksområden.

Skydd för vissa biotoper
4 §

Arbetsföretag

får inte utföras inom
som kan skada naturmiljön
sådana mindre mark- eller vattenområden
biotoper
som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt

skyddsvärda.

Regeringen
ler vilka

eller den myndighet

biotoper

Regeringen
vidta de åtgärder

som regeringen

som skall omfattas

eller

den myndighet

bestämmer

faststäl-

av första stycket.
som regeringen

bestämmer

får

som behövs för att vårda biotoper som avses i första
Innan en åtgärd vidtas skall den som äger eller har särskild
rätt till området underrättas särskilt.
stycket.
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Fredande

av växt- och djurarter

5 §

Finns det risk för att en växtart
får regeringen
utsättas för plundring,

att försvinna

kan komma

eller den myndighet

eller

som rege-

att inom hela eller en del av landet
ta bort eller skada en växt av den arten där den växer vilt.

ringen bestämmer

6 §

meddela förbud

Finns

får
det risk för att en djurart kan komma att försvinna,
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
att inom hela eller en del av landet döda, skada eller fånga vilt

regeringen
förbud

levande djur av den arten, om det inte sker till försvar mot angrepp på
person eller egendom, samt att ta bort eller skada sådana djurs ägg,
rom eller bon.
Särskilda bestämmelser
fångande är att hänföra

gäller beträffande

har åtagit sig, får regeringen

internationella

Behövs

stiftningen

utöver

enligt

eller

5-7 § eller fredning

Utsättande

inom ett visst områ-

som regeringen bestämmer
rätten till jakt eller fiske eller

som inskränker
eller markägarens rätt att uppehålla

allmänhetens

av främmande

Regeringen

enligt jaktlag-

den myndighet

föreskrifter

meddela

som
andra arter än

av samma inne-

förbud

särskilt skydd för en djur- eller växtart

de, får regeringen

9 §

förbud

förpliktelser

även beträffande

sådana som omfattas av 5 eller 6 § meddela
börd som enligt dessa bestämmelser.
8 §

vars dödande eller

till jakt eller fiske.

7 § Om det behövs för att uppfylla
Sverige

djur,

sig inom området.

arter

eller den myndighet

som regeringen bestämmer får
utsättande
i
naturmiljö
om
av växt- och djurarter
naturliga utbredningsområden.
får
Sådana föreskrifter

meddela föreskrifter
utanför

deras

innehålla

bestämmelser

särskilda

villkor

Spridning

om att tillståndsskall gälla.

anmälningsplikt

eller

av bekämpningsmedel

10 § Det är förbjudet

att över skogsmark

som är avsedda för att bekämpa
stammar

eller

behandlas

lövsly.

sprida bekämpningsmedel

Inte heller

med bekämpningsmedel.

får enskilda

träd-
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11 § En myndighet

som regeringen utser får, om inte annat följer av
medge undantag från 10 § ifall kravet enligt 7 § skogsvårdslagen

12

1979:429
röjning

av skog inte rimligen kan tillgodoses genom
metoder. Vid bedömningen skall hänsyn tas till

på återväxt

med mekaniska

skogsmarkens

läge och beskaffenhet,

spridningens

inverkan

andra allmänna

skogsbeståndets

på livsbetingelserna

sammansättning,

för växt- och djurlivet

och

intressen.

Ett medgivande om undantag
behövs till skydd för naturmiljön.

12 § En kommun

skall

förenas

med de villkor

kan besluta att undantag enligt

som

§ inte får medges

ll

i fråga om områden inom kommunen, om detta framstår som påkallat
med hänsyn till områdets betydelse för friluftslivet,
naturvärden, den
lokala befolkningens

12 kap.

trivsel

eller annat kommunalt

Vissa arbetsfdretag

intresse.

i naturen

1 § Täkt av sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter får
inte ske utan tillstånd. För husbehov får dock markinnehavare
bedriva
sådana täkter

utan tillstånd,

om inte annat följer

av föreskrifter

som

har meddelats

med stöd av 4
stycket gäller inte

Första

täkt i vattenområde

som företas med tillstånd enligt vattenlagen
1983:291
eller där tillstånd fordras enligt lagen 1966:314
om kontinentalsockeln,
täkt av torv för vilken bearbetningskoncession
lagen 1985:620
om vissa torvfyndigheter.

har lämnats enligt

2 § När en ansökan om tillstånd prövas, skall behovet av täktmaterialet vägas mot de skador på växt- och djurlivet
och på naturmiljön
i
övrigt
siktigt

som täkten kan befaras orsaka och mot intresset av en långgod hushållning
med naturresurserna.
Om täkten kan befaras

försämra
eller

livsbetingelserna

hotad,

täktmaterialet

som år sällsynt
lämnas endast om det allmänna behovet av
är synnerligen stort.

får tillstånd

Vid prövning
i tillämpliga

för någon växt- eller djurart

delar.

av täkter skall även bestämmelserna

i 14 kap. gälla
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3 §

Innehavaren

4 §

Regeringen

av marken är skyldig att tåla att sådana åtgärder
vidtas som länsstyrelsen föreskriver som villkor för en täktverksamhet.
eller den myndighet

som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter
husbehov av
om att täkt för markinnehavarens
sådana material som anges i 1 § inte får ske utan tillstånd.

5 § Kan arbetsföretag,
eller 4 § eller enligt
naturmiljön

skall anmälan

regeringen

Regeringen

vattenlagen

eller

föreskrifter

för samråd göras till den myndighet

som
Detta gäller dock inte företag för vilka tillstånd

bestämmer.

har lämnats enligt

meddela

enligt 1
som inte omfattas av tillståndstvång
11 kap. 1 eller 2
komma att väsentligt ändra

1983:291.

den myndighet

som regeringen bestämmer kan
anmälan
för samråd alltid skall göras i
om att
slag av arbetsföretag.
Sådana föreskrifter
får

fråga om särskilda
begränsas till att avse en del av landet.
Myndighet
hos vilken anmälan för samråd skall göras har samma
befogenheter som enligt 22 kap. 2 § tillkommer
tillsynsmyndighet.

13 kap.

Gemensamma

l § Innan länsstyrelsen
naturvårdsområde

naturvårdsbestämmelser

fattar beslut om att bilda naturreservat eller
annat viktigt ärende enligt 10-12 kap.

eller avgör

skall den samråda med kommunen.

2 §

Innan beslut fattas i ett ärende enligt

tande myndigheten

utföra förberedande

10-12 kap. får den beslu-

undersökningar

av marken om

det behövs.
Den som har fått i uppdrag av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att i naturvårdssyfte inventera naturresurser har
rätt att undersöka

den mark som inventeringen
avser.
Vid undersökningar
enligt första eller andra stycket skall onödigt

intrång

undvikas.

3 § I samband med beslut om tillstånd enligt 10-12 kap. till bebyggelse, täkt eller annat arbetsföretag får länsstyrelsen föreskriva att företaget skall bekosta en särskild undersökning
av det berörda
eller på annat sätt gottgöra intrånget i naturvårdsintresset.

området
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AVDELNINGEN

SÄRSKILDA

14 kap.

AKTSAMI-IETSREGLER

Miljöfarlig

M.M.

verksamhet

Aktsamhetsregler
skall, med beaktande även av bestäm6 och 8 kap., väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas

l § För miljöfarlig
melserna i

verksamhet

med minsta intrång

och olägenhet

utan oskälig

kostnad.

verksamhet
2 § Var och en som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig
är skyldig att iaktta de aktsamhetskrav
som anges i 3 kap. på sådant
sätt att miljökvalitetsnormer
och så att olägenheter

3 § Föreligger

hinder

en miljökvalitetsnorm
utövar eller ämnar

enligt

8 kap. såvitt möjligt

i omgivningen

kan uppfyllas

eller avhjälps.

förebyggs

verksamhet på grund av att
för en miljöfarlig
enligt 8 kap. inte är uppfylld och vidtar den som

utöva

verksamheten

sådana åtgärder

att olägen-

får
verksamhet upphör eller minskar,
av annan miljöfarlig
förstnämnda verksamhet komma till stånd, om sammantaget möjlig-

heterna

heterna att uppfylla

miljökvalitetsnormen

ökar i väsentlig

mån.

Tillståndsprövning
verksamhet kan på
4 § Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig
ansökan få tillstånd till verksamheten efter prövning enligt denna balk.

5 §

Om det behövs

främjande
regeringen

från hälso- eller

av en långsiktigt
föreskriva att

miljöskyddssynpunkt

god hushållning

eller

med naturresurser,

vissa slag av fabriker eller andra inrättningar
inte får anläggas eller bedrivas,

för
får

eller verksamheter

vissa slag av inrättningar
eller deras användning eller vissa slag
av verksamheter inte får ändras på ett sätt som kan medföra ökad eller
ny olägenhet eller som i annat avseende är av betydelse från störningssynpunkt
lämnats av eller anmälan gjorts hos den myndighet
bestämmer.

utan att tillstånd
som regeringen
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Om en verksamhet, som omfattas av krav på tillstånd enligt föresom meddelats med stöd av första stycket, kan antas få betydande omfattning
eller bli av ingripande
beskaffenhet
från hälsoskrift

skydds-,

miljöskydds-

eller hushållningssynpunkt,

får regeringen

i annat fall än som avses i 7 kap. 2 § förbehålla
verksamhetens tillåtlighet.

6 § Om det medför

ökade möjligheter

även

sig prövningen

att uppfylla

av

miljökvalitetsnor-

mer enligt 8 kap. eller annars fördelar från hälso- eller miljösynpunkt,
får den som utövar eller ämnar utöva en miljöfarlig
verksamhet tillåtas
att gemensamt med någon annan som utövar eller ämnar utöva sådan
verksamhet

vidta

eller olägenheter

Undersökningar

åtgärder

för att förebygga

för människors

eller avhjälpa

skador på

hälsa eller miljön.

och kontroll

7 § Den som utövar verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig
eller
den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar
av verksamheten och
dess verkningar
kan i
som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten
stället,

föreskriva
att sådan undersökning
om det finnes lämpligare,
skall utföras av annan än den som utövar verksamheten och utse någon
att göra undersökningen.
Det åligger

den som utövar

verksamheten

att ersätta kostnad

undersökning

som avses i första stycket andra meningen
tillsynsmyndigheten
fastställer.
som
8 § Vill

någon för att utreda verkningarna

som han utövar

sökningsarbete

länsstyrelsen,

eller ämnar

utöva företa

på fast egendom
om skäl föreligger,

ment utsättas

kan länsstyrelsen

med belopp

verksamhet
av miljöfarlig
mätning eller annat under-

som annan äger eller
besluta att tillträde

skall lämnas under viss tid. Behöver

för

mätapparat

även föreskriva

innehar,

kan

till egendomen

eller liknande
förbud

vid

instruvite att

rubba eller skada instrumentet.
Beslut som avses i första stycket kan meddelas även på ansökan av
den som skall utföra undersökning som avses i 7 § första stycket andra
meningen.

Undersökningsarbetet
vållas.

För

skall utföras så att minsta skada och intrång

skada och intrång

skall

ersättning

lämnas

av den som
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eller

utövar

Talan

9 § Den som utövar verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig
skyldig att utöva kontroll över verksamheten.

miljörapport

år avge en särskild
nämnden.

länsstyrelsen

eller

miljö-

som vidtagits för att
och resultaten av dessa åtgärder.

i ett tillståndsbeslut

Kemiska

till

redovisas

skall de åtgärder

villkoren

15 kap.

är av sådan art att den inte får
skall den som utövar verksamheten

lämnats,

varje

uppfylla

är

verksamhet

Om en miljöfarlig
bedrivas utan att tillstånd
10 §

I miljörapporten

om

som anges i 28 kap. 14

väcks vid fastighetsdomstol

ersättning

verksamheten.

utöva den miljöfarliga

ämnar

produkter

Utredning
1 § Det åligger den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt
eller på annat sätt se till att det ñnns
att genom egna undersökningar
tillfredsställande

utredning

som produkten
enlighet med vetenskap
skador

av vilka hälso- eller miljöskall vara gjord i
Utredningen

för bedömning

kan orsaka.
och beprövad

erfarenhet.

Kunskapskrav
2 § Den som yrkesmässigt hanterar en kemisk produkt skall ha tillkunskap som behövs med
gång till den kemiska och toxikologiska
hänsyn till verksamhetens omfattning och produktens egenskaper.

Produktinformation
3 § Den som tillverkar,
skall genom märkning

importerar
eller

eller överlåter

på annat sätt lämna

behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt

en kemisk produkt
de uppgifter
som

produktinformation.

Föreskrifter
4 §

Regeringen

meddela

som regeringen bestämmer får
i de hänseenden som anges i 1-3 §§.

eller den myndighet

ytterligare

föreskrifter
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Uppgiftsskyldighet
5 § Den som yrkesmässigt hanterar en kemisk produkt skall till den
myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskriver lämna
de uppgifter

om produkten och dess hantering som kan behövas för att
bedöma produktens och hanteringens hälso- eller miljörisker.
Förhandsanmälan
6 § Regeringen
föreskriva
produkt,
tidpunkt

eller den myndighet som regeringen bestämmer fär
den
att
eller importera en kemisk
som avser att tillverka
inte
tidigare
varit
i
bruk
i
Sverige,
som
senast vid en viss
till den myndighet som regeringen bestämmer skall göra
an-

mälan om tillverkningen
eller importen
resultat och andra uppgifter.

Tillstånd

samt redovisa

undersöknings-

och villkor

7 § Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt,

får regeföreskriva att

ringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer
inte får hanteras utan att tillstånd lämnats
av den
som regeringen bestämmer.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får

en kemisk
myndighet

produkt

föreskriva

även annat särskilt

villkor

för hantering

av en kemisk pro-

dukL

Förbud
Är det
av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer
förbjuda hantering av en kemisk produkt.
8 §

16 kap.

Biotekniska

Inledande

bestämmelser

1 §

Vid

produkter

material

hantering av biotekniska produkter som fått sitt genetiska
ändrat på ett sätt som går utöver det naturliga genutbytet skall

riskerna

för skador på människor

och miljö beaktas och hänsyn tas till
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Om det enligt

etikens grunder.
denna balk krävs
tillstånd

tillstånd

till

som meddelats med stöd av
hanteringen av en sådan produkt, får
föreskrift

lämnas endast om produkten

i dessa avseenden.

är godtagbar

Utredning
eller importerar
den som tillverkar
en bioteknisk
eller på annat sätt se till att det
produkt att genom egna undersökningar
finns tillfredsställande
utredning för bedömning av vilka hälso- eller
2 §

Det åligger

miljöskador

och etiska problem

som produkten

ningen skall vara gjord i enlighet

kan orsaka.

med vetenskap och beprövad

Utrederfaren-

het.

Kunskapskrav
Den som yrkesmässigt hanterar en bioteknisk produkt skall ha
till den biologiska och ekologiska kunskap och de kunskaper

3 §

tillgång

om etiska problem som behövs med hänsyn till verksamhetens
ning och produktens egenskaper.

omfatt-

Produktinformation
importerar eller överlåter en bioteknisk
4 § Den som tillverkar,
dukt skall genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter
från

behövs

hälso- eller

Har produkten
utöver

det naturliga

genutbytet

som

produktinformation.

miljöskyddssynpunkt

fått sitt genetiska

pro-

material

ändrat på ett sätt som går

skall uppgift

lämnas om att så skett.

Föreskrifter
5 §

Regeringen

meddela

eller den myndighet

ytterligare

I sådana föreskrifter

föreskrifter

som regeringen

i de hänseenden

får undantag

medges

från

bestämmer

får

som anges i 2-4 §§.
kravet i 4 § andra

meningen.

Uppgiftsskyldighet
Den som yrkesmässigt hanterar en bioteknisk produkt skall till
den myndighet som regeringen bestämmer och i den omfattning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myndigheten föreskriver
6 §

lämna de uppgifter

om produkten

och dess hantering

som kan behövas
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för att bedöma de hälso- eller miljörisker

förknippade

med produkten

eller etiska problem

som är

och hanteringen.

F örhandsanmälan
7 §

Regeringen

föreskriva
produkt,
tidpunkt

eller den myndighet som regeringen bestämmer får
den
att
som avser att tillverka eller importera en bioteknisk
som inte tidigare varit i bruk i Sverige, senast vid en viss
till den myndighet
som regeringen bestämmer skall göra

anmälan

eller
om tillverkningen
ningsresultat och andra uppgifter.

Tillstånd
8 §

importen

samt redovisa

undersök-

och villkor

Om det behövs

skäl, får regeringen

från hälso- eller

miljösynpunkt

eller den myndighet

eller

av etiska
bestämmer

som regeringen
att en bioteknisk produkt inte får hanteras utan att tillstånd
lämnats av den myndighet som regeringen bestämmer eller,
om det är
tillräckligt,
utan att anmälan skett till en sådan myndighet.
föreskriva

Regeringen
föreskriva

eller

den myndighet

även annat särskilt

villkor

som regeringen bestämmer får
för hantering av en bioteknisk

produkt.
Om det föreligger

särskilda

skäl får regeringen

eller den myndighet

som regeringen bestämmer i det enskilda fallet besluta om undantag
från kravet på tillstånd.
Beslut som nu sagts får innehålla krav på
anmälan innan en hantering av produkten äger rum.
Förbud
9 § Är det av särskild betydelse från hälso- eller miljösynpunkt
eller
från etisk synpunkt,
får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer förbjuda hantering av
bioteknisk
produkt.
en

17 kap.

Hälsoskydd

Aktsamhetsregler
1 §

Var

och en är, såvitt angår hälsoskyddet,

aktsamhetskrav

skyldig

att iaktta

som anges i 3 kap. på sådant sätt att miljökvalitetsnor-

de
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mer enligt 8 kap. så långt möjligt kan uppfyllas
för människors hälsa förebyggs eller avhjälps.

och så att olägenheter

2 § En bostad får inte brukas så att störningar

uppkommer

utsätta någon för olägenheter

3 §

I syfte att hindra

bostäder

och lokaler

som kan

för hälsan.

uppkomsten

för undervisning

av olägenheter för hälsan skall
eller barnomsorg särskilt

ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller,
föroreningar
och andra liknande störningar,
vara i betryggande
ha tillfredsställande

luft-

grad fria från strålning,
luftväxling

genom anordning

för ventilation

eller på annat sätt,
4. hållas tillfredsställande

uppvärmda,

samt,

i fråga om bostäder,
ge de boende

möjligheter

att upprätthålla

en god personlig

hygien,
6. ha tillgång
het till dryck,

till vatten i erforderlig

matlagning,

personlig

mängd och av god beskaffenhygien och andra hushållsända-

mål.

4 § Byggnader

och lokaler

skall hållas fria från ohyra.

Åtgärder skall

som kan vålla olägenhet för människors hälsa. Är
det av särskild betydelse med hänsyn till skyddet av hälsan skall kommunen sörja för att åtgärderna vidtas.
vidtas mot skadedjur

5 § I syfte att hindra uppkomsten

av olägenheter för hälsan är var och
upplåter
byggnader
för
bostäder
eller allmänna ändamål skylen som
dig att utföra sådana undersökningar
som behövs. Tillsynsmyndigheten
kan i stället,

föreskriva att sådan undersökom det finnes lämpligare,
ning skall utföras av någon annan och utse någon att göra undersök-

ningen.
Det
ersätta

åligger

den som upplåter
kostnad för undersökning

meningen

med belopp

byggnad

för angivna

ändamål

som avses i första stycket
tillsynsmyndigheten
fastställer.
som

att

andra
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Övriga bestämmelser
6 § Avloppsvatten

skall avledas, renas eller på annat sätt tas om hand
hälsa inte uppkommer.
För detta

så att olägenheter
ändamål

för människors

skall lämpliga

avloppsanordningar

inrättas.

7 § Husdjur

och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras
skötas så att olägenheter för människors hälsa
uppkommer.

och

Föreskrifter
8 §

Om det behövs för att skydda

föreskriva

att vissa slag av verksamheter
bedrivas utan att tillstånd

anläggas
gjorts

människors

eller

till

den

eller

de kommunala

eller

hälsa, får regeringen
inrättningar

lämnats

myndigheter

inte får

av eller anmälan
som

kommunen

bestämt.

9 § Regeringen

får föreskriva att vissa slag av djur inte utan särskilt
miljönämnden
får hållas inom områden med detaljplan, om
av
sådana bestämmelser behövs för att hindra att olägenheter för män-

tillstånd

niskors

hälsa uppkommer.

meddela

Regeringen

får överlåta

kommunen

att

sådana bestämmelser.

10 § Vid meddelande
niskors

till skydd för mänav kommunala föreskrifter
hälsa skall tillses, att därigenom inte läggs onödigt tvång på

allmänheten

eller annars görs obefogad

inskränkning

i den enskildes

frihet.

ll

§ Regeringen

eller den myndighet

som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter
och
om vattnets beskaffenhet i badanläggningar
i strandbad som är upplåtna för allmänheten. Detsamma gäller kontrollen av sådant vatten.
12 § Regeringen

eller efter regeringens

bemyndigande

en kommun

får

meddela föreskrifter
lastbilar

förbud mot trafik med person- och
om tillfälligt
inom vissa områden av kommunen, om luftföroreningarna
i

kommunen

ringen
vilka

eller

innebär

kommunen

luftföroreningar

reningarna

akuta hälsorisker

för dem som vistas där. Rege-

får också meddela

närmare

som innebär akuta hälsorisker

skall mätas.

föreskrifter

om

och om hur föro-

115

Lagförslag

bemyndigande,

efter regeringens

eller,

13 § Regeringen

18 kap.

Avfall

Inledande

bestämmelser

kommunen
meddela före-

får även i andra fall än som sagts förut i detta kapitel
skrifter till skydd för människors hälsa.

l § Med avfall jämställs i detta kapitel sådana restprodukter
som
återvinning av ämnen eller
lämnas till någon annan för återanvändning,
material, utvinning av energi eller för destruktion eller annat slutligt
omhändertagande.
avses i detta kapitel

Med hushållsavfall

restprodukter

och orenlig-

material.
het, som härrör från hushåll, samt därmed jämförligt
avfall avses restprodukter och annat avfall som på
Med miljöfarligt
grund av sitt innehåll av kemiska ämnen och sina egenskaper i övrigt
skada på människan

kan befaras medföra

avses i detta kapitel
omhändertagande.

2 § Med hantering
och slutligt

forsling

eller i miljön.

uppsamling,

förvaring,

bort-

avses i detta kapitel den som yrkesmässigt tillverVad nu
försäljer en vara eller en förpackning.
eller
kar, importerar
sagts gäller även den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar
Med producent

avfall

från renhållnings-

åtgärder

särskilda

som fordrar

eller

miljö-

vårdssynpunkt.

Den kommunala
3 § Varje

renhållningsskyldigheten

kommun

om inte annat föreskrivs

skall,

med stöd av 5

svara för
att hushållsavfall

inom kommunen

forslas till behandlingsanlägg-

som behövs för att tillgodose såväl hälso- och
miljöskydd
som enskilda intressen,
hushållsavfall
från kommunen slutligt tas om hand.
att
ning i den utsträckning

När

kommunen

planlägger

första stycket skall fullgöras,
och nyttjanderättshavares
avfallet

och beslutar

hur skyldigheten

enligt

skall hänsyn tas till fastighetsinnehavares

möjligheter

på ett sätt som är godtagbart

att själva ta hand om hushållsmed hänsyn till hälso- och miljö-
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skyddet.

Kommunen

behovet

för olika

skall vidare beakta att bortforslingen

anpassas till

slag av bebyggelse.
och beslut enligt andra stycket

I planer

förutsättningar

fastighetsinnehavare

ta hand om hushållsavfall
4 § Regeringen

eller,

skall anges under vilka
och nyttjanderättshavare
själva får

som uppkommit

efter regeringens

hos dem.

bestämmande,

en myndighet

eller

en kommun får i fråga om annat avfall inom en kommun
hushållsavfall
meddela föreskrifter
om
att avfallet skall forslas bort genom kommunens försorg,
att kommunen

5 §

Regeringen

skall se till att avfallet

slutligt

än

tas om hand.

eller den myndighet

som regeringen bestämmer får
skyldighet
för
om
en producent att se till att
avfallet av en vara eller av en förpackning
eller avfallet från sådan
verksamhet som han bedriver forslas bort, återanvänds, återvinns eller
meddela

föreskrifter

tas om hand på sådant sätt som kan krävas för en miljömässigt
bar avfallshantering.
Föreskrifter

enligt

första stycket får även avse skyldighet
märka en vara eller en förpackning,
lämna uppgifter om insamling,
återanvändningsgrad,

ningsgrad

godtag-

att

återvin-

eller andra förhållanden.

6 § Är det av betydelse från återanvändningseller återvinningssynpunkt eller med hänsyn till hälso- och miljöskyddet,
får regeringen
eller,

efter regeringens

meddela föreskrifter
ling skall förvaras
föreskrifter

7 § När avfall

varen.
Skall

försorg
anlitar

en myndighet eller en kommun
visst
slag
att
om
av avfall i avvaktan på bortforsskilt från annat avfall och meddela de ytterligare

som behövs för ändamålet.

cents försorg,
sätt slutligt

bestämmande,

skall forslas bort genom kommunens eller en produinte grävas ned, komposteras eller på annat

får avfallet

tas om hand av fastighetsinnehavaren
avfall

forslas

bort

genom

kommunens

eller nyttjanderättsha-

eller

en producents

får inte någon annan än den som kommunen eller producenten
ta befattning med bortforslingen.

för ändamålet
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renhållningsordning

Kommunal

får meddela föreskrifter

8 § Regeringen
en kommun.
föreskrifter.

Regeringen

För varje
innehålla

m.m.

kommun

de föreskrifter

får överlåta

inom
om avfallshanteringen
meddela
sådana
att

kommunen

skall ñnnas en renhållningsordning
som skall
som gäller för kommunen
om avfallshantering

skall anges sådana förutI renhållningsordningen
samt en avfallsplan.
skall innehålla
sättningar som avses i 3 § tredje stycket. Avfallsplanen
om avfall inom kommunen och om kommunens
att minska avfallets mängd och farlighet.

uppgifter

åtgärder för

som regeringen bestämmer får
skall upprättas och
meddela föreskrifter
om hur en renhållningsordning
avfallsplanen.
innehållet
i
det
och
närmare
antas
om
Regeringen

eller

den myndighet

en myndighet
eller en kommun får föreskriva
att den som yrkesmässigt bedriver
verksamhet som ger upphov till avfall skall lämna kommunen de uppgifter som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
eller,

9 § Regeringen

bestämmande,

att, utöver vad som följer av renhållningsbegär
forsla bort hushållsavfall,
om fastighetsinnehavaren
är skyldig

10 § Kommunen
ordningen,

efter regeringens

det och det inte är oskäligt
Kommunen

med hänsyn till omständigheterna.

eller
fall tillåta en fastighetsinnehavare
att själv ta hand om avfall som uppkommit hos

får i ett enskilt

nyttjanderättshavare

honom och som annars skall tas om hand av kommunen, om han kan
betryggande sätt
göra detta på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt
och det föreligger

särskilda

skäl för ett sådant undantag.

enligt första
Frågor om bortforsling
andra stycket prövas av miljönämnden.

stycket

och undantag

enligt

Dumpning
zon får inte avfall
dumpas, vare sig som fast ämne, vätska eller gas. Dumpning får inte
i det fria havet. Avfall
heller ske från svenskt fartyg eller luftfartyg
11 § Inom Sveriges sjöterritorium

och ekonomiska

som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet
eller ur den ekonomiska zonen.
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Första

stycket

gäller

inte sådana utsläpp

fartyg som avses i lagen 1980:424
från fartyg.

av skadliga

ämnen från

om åtgärder mot vattenförorening

Regeringen

får genom föreskrifter
medge undantag från första
dumpning
kan
ske
olägenhet
från hälso- och miljöutan
om
skyddssynpunkt.
Under samma förutsättning får regeringen eller den
stycket,

myndighet
särskilt

som regeringen

bestämmer

lämna tillstånd

till dumpning

i

fall.

Avfall

från verksamhet

med strålning

12 § Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning
skall svara för att det i verksamheten uppkomna radioaktiva avfallet
hanteras och, när det behövs, slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande

sätt. Detsamma gäller kasserade strålkällor

som

från strälskyddssynpunkt

eller

använts i verksamheten.
Om det är påkallat

får regeringen

den myndighet

att den som
som regeringen bestämmer föreskriva
eller har bedrivit verksamhet med strålning skall svara för att
det i verksamheten uppkomna radioaktiva avfallet hanteras eller slutbedriver

förvaras

på särskilt

angivet

sätt.

13 § Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med en teknisk
anordning som kan alstra strålning skall, iden utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
svara

för

att anordningen

oskadliggörs,

när den inte

längre

skall

användas i verksamheten.

Tillstånd
14 § Om det behövs från hälso-, miljö-

eller strålskyddssynpunkt

eller

av hänsyn till hushållningen med naturresurser får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att hushållsavfall och
annat avfall inte får införas till eller utföras ur riket utan att tillstånd
lämnats av den myndighet

som regeringen

bestämmer.
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19 kap.

Strålning

Allmänna

skyldigheter

1 § Den som bedriver verksamhet med strålning skall med hänsyn till
under vilka den bedrivs
verksamhetens art och de förhållanden
vidta de åtgärder

eller motverka

att hindra

utrymmen

väl underhålla
rustning

2 §

strålskyddet

på den plats och i den

och upprätthålla

kontrollera
lokal och övriga

skada på människor,

som behövs för
djur och miljö,

och iaktta de försiktighetsmått

där strålning

tekniska anordningar

förekommer,
samt mät- och strålskyddsut-

som används i verksamheten.

Den som bedriver

verksamhet

skall svara för att
har god kännedom om de för-

med strålning

den som är sysselsatt i verksamheten
under vilka
hållanden, villkor och föreskrifter
samt blir

som kan vara förenade

om de risker

upplyst

bedrivs

verksamheten

med verksam-

heten.
Den som bedriver verksamheten skall förvissa sig om att den som
har den utbildning
är sysselsatt i verksamheten
som behövs och vet
vad han skall iaktta för att strålskyddet skall fungera tillfredsställande.
3 § Den som är sysselsatt i verksamhet med strålning skall använda
och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för
de skyddsanordningar
skall fungera

att strålskyddet

tillfredsställande.

till landet inför, överlåter eller upplåter ett
Den som tillverkar,
radioaktivt
ämne skall genom märkning eller på annat lämpligt sätt
lämna uppgifter som är av betydelse från strålskyddssynpunkt.

4 §

5 §

Den som tillverkar,

teknisk

anordning

radioaktivt

ämne,

till landet inför,

som kan alstra strålning eller
skall svara för att anordningen,

för att tas i bruk eller förevisas
nödvändig

strålskyddsutrustning

gande säkerhet
genom

märkning

av betydelse

överlåter

i marknadsföringssyfte,

eller upplåter

är försedd med

samt även i övrigt erbjuder

mot skada på människor,
eller på annat lämpligt

från strålskyddssynpunkt.

djur

en

som innehåller ett
när den avlämnas

och miljö.

en betrygHan skall

sätt lämna uppgifter

som är
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6 § Den som installerar eller utför underhållsarbete
en anordning
som avses i 5 § skall svara för att den strålskyddsutrustning
som hör
till anordningen sätts på plats och att i övrigt de åtgärder vidtas som
behövs från strålskyddssynpunkt

7 § Regeringen

och som föranleds

av arbetet.

eller den myndighet

meddela de ytterligare

föreskrifter

som regeringen bestämmer får
som krävs till skydd mot eller för

kontroll

av strålning i de hänseenden som anges i 1-6 §§.
I fråga om radioaktiva
ämnen finns även bestämmelser

1981:289

om radioaktiva
port av farligt gods.
Förbud

och provning

tillverka,
upplåta,
befattning

och lagen 1982:821

från strålskyddssynpunkt

får regeringen

eller

som regeringen bestämmer föreskriva förbud mot att
till landet införa, transportera,
saluföra,
överlåta,

förvärva,

inneha,

använda eller

ta annan därmed

med material

2. tillverka,

om trans-

m.m.

8 § Om det är påkallat
den myndighet

läkemedel

i lagen

som innehåller radioaktivt
till landet införa, saluföra, överlåta,

jämförlig

ämne,
upplåta,

förvärva,

inneha, använda, installera,

underhålla eller ta annan därmed jämförlig
med en teknisk anordning som kan alstra strålning och som
inte omfattas av tillståndsplikt
enligt denna balk.

befattning

9 § Den som är under 16 år får inte sysselsättas i arbete som är förenat med joniserande strålning.
Regeringen

eller

meddela särskilda

den myndighet

föreskrifter

som regeringen

i fråga om arbetstagare

bestämmer

får

under 18 år som

utför sådant arbete.

10 § Om ett arbete av visst slag medför särskild
för vissa arbetstagare, får regeringen

synpunkt

risk från strålskyddseller

den myndighet

som regeringen bestämmer föreskriva att särskilda villkor skall gälla
för arbetets utförande eller förbjuda att arbetet utförs av sådana arbetstagare.

ll

§ Den som är sysselsatt eller skall sysselsättas i arbete med joniserande strålning är skyldig att underkasta sig sådan läkarundersökning
som behövs för att bedöma om han skulle löpa särskild risk för skada
vid exponering för joniserande strålning. Regeringen eller den myndig-
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het som regeringen bestämmer får inskränka denna skyldighet och i
övrigt meddela närmare föreskrifter
om läkarundersökningen.
enligt första stycket
Endast den som genomgått läkarundersökning
får sysselsättas i arbete med joniserande
löpa särskild

bedömts

undersökningen

strålning

för joniserande

som regeringen
strålning.

bestämmer

med joniserande

som arbetar

Om någon,

av regeringen eller
sysselsättas i arbete med

får inte utan medgivande

den myndighet
joniserande

Den som vid läkarrisk för skada vid exponering
strålning.

strålning

eller på grund

visar
strålning,
av sin sysselsättning kan ha utsatts för joniserande
strålning,
sådan
tecken på skada som kan misstänkas vara föranledd av
försorg
skall han genom arbetsgivarens
att snarast
ges tillfälle
läkarundersökning.

genomgå

meddela sådana föreskrifter

om mät

och besiktning

kontroll

provning,

som regeringen bestämmer får
och skyddsutrustningar
samt om

eller den myndighet

12 § Regeringen

som är av betydelse från strålskydds-

synpunkt.

Tillståndsplikt

m.m.
krävs för att

13 § Tillstånd
tillverka,
upplåta,

landet

införa,

till landet införa,

använda,

transportera,

installera

saluföra,

eller underhålla

kan och är avsedd att sända ut joniserande
anordningen

saluföra,

inneha eller använda ett radioaktivt

förvärva,

2. tillverka,
inneha,

till

som är av väsentlig

betydelse

överlåta,

överlåta,

ämne,

upplåta, förvärva,

en teknisk anordning som
strålning eller sådan del av
från strålningssynpunkt.

som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter
om krav på tillstånd för att
tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva,
14 § Regeringen

eller den myndighet

inneha, använda, installera

eller underhålla

andra tekniska anordningar

än sådana som avses i 13 §2 och som kan alstra joniserande strålning,
2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva,
inneha,

använda,

installera

kan alstra icke-joniserande
som är av väsentlig

eller underhålla

strålning

betydelse

eller

en teknisk

anordning

som

sådan del av anordningen

från strålningssynpunkt.
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15 § Regeringen

eller den myndighet

genom föreskrifter
sjukvårdshuvudmän,

meddela tillstånd

institutioner

som regeringen bestämmer
till verksamhet med strålning

vissa yrkesgrupper

får
för

eller vissa vårdinrättningar,

eller företag.

16 § Tillstånd
lagen 1984:3

enligt

detta kapitel

om kärnteknisk

behövs inte för verksamhet

verksamhet,

enligt

om inte annat föreskrivits

i tillstånd

som meddelats enligt den lagen.
I fråga om tillstånd att tillverka,
till landet införa eller saluföra
radioaktiva läkemedel finns även bestämmelser i lagen 1981:289
om
radioaktiva

läkemedel.

17 § Den som inte har tillstånd när det krävs enligt 13 eller 14 § får
endast efter medgivande av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer ta hand om ett oförtullat radioaktivt
ämne eller en
oförtullad
tullagen
förvaring

FEMTE

teknisk

1 §

på det sätt som avses i 8 § första stycket
gäller lagen 1973:980
om transport,
införselreglerade
av
varor, m.m.

I övrigt

och förstöring

AVDELNINGEN

UTREDNING,

20 kap.

anordning

1987:1065.

PRÖVNING

Tillstånd

till

OCH

TILLSYN

en viss verksamhet

Koncessionsnämnden

för

miljöskydd,

eller åtgärd

m.m.

Kemikalieinspektionen,

Statens strålskyddsinstitut,

länsstyrelsen,
miljönämnden
eller annan
regeringen
bestämmer
frågor
prövar
som
om tillstånd,
godkännande, anmälan eller villkor som avses i 10 kap. 14
kap.
1 och 2 §§, 12 kap. 1 och 4 §§, 14 kap. 4 och 5 §§, 15 kap. 6 och
myndighet

7 §§, 16 kap. 7 och 8 §§, 17 kap. 8
14 § samt 19 kap.
regeringen

de närmare

stycket och

föreskrifter

som

meddelar.

2 § Bestämmelser
förfarandet

13 och 14 §§ enligt

18 kap. 11 §tredje

om Koncessionsnämndens
i nämnden finns i lagen 0000:000

den för miljöskydd.

sammansättning

och om
Koncessionsnämnom
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gäller

verksamhet
av frågor om tillstånd till miljöfarlig
tillämpliga
delar
i detta kapitel i
vad som föreskrivs

prövning

Vid

utöver

bestämmelserna

i lagen om Koncessionsnämnden
enligt

Skall regeringen

3 §

2 § eller

för miljöskydd.

7 kap.

3 kap. 7 § andra stycket,

1 eller

av en anlägg1978:160
lagen
om

14 kap. 5 § andra stycket pröva tillåtligheten

ning, en verksamhet eller en åtgärd eller enligt
eller begagnandet
vissa rörledningar
pröva frågan om framdragandet
får frågan om tillstånd eller godkännande enligt
av en rörledning,
innan sådan prövning

denna balk inte avgöras,

har skett.

som avses i l § får underställa regeringen
frågan om tillåtligheten
av en verksamhet, en hantering eller en åtgärd,
hanteringen eller åtgärden är av betydande omfattom verksamheten,

4 § En prövningsmyndighet

beskaffenhet

ning eller ingripande

samt myndigheten

finner det behöv-

ligt.
att en verksamhet, en hantering eller
med stöd av 3 kap. 7 § andra stycket skall frågan
alltid
eller åtgärdens tillåtlighet
hanteringens

Finner prövningsmyndigheten
en åtgärd bör tillåtas
om verksamhetens,
underställas

regeringen.

Är länsstyrelsen
tillstånd

verksamhet

miljöfarlig

till

finns särskilda

fâr den hänskjuta en fråga om
till Koncessionsnämnden,
om det

prövningsmyndighet

skäl.

I ärende om tillstånd där frågan
regeringen skall prövningsmyndigheten

5 §

och med eget yttrande

överlämna

skall prövas av
om tillåtlighet
utredning
sörja för erforderlig

frågan till regeringen.

6 § En ansökan eller anmälan skall innehålla
för prövningen

som behövs

eller bedömningen.

Prövningsmyndigheten
att göra de undersökningar
behövliga

de uppgifter

för prövningen

får förelägga

sökanden eller den anmälande

eller utredningar
eller bedömningen.

som myndigheten anser
får vite
I föreläggandet

sättas ut.
enligt denna balk får inte meddelas i strid mot en detaljOm syftet med planen eller bestämplan eller områdesbestämmelser.
7 § Tillstånd

melserna

inte motverkas,

får dock mindre

avvikelser

göras.
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Detsamma

gäller

beslut i frågor

naturvårdsomom naturreservat,
samt sådana arbetsföretag som avses i ll kap. 1

råde och naturminne
och 2 §§ och 12 kap.

8 §

Ett tillstånd

eller ett godkännande

skall förenas

med de villkor

som behövs för att begränsa eller motverka menlig inverkan av verksamheten, hanteringen eller åtgärden på människors hälsa eller miljön
och för att främja
tillstånd

Ett

beroende

ingrepp

en långsiktigt god hushållning med naturresurser.
eller ett godkännande
får för sin giltighet
göras

av att säkerhet ställs för villkor enligt första stycket. Vid
i naturen av beaktansvärd omfattning
skall sådan säkerhet

krävas, om
särskilda skäl föranleder annat. Visar sig säkerheten
otillräcklig,
får prövningsmyndigheten
föreskriva att tillståndet skall
gälla endast om ytterligare
säkerhet ställs. Staten, kommuner
och

landstingskommuner

9 § Tillstånd
sina

behöver

inte ställa säkerhet.

eller godkännande

skyldigheter

omständigheter

skall vägras den som inte har fullgjort
tidigare
tillstånd,
särskilda
om inte

enligt

föranleder

annat.

10 § I ett beslut om tillstånd eller godkännande skall noggrant
anges
den verksamhet,
hantering, åtgärd eller produkt som tillståndet eller
godkännandet avser och de villkor som skall gälla.
I beslutet skall fastställas
med tillståndet

en viss tid, högst tio år, inom vilken den
avsedda verksamheten, hanteringen eller åtgärden skall

ha satts i gång eller vidtagits

eller inom vilken

godkännandet

skall ha

tagits i anspråk.

11 §

Prövningsmyndigheten

fastställa

villkor

av mindre

12 § Om åtgärder enligt

miljöfarliga

får överlåta

en tillsynsmyndighet

att

betydelse.

14 kap. 6 § skall företas gemensamt

för flera

verksamheter

får frågan om tillstånd till två eller flera
prövas i ett och samma beslut.
I ett sådant beslut får som villkor för en verksamhet uppställas att
en annan verksamhet uppfyller visst villkor.
verksamheter

13 §

räckligt

Om det när tillstånd
säkert

kan

till

bedömas

miljöfarlig
vilka

villkor

verksamhet
som

bör

lämnas
gälla

tilli visst
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verksamheten

till dess erfarenhet

i denna del uppskjutas

avseende, får avgörandet

första

enligt

med uppskov

I samband

stycket

skall

om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
om det är nödvändigt för att motverka olägenhet.
Uppskjuten fråga skall avgöras så snart det kan ske.
föreskrifter

14 §

I ärenden

provisoriska
meddelas,

en verksamhet eller en åtgärd får
på ansökan besluta att vissa arbeten får påbörjas

om tillstånd

tillståndsmyndigheten

till

inte har blivit slutligt avgjord.
av att tillståndsfrågan
får meddelas endast
beslut igångsättningsmedgivande

utan hinder
sådant

skäl föreligger

särskilda

av

vunnits.

och det är uppenbart

att tillstånd

Ett
om

kommer

att

lämnas.
I ärenden
medgivande

skall

där regeringen
enligt

pröva
inte

stycket

första

frågan
lämnas

får
om tillåtlighet
denna fråga

innan

avgjorts.
skall noggrant

I ett igångsättningsmedgivande
skall gälla i avvaktan

på den slutliga

anges de villkor

som

prövningen.

tillstånd och godom igångsättningsmedgivande,
denna balk blir gällande när beslutet har vunnit laga

15 § Beslut i frågor
kännande

enligt

kraft.
Om det finns särskilda

skäl till det får prövningsmyndigheten

för-

ordna att beslut som avses i första stycket skall gälla med omedelbar
verkan.

verk16 § Den som har fått tillstånd enligt denna balk till miljöfarlig
samhet kan
genom beslut i särskilt fall på grund av bestämmelse i
balken åläggas att upphöra med verksamheten eller att med avseende
vidta försiktighetspå en fråga som prövats av tillståndsmyndigheten
mått utöver vad som anges i tillståndsbeslutet,
annat följer av
om
21 kap. 1 eller 2

med stöd av 22 kap. 2 § första stycket
verksamhet eller ålagt den som utövar eller

17 § Har en tillsynsmyndighet
förbjudit

en miljöfarlig
sådan verksamhet

ämnar utöva
han tillstånd

till verksamheten

heten bestämma

att vidta

tillståndsfrågan

skriver

något annat.

och begär

enligt denna balk, får prövningsmyndig-

att tillsynsmyndighetens

förrän

försiktighetsmått

har avgjorts

beslut

inte får verkställas

eller prövningsmyndigheten

före-
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Förordnande

enligt första stycket får meddelas endast om sökanden
och skada.

ställer säkerhet för kostnader

18 § Ett tillstånd

eller ett godkännande

tid. För att tidsbegränsa
dock särskilda
Sådana
16 kap. 8

ett tillstånd

får begränsas till att avse viss
verksamhet krävs

till miljöfarlig

skäl.

tillstånd

och godkännanden

avses i 15 kap. 7
får gälla under högst fem

som

17 kap. 8 § och 18 kap. 14

år.

21 kap.

l §

Omprövning

och upphävande

av tillstånd

Om ett tillstånd

enligt denna balk eller enligt en föreskrift
som
med stöd av balken har lämnats till en verksamhet,
till
hanteringen av en kemisk eller bioteknisk produkt eller en vara eller
meddelats

till någon annan åtgärd, får tillståndet återkallas helt eller delvis av den
myndighet som meddelat tillståndet tillståndsmyndigheten,
om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet,
om för verksamheten gäller föreskrifter
som meddelats med stöd
av balken eller villkor som uppställts med stöd av balken eller sådan
föreskrift och föreskrifterna
eller villkoren i något väsentligt avseende
inte iakttas,
om det genom

verksamheten,

kommit

någon olägenhet av väsentlig
tillståndet meddelades,

hanteringen

eller

åtgärden

betydelse som inte förutsågs

4. i fråga om tillstånd till hantering
produkt,
av en vara eller av avfall,

uppnär

av en kemisk eller bioteknisk
i något
om tillståndshavaren

väsentligt

hänseende åsidosätter vad som åligger honom enligt balken,
enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av balken eller enligt villkor som ställts upp enligt balken eller sådana föreskrifter
eller om han
anledning
bedöms
olämplig
hantera
sådana
kemiska
att
av annan
som
eller biotekniska

produkter

eller varor eller sådant avfall

som tillstån-

det avser,
i fråga om strålskydd, om det i annat fall finns synnerliga skäl.
Skall en annan myndighet än den som meddelat tillståndet pröva
frågan om tillstånd för viss verksamhet,
hantering eller åtgärd, när
frågan om omprövning

eller upphävande

av tillståndet

tas upp, gäller
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vad som i detta kapitel
nämnda myndighet.

sägs om tillståndsmyndigheten

i stället först-

får ändra eller upphäva gällande villkor

2 § Tillståndsmyndigheten

för

en verksamhet, för hanteringen av en kemisk eller bioteknisk produkt
eller en vara eller för någon annan åtgärd eller meddela nya villkor för
hanteringen eller åtgärden,
verksamheten,
tid som följer av Sveriges internatiofrån det att tillståndsbeslutet
vann laga

när tio år eller den kortare
nella förpliktelser

har förflutit

kraft,
hanteringen

om verksamheten,

eller åtgärden

medverkar

till att

och normen är
enligt 8 kap. inte uppfylls
en miljökvalitetsnorm
bindande enligt 8 kap. 2 § andra stycket eller det följer av en åtgärds8 kap. 4 § att omprövning

plan enligt

skall ske,

om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet
och ett återkallande

av tillståndet

framstår

som en alltför

ingripande

åtgärd,
hanteringen eller åtgärden gäller före4. om för verksamheten,
skrifter som meddelats med stöd av balken eller villkor som uppställts
eller villmed stöd av balken eller sådan föreskrift och föreskrifterna
koren har åsidosatts på ett sätt som varit av mer än ringa betydelse,
hanteringen eller åtgärden uppom det genom verksamheten,
kommit

som inte förutsågs
av tillståndet framstår

någon olägenhet

och ett återkallande

när tillståndet

meddelades

som en alltför

ingripande

åtgärd,
om förhållandena

i omgivningen

har ändrats väsentligt,

väsentlig förbättring
7. om en från hälso- eller miljöskyddssynpunkt
teknik,
kan uppnås med användning av bästa tillgängliga
om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre
eller
hanteringen
förutsättningar
för att kontrollera
verksamheten,
åtgärden,
9. om det i övrigt behövs med hänsyn till strålskyddet.
också
I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten
besluta om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska
olägenheten
Första

för framtiden.

stycket får tillämpas

enligt lagen

hänsyn

till

även på tillstånd

1984:3 om kärnteknisk
Regeringen
strålskyddet.

verksamhet,
eller

som har meddelats
om det behövs med

den myndighet

som rege-
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ringen

bestämmer

har i sådana fall

stycket tillkommer

tillståndsmyndighet.

teknisk anläggning,

skall dock villkor

utformningen

av anläggningen
prövning.

regeringens

3 § Visar

arbetsföretag

den ställning

som enligt

första

Om tillståndet

avser en kärnsom i avsevärd mån kan påverka

eller driften

det sig i fråga om tillstånd
i naturen att föreskrivna

vid denna alltid underställas

till täktverksamhet
villkor

eller

annat

inte i den utsträckning

som behövs begränsar eller motverkar företagets menliga inverkan på
naturmiljön,
får tillståndsmyndigheten
förena tillståndet med de ytterlitio år förflutit
gare villkor som behövs. Har i fråga om täkttillstånd
från det att tillståndet
laga
kraft,
får
tillståndsmyndigheten
i
vann
stället för att ändra eller upphäva villkor

upphäva tillståndet

helt eller

delvis.
Tillstånd

till vilthägn

får, även om det inte finns skäl till det enligt
behov
om
av hägnet inte längre föreligger.

1

återkallas

4 §

Ett tillstånd

att släppa ut avloppsvatten

i ett visst vattenområde

får, om det ñnns särskilda skäl, omprövas av tillståndsmyndigheten
från det att tillståndsbeslutet
när tio år förflutit
vann laga kraft.
5 §

Har en kemisk eller bioteknisk produkt eller en vara godkänts
en föreskrift
som meddelats med stöd av denna balk får den
myndighet som meddelat godkännandet återkalla detta, om de villkor

enligt

ett sätt som varit av mer
som gäller för godkännandet har åsidosatts
än ringa betydelse eller om sådana ändrade förhållanden
inträder att
produkten eller varan inte längre bör vara godkänd. Vad som sägs i
1 § andra stycket äger därvid
Om ett återkallande

motsvarande

av godkännandet

tillämpning.

framstår

som en alltför ingripande åtgärd, får den myndighet som meddelat godkännandet i stället
ändra eller upphäva gällande villkor
eller meddela nya villkor
för
godkännandet.
Vad som i
10, ll och 13 §§ sägs om tillstånd, tillståndshavare och tillståndsmyndighet
gäller även om godkännande, den vars
kemiska eller biotekniska produkt eller vara godkänts och den myndighet som lämnat godkännandet.
6 § Frågor
myndigheten.

som avses i l-5 §§ prövas efter framställning
av tillsynsÄr denna samtidigt tillståndsmyndighet,
får en sådan

fråga tas upp utan någon särskild

framställning.
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I fall då framställning

myndigheten

görs enligt 2 § första stycket
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får tillsyns-

begära omprövning

även av sådana villkor som kommit
meddelats
som
senare än det tillstånd som
i första hand avser.

till i samband med tillstånd

framställningen
Vid prövning

av frågor som avses i 2 § första stycket 1 eller 4 §
får tillståndsmyndigheten,
föranleder detta, ompröva
om prövningen
också beslut varigenom villkor har ändrats, upphävts eller tillkommit

enligt 2 § första stycket 2-9 eller 9

även om tio är inte har förflutit

från det att beslutet vann laga kraft.
7 § I fråga om miljöfarlig
verksamhet skall tillsynsmyndigheten
minst
en gång vart tionde år pröva frågan om den bör göra framställning
om
omprövning
och, om den beslutar att inte göra sådan framställning,
ange skälen för beslutet.
Första stycket äger motsvarande

tillämpning

då tillståndsmyndig-

heten själv äger ta upp frågan om omprövning.
8 § Om en åtgärdsplan enligt 8 kap. 4 § förutsätter att villkor för två
eller flera tillstånd skall omprövas samtidigt eller det annars av särskilda skäl är lämpligt att så sker, får tillståndsmyndigheten
till gemensam handläggning ta upp frågorna om omprövning av villkoren för de
olika tillstånden.

9 § Har villkor

fastställts

för två eller flera miljöfarliga

verksamheter

med tillämpning
omprövas

av 14 kap. 6 § och upphör en av verksamheterna eller
villkoren
för en av dem, får villkoren
för övriga verksam-

heter omprövas.

10 § Efter

ansökan av tillståndshavaren
kan tillståndsmyndigheten,
eller mildra ett villkor i tillståndsbeslutet,
om det är

upphäva
uppenbart

vändigt

att villkoret

eller

verksamheten,

inte längre

än nöd-

om ändringen
hanteringen

påkallas av att föreskrifter
utfärdats för
eller åtgärden eller annars av en omstännär tillståndet meddelades,

dighet som inte förutsågs
2. föreskriva nya eller strängare
Om ett tidigare
av en kemisk

behövs eller är strängare

krav på tillstånd

villkor.
till en verksamhet,

till hanteringen

eller bioteknisk
produkt eller en vara eller till någon
åtgärd
har
upphört att gälla, får tillståndsmyndigheten
på ansöannan
kan av tillståndshavaren
upphäva tillståndet.

5 l3-028l.Dell
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av frågor som avses i 1-5 och
hanteringen
utredning
9 §§ skyldig att ge in den
om verksamheten,
eller åtgärden och övriga förhållanden
som behövs för prövningen.
är vid prövning

11 § Tillståndshavaren

12 § Har regeringen

fastställt villkor

digheten vid omprövning
villkoret

fastställda

inte avvika

för ett tillstånd
väsentligt

utan att regeringen

får tillståndsmyn-

från det av regeringen

medgett detta.

innebär upphävande av ett
som
beslut
verkan
får samma
om tillstånd av motsvarande
som ett

13 § Ett beslut enligt detta kapitel
tillstånd
innehåll.

med stöd av denna balk förklarat att en verksamhet, hanteringen av en kemisk eller bioteknisk produkt eller en vara
eller uppeller någon annan åtgärd är tillåten, gäller om omprövning
eller villkor som meddelats i anslutning till
hävande av förklaringen
eller upphävande
denna vad som i detta kapitel sägs om omprövning
14 § Har regeringen

av tillstånd eller villkor för tillstånd.
Har regeringen upphävt tillåtlighetsförldaringen
i fråga om villkoren eller har koncession enligt
återkallats och har tillstånd
vissa rörledningar

eller gjort ändring
lagen 1978:

160

om

som är
skall
myndighet,
meddelats
beroende av regeringens beslut
av annan
tillståndsmyndigheten
ta upp frågan om omprövning av tillståndet eller
bunden av regeringens
Därvid
villkoret.
är tillståndsmyndigheten
eller

villkor

beslut.

22 kap.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheter
l § Tillsynen

med stöd av balken
balken eller sådana föreskrifter
delade

regeringen

bestämmer.

dock

lokala

den

utövas av de statliga myndigheter som
Om regeringen inte har bestämt annat utövas
i en kommun
av miljönämnden.
kommunen
får regeringen överlåta

tillsynen

åtagande av en kommun
visst avseende utöva tillsyn
myndighet.

medav denna balk, av föreskrifter
meddelade med stöd av
och av villkor

över efterlevnaden

som annars

skulle

ankomma

Efter
att i ett
statlig

l 3l
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Tillsynsmyndigheter
sådana statliga
skilda

skall

samarbeta

med

varandra

samt

med

och kommunala

hänseenden

organ som har att utöva tillsyn i säreller som på annat sätt fullgör uppgifter av bety-

delse för tillsynsverksamheten.

Förelägganden

och förbud

2 §

får, om inte annat följer av ett tillståndsEn tillsynsmyndighet
beslut som äger rättskraft enligt 20 kap. 16
meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna balk eller
föreskrifter

meddelade med stöd av balken eller villkor meddelade med
stöd av balken eller sådana föreskrifter
skall efterlevas.
Utan hinder av ett tillståndsbeslut
som äger rättskraft enligt 20 kap.

16 § får en tillsynsmyndighet
meddela sådana brådskande
den och förbud som är nödvändiga till följd av särskilda
heter.

3 § En tillsynsmyndighet

får förelägga

skräpat ned eller på annat sätt osnyggat

förelägganomständig-

den som har förstört, ödelagt,
en viss plats i naturen, eller

som är ansvarig för att så har skett, att ställa i ordning
vidta förebyggande åtgärder för framtiden.

på platsen och

4 § Ny ägare till en fastighet är, om det inte är oskäligt, skyldig att
avhjälpa skada eller olägenhet som uppstått under tidigare ägares tid
på grund av att förbud eller föreskrift enligt 10-12 kap. har överträtts.
gäller ny ägare till byggnad,
annans mark.

Detsamma

Om den nye ägaren inte fullgör
får en tillsynsmyndighet

förelägga

5 § En tillsynsmyndighet
område

anläggning

sin skyldighet

eller anordning

på

enligt första stycket,

honom att göra det.

får förelägga

som är av betydelse
sådant område, att anordna

den som håller stängsel i ett
för friluftslivet,
eller i närheten av ett

grindar eller andra genomgångar
som
skall kunna att ta sig till mark inom områÄr det uppenbart att ett stängsel
av allemansrätten.

behövs för att allmänheten

det som omfattas
endast avser att utestänga allmänheten från området får föreläggande
meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel skall
tillämpas på motsvarande sätt när det gäller diken.

Skyltar varigenom

allmänheten

finnas uppsatta utan tillstånd

avvisas från ett visst område får inte

av en kommunal

myndighet,

om det inte
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är uppenbart

inte får färdas fritt inom området eller att

att allmänheten

Har en skylt uppsatts i strid mot vad som nu
förelägga den som är ansvarig för åtgärsagts får en tillsynsmyndighet
den att ta bort skylten.
är behörig.

skylten likväl

mot ägaren till en fastighet, mot den
till berörd egendom eller mot båda får tillsynsriktats

6 § Om ett föreläggande

som har nyttjanderätt
ålägga ägaren eller
myndigheten
som sådan upphör,
ägarens eller nyttjandehavarens
ställning

att, om hans

nyttjanderättshavaren

utan dröjsmål

om den nye

lämna uppgift

namn och adress.

Vite
om förelägganden
förenas med vite.

7 §

Beslut

8 § Om tillsynsmyndigheten
meddelat ett föreläggande

förbud

eller

för anteckning

ningsmyndigheten
Är

föreläggandet

förenat

antecknas. Inskrivningsmyndigheten

får

översända beslutet till inskriv-

i fastighetsboken
med löpande

eller tomträttsbo-

vite,

skall

även detta

skall genast i rekommenderat

underrätta den som senast sökt lagfart
tomträtt om anteckningen,
om denne
Har anteckning

detta kapitel

i fråga om en fastighet eller byggnad har
eller förbud som är av större betydelse och

förenat det med ett vite får myndigheten

ken.

enligt

brev

eller inskrivning

av förvärv av
är föreläggandets adressat.

enligt första stycket skett, gäller föreläggandet

eller

mot ny ägare av egendomen. Har denne förvärvat egendomen
genom köp, byte eller gåva och utgör egendomen fastighet eller tomträtt, gäller även löpande vite mot honom räknat från tidpunkten för
förbudet

äganderättsövergången.

I annat fall gäller

inte vitet

mot ny ägare av
får utsätta nytt vite för denne.

men tillsynsmyndigheten
vite
Löpande
som avser viss period får tas ut endast av den som
var ägare vid periodens början.
Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom lagabeslut eller har den åtgärd som avses med föreläggandet
kraftvunnet
egendomen,

eller har ändamålet

vidtagits

skall tillsynsmyndigheten,
anmäla det till
boken

eller

anmälan

sådan anmälan.

länsstyrelsen

förlorat

sin betydelse,

om förhållandet,
för anteckning i fastighets-

så snart den fått vetskap

inskrivningsmyndigheten

tomträttsboken.

skall

med föreläggandet

Om tillsynsmyndigheten

inte gör sådan

på ansökan av egendomens

ägare göra
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9 § Överlåts

en fastighet eller en byggnad innan ett beslut som avses
i 8 § har vunnit laga kraft på grund av att det överklagats, skall rättegångsbalkens

bestämmelser

om verkan av att tvisteföremålet
och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas.

överlåts

Rättelse
10 §

Om någon inte vidtar

en åtgärd som åligger honom enligt ett
eller rättar sig efter ett förbud
av tillsynsmyndigheten
tillsynsmyndigheten
meddelat,
får
tillsynsmyndigheten
besluta att
som
rättelse skall ske på hans bekostnad.
föreläggande

I fall som avses i första stycket får rättelse vidtas på den felandes
bekostnad utan föregående föreläggande, om tillsynsmyndigheten
med
hänsyn till risken för allvarliga
skador eller av andra särskilda skäl
finner

att rättelse bör ske utan dröjsmål.

11 §

Har

förbud

enligt

tillsynsmyndigheten
2-5 § och blir

heten verkställa
enligt

meddelat

ett föreläggande

det inte åtlytt,

tillsynsmyndighetens

eller

ett

skall kronofogdemyndig-

beslut. Därvid

får verkställighet

utsökningsbalken

äga rum.
Har någon begått en gärning som avses i 25 kap 3-5
får kronofogdemyndigheten
meddela särskild handräckning för att åstadkomma

rättelse.

I fråga om sådan handräckning

1990:746

om betalningsföreläggande

Ansökan

om verkställighet
tillsynsmyndigheten.

12 § I avvaktan
att säkerställa
omhänderta

att ett meddelat

förbud

ämnen eller

i lagen

och handräckning.

eller särskild

på att en förelagd

radioaktiva

finns bestämmelser

handräckning

strålskyddsåtgärd
iakttas,
tekniska

får göras av

vidtas eller för

får tillsynsmyndigheten
anordningar

som kan
eller som innehåller ett radioaktivt
ämne.
Tillsynsmyndigheten
får också försegla en teknisk anordning eller

alstra strålning

anläggning

Upplysningar,

för att förebygga

tillträde

och undersökningar

13 § En tillsynsmyndighet
utöva miljöpåverkan
synen.

att den brukas olovligen.

får förelägga

den som utövar eller ämnar
att lämna de upplysningar
som behövs för till-
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14 § För att utöva tillsyn
var och en inom
utrymmen,

enligt denna balk har tillsynsmyndigheter,

sitt område,

rätt till

anläggningar

byggnader,

tillträde

till

och andra

lokaler

och markområden

och att där

och ta prover. Tillträdesrätten
samt rätten att göra
och ta prover omfattar också bostäder om det behövs

göra undersökningar
undersökningar
för att förebygga

ohälsa.

Rätt till tillträde
14 kap. 7 § första
stycket

enligt
har även den som skall göra undersökning
stycket andra meningen eller 17 kap. 5 § första

Samma rätt har den som skall göra under10 kap. 7 § tredje stycket eller enligt 13 kap. 2 § andra

andra meningen.

sökning enligt

och tredje styckena.
eller

Regeringen

den myndighet

regeringen

bestämmer

om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets
provtagning
och undersökning av prov.
skriva

får före-

kostnader

för

Naturvårdsvakter
för områden och
av föreskrifter
enligt 10 kap. får regenaturföremål
som omfattas av förordnanden
regeringen
bestämmer
myndighet
ringen eller den
utse naturvårdssom
15 § För tillsyn

över efterlevnaden

som följer av andra och tredje styckena.
får avvisa den som uppehåller sig där han på
som avses i första stycket inte har rätt att vistas.

vakter med de befogenheter
En naturvårdsvakt
grund av föreskrifter

Ertappas någon på bar gärning

när han begår brott mot förbud eller

ta i beslag
som avses i första stycket får naturvårdsvakten
fortskaffningsmedel
och andra föremål som
och fångstredskap,

föreskrifter
jakt-

kan antas ha betydelse

för utredning

16 §

Har en naturvårdsvakt
samt anmäla detta till polisemot anmälan

skall förfara

av brottet.

tagit föremål

i beslag,

eller åklagarmyndigheten.

skall han skyndDen som tar

som om han själv hade gjort beslaget.

17 § Den som har medgetts undantag från föreskrift som avses i 15 §
första stycket är skyldig att vid anfordran visa upp beslutet för en
naturvårdsvakt
eller en polis när han vistas inom det område där
undantaget

gäller.
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Övriga bestämmelser
18 § Det åligger den som har att utöva tillsyn enligt detta kapitel
verka för att överträdelser av denna balk beivras.
19 § En tillsynsmyndighet
får verkställas

får bestämma att dess beslut skall gälla och

även om det överklagas.

20 § Det åligger polismyndighet
utövande

av tillsyn

att lämna det biträde som behövs för

enligt detta kapitel.

21 § Den som har tagit befattning
eller har utfört sådan undersökning
första meningen
har erfarit
betydelse

får inte obehörigen

om affärs- eller
för landets försvar.

I det allmännas
sekretesslagen

23 kap.

som anges i 14 § andra stycket
röja eller utnyttja vad han därvid

driftförhållanden

verksamhet

1980:

med ett ärende enligt denna balk

tillämpas

eller

i stället

förhållanden

av

bestämmelserna

i

100.

Avgifter

Avgift
l §

att

för myndighets
Regeringen

verksamhet

eller den myndighet

som regeringen bestämmer får
avgifter
för
om
en myndighets verksamhet enligt
Regeringen får överlåta
kommunen att meddela före-

meddela föreskrifter
denna balk.
skrifter

om sådana avgifter.
Bestämmelser om avgifter

gande av avfall

för bortforsling

genom kommunens

försorg

och slutligt

omhänderta-

finns i 4-6 §§.

Dispensavgift
2 §

Om det med stöd av denna balk har meddelats föreskrifter
medger undantag från en bestämmelse i balken eller i föreskrifter

som
som

har meddelats

kan antas

innebära

får rege-

ringen

med stöd av balken och ett sådant undantag
ekonomisk fördel för den som medges undantag,

eller den myndighet

en särskild

avgift

som regeringen bestämmer föreskriva
skall tas ut för att utjämna en sådan fördel.

att
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Skyldighet

att lämna uppgifter

enligt en föreskrift som meddelats med
3 § Den som är avgiftsskyldig
stöd av l § första stycket eller 2 § eller som är skyldig att ersätta
kostnad enligt 14 kap. 7§ andra stycket eller 17 kap. 5§ andra
som meddelats med stöd av 22 kap.
en föreskrift
14 § tredje stycket skall till den myndighet som regeringen bestämmer
regeringen
eller, efter regeringens bemyndioch i den omfattning

stycket eller enligt

bestämma

Avgift

lämna de uppgifter

föreskriver

gande, myndigheten
avgiftens

som behövs för att

storlek.

för kommunal

renhållning

om att avgift skall erläggas
för sådan bortforsling
och sådant slutligt omhändertagande
av avfall
Avgiften
skall
enligt
balk.
försorg
denna
som sker genom kommunens
får meddela föreskrifter

4 § Kommunen

bestämmande

enligt kommunens

som utför renhållningen.
I fråga om avgift för hantering
bestämmelser i lagen 1980:424

erläggas till kommunen

eller till den

av avfall från fartyg finns särskilda
om åtgärder mot vattenförorening

från fartyg.

som avses i 4 § skall vara årlig eller på annat sätt periooch slutligt omhändertagande vid
disk. Om avgiften avser bortforsling
enstaka tillfällen,
får kommunen besluta att avgiften skall erläggas
5 § Avgift

särskilt

för tillfället

i fråga.

Avgiften

skall bestämmas

till

högst det

kapital- och
belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-,
för renhållningen.
driftskostnader
Från dessa kostnader skall avräknas
för vad som kan belöpa på användning av anläggningar
Avgiften får tas ut
eller utrustning för annat ändamål än renhållning.

kostnaderna

på sådant sätt att återanvändning,
avfallshantering

eller annan miljövänlig

främjas.

Om kommunen

uppdrar

let med denne läggas till
kostnaden

återvinning

därigenom

blir

annan att utföra renhållningen,
grund för beräkning av avgiften,
väsentligt

högre

får avta-

om inte
själv
än om kommunen

utför renhållningen.

6 §

Avgift

fullmäktige.

enligt

4 § skall utgå enligt

taxa, som antas av kommun-
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I taxan skall anges hur avgiften skall bestämmas när taxan saknar
bestämmelse om avgift. Därvid skall de grunder som anges
tillämplig
i 5 § beaktas.
skall

Taxan

föreskrifter

innehålla

och till vem avgiften

om vem som är avgiftsskyldig

skall erläggas.

Producentavgift
som regeringen bestämmer får
bortforsling
och slutligt omhänavgift
för
om att
dertagande genom kommunens försorg av avfall som avses i 18 kap.
Avgiften
skall betalas till myndighet
5 § får tas ut av producenten.
Regeringen

7 §

eller den myndighet

meddela föreskrifter

som regeringen bestämmer.
Producent har i första stycket samma betydelse

som i 18 kap.

Överklagande

24 kap.

l § Om inte något annat framgår

får beslut i särskilda

av 2 eller 3

fall enligt denna balk överklagas
om beslutet har meddelats av miljönämnden,
för miljöskydd,
2. hos Koncessionsnämnden
om beslutet har medhos länsstyrelsen,

delats av Statens naturvårdsverk
verksamhet,
miljöfarlig

eller länsstyrelsen

och avser fråga om

om beslutet har meddelats av Koncessionsnämn-

hos regeringen,
den.

beslut

Koncessionsnämndens

i ett dit överklagat

ärende får inte

överklagas.

fall av annan statlig myndighet än regeringen i
frågor som avses i 10-12 kap., av länsstyrelsen i frågor som avses i
i frågor som avses i
15-18 kap. och av Statens strålskyddsinstitut

2 § Beslut i särskilda

19 kap.

överklagas

hos kammarrätten.

Beslut

som avses i
eller naturvårdsområde
i frågor

10 kap. och som rör bildande av naturreservat
eller
15, 16, 18 eller 19 kap. och som rör export

eller import

över-

klagas dock hos regeringen.
Har,

när tillstånd

verksamhet,
hänsyn till

lagen l984:3
om kärnteknisk
villkor
ytterligare
som behövs med
om
eller har sådana villkor meddelats under till-

meddelats

beslut meddelats

strålskyddet

enligt
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ståndets giltighetstid,

överklagas

också beslut om sådana villkor

hos

regeringen.

3 §

Beslut

andra

i fråga

om ersättning för kostnader enligt 14 kap. 7 §
17 kap. 5 § andra stycket eller 22 kap. 14 § tredje

stycket,

stycket eller beslut i fråga om förbud vid vite enligt
stycket överklagas hos kammarrätten.

14 kap. 8 § första

4 § Föreskrifter
om överklagande av en myndighets
balk med stöd av ett bemyndigande enligt balken
ringen.

beslut enligt denna

5 §

Regeringen

får meddela

föreskrifter

meddelas

av rege-

om att beslut enligt

denna

balk får överklagas

av
en statlig myndighet eller en kommun,
en organisation som är att anse som central

sation enligt lagen 1976:580
motsvarande

organisation

om medbestämmande
på arbetsgivarsidan,

arbetstagarorganii arbetslivet

en lokal arbetstagarorganisation
som organiserar
den verksamhet som avses med beslutet,

eller

arbetstagare

en sammanslutning

av konsumenter,
för yrkesfiskare,
en intresseorganisation
en ideell organisation

SJÄTTE

som tillvaratar

miljövårdsintressen.

AVDELNINGEN

PÅFÖLJDER

25 kap.

Ansvar

1 § Ansvar
överträder
eller
villkor

enligt

3-8 §§ inträder

bestämmelser

föreskrifter
eller förbud

när någon på sätt som anges där
avdelningarna
i denna balk

i tredje-femte

som har meddelats

med stöd av denna balk eller
har
meddelats
med stöd av balken eller sådan
som

föreskrift.
Ansvar
eller,
het.

inträder

dock endast om överträdelsen begåtts med uppsåt
utom i fall som avses i 6 § eller 7 § andra stycket, av oaktsam-

i
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om ansvar för nedskräpning

bestämmelse

En särskild

ansvar enligt detta kapitel
med strängare straff i brottsbalken.

2 § Till

Om ett vitesföreläggande

döms inte om gärningen

har överträtts,

som omfattas

för gärning

detta kapitel

finns i 9

är belagd

döms inte till ansvar enligt

av föreläggandet.

hanterar en kemisk eller en
Den som bedriver en verksamhet,
bioteknisk produkt eller en vara eller vidtar någon annan åtgärd utan
godkännande eller medgivande eller utan att iaktta
att ha tillstånd,
3 §

anmälningsskyldighet,

för otillåten

döms

eller fängelse i högst två år. Detsamma

miljöpåverkan

till

böter

gäller den som inte iakttar ett

förbud.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
4 § Den som i väsentlig mån åsidosätter vad som är föreskrivet
om
döms för
begränsningar eller andra försiktighetsmått
skyddsåtgärder,
till böter eller fängelse i högst två år.

olaga miljöstörning

Vad som sägs i första stycket gäller även den som åsidosätter vad
han har att iaktta för att skydda arbetstagares hälsa. För överträdelse
av 19 kap. 3 § skall

dömas till ansvar.

5 § Den som i väsentlig mån åsidosätter ett villkor om skyddsåtgäreller andra försiktighetsmått
der, begränsningar
som har särskilt
beslutats för en verksamhet, för hanteringen av en kemisk eller biotekeller en vara eller för någon annan åtgärd döms för olovtill böter eller fängelse i högst två år.
lig miljöstörning
nisk produkt

Vad som sägs i första stycket gäller även den som åsidosätter
han har att iaktta för att skydda arbetstagares hälsa.

vad

som avses i 3-5 § skett med uppsåt och är det grovt,
döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömande av huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas,

6 § Har brott

om gärningen
omfattande
ådagalagt

art,

innefattat

uppenbar

likgiltighet

7 §

Den som underlåter

eller

att lämna

därigenom

eller under längre tid, varit av mer
eller
vilseledande
av tillsynsmyndighet

begåtts systematiskt

för människors

eller utredning
en undersökning
uppgift och
oriktig
lämnar
en
som

att utföra

en uppgift eller
en tillståndsprövning

försvårar

hälsa eller naturen.

eller en tillsynsmyndighets
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kontroll

av en verksamhet, av hanteringen av en kemisk eller bioteknisk produkt eller en vara eller av någon annan åtgärd döms för försvårande av miljökontroll
till böter eller fängelse i högst två år.
Har brottet

skett med uppsåt och är det grovt

döms till fängelse

högst fyra år.

8 § Den som i annat fall än som avses i 7 § underlåter att lämna
i en handling eller genom märkning av en kemisk eller bioteknisk produkt eller en vara eller som i en sådan handling eller märkuppgifter

ning lämnar oriktig

uppgift

eller underlåtenheten
för att hälsa eller
hushållning
formation

eller utelämnar

är ägnad att försvåra
miljö

skall

med naturresurser

uppgift

döms, om åtgärden

bedömningen

av riskerna
för att en långsiktigt
god
skall äventyras, för bristfällig
miljöinskadas eller

till böter eller fängelse i högst ett år.

9 §

Den som utomhus, på plats som allmänheten
insyn till, gör sig av med plåt, glas, plast, papper,
sådant döms

för nedskräpning

till

böter eller

har tillträde
avfall

fängelse

eller

eller annat
i högst sex

månader.
För ringa brott döms inte till ansvar.
10 § För försök till otillåten
olovlig

miljöstörning

miljöpåverkan,

samt för försök,

olaga

förberedelse

miljöstörning
eller stämpling

grovt sådant brott döms till ansvar enligt vad som föreskrivs
brottsbalken.

26 kap.

eller
till

i 23 kap.

Förverkande

1 § Kemiska

eller biotekniska produkter,
varor eller annan egendom
har
varit
föremål
för
brott
enligt
25
kap.
3-6 § eller värdet därav
som
får förklaras förverkat,
om det inte är oskäligt.
I övrigt finns bestämmelser om förverkande i 36 kap. brottsbalken.

27 kap.

Miljöskyddsavgift

l § Har en sådan överträdelse
elleri 13 kap. 7 § brottsbalken

som anges i 25 kap. 3-5 § denna balk
ägt rum och år den inte av ringa bety-

i
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skett uppsåtligt
även om det
betalas.
avgift miljöskyddsavgift

delse skall,
särskild

tillfaller

Miljöskyddsavgiften

son som utövade den verksamhet

belagd

Avser

stämmas till ett belopp

överträdelsen

en annan åtgärd som är
beskall miljöskyddsavgiften

tre gånger den avgift

motsvarande

per-

skedde.

eller

eller skatt,

avgift

med särskild

i vilken

ett utsläpp

överträdelsen

en

staten.

skall påföras den fysiska eller juridiska

2 § Miljöskyddsavgiften

3 §

av oaktsamhet,

eller

eller skatt

åtgärden såvitt avser den del
som annars skulle påföras utsläppet eller
värden överskridits.
av utsläppet eller åtgärden varmed tillåtna
4 § Avser överträdelsen

villkor

i tillståndsbeslut

och har den myndig-

fastställt visst
het som prövar frågan om tillstånd i tillståndsbeslutet
inte iakttas,
belopp för miljöskyddsavgift
som skall utgå om villkoret
belopp.
bestämmas till sådant
skall miljöskyddsavgiften
För annat fall än som avses i 3 eller 4 § bestäms miljöskyddseller det villkor
avgiften med beaktande av vikten av den föreskrift
och den skada eller fara
som överträtts, omfattningen av överträdelsen

5 §

som överträdelsen

inneburit.

6 § Miljöskyddsavgift

enligt

4 eller 5 § bestäms,

intresset av en enhetlig rättstillämpning,
högst femhundra tusen kronor.

företagsbot

till lägst fem tusen kronor

eller förverkande

av annan orsak skulle vara oskäligt
enligt 3-6 §§.

som följer

om det till följd av
eller
överträdelsen
på

att bestämma

miljöskyddsavgiften

prövas av länsrätten
om miljöskyddsavgift
Talan väcks genom ansökan.
tillsynsmyndigheten.

8 §

av
och

får jämkas eller efterges,

7 § Miljöskyddsavgiften
straff,

med beaktande

Frågor

på talan av

om ansökningen inte har delgetts
den som anspråket riktas mot inom tio år från det att de i 1 § angivna
för påförandet inträtt.
förutsättningarna

9 § Miljöskyddsavgift

får

påföras,
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10 § Fråga om åläggande av miljöskyddsavgift
får i fall som inte är
vikt
större
prövas av tillsynsmyndigheten
av
genom avgiftsföreläggande.

Avgiftsföreläggande
till

innebär att den som antas ha gjort sig skyldig
som avses i l § till godkännande omedelbart eller

överträdelse

inom viss tid föreläggs
synsmyndigheten

en miljöskyddsavgift,

finner

synsmyndigheterna

överträdelsen

fastställer

fastställd

föranleda.

Statens

Till

efter vad tillledning

naturvårdsverk

för till-

riktlinjer

för

fastställande

storlek.
av miljöskyddsavgiftens
Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna
dom varigenom miljöskyddsavgift
ålagts. Godkännande som sker sedan
den i föreläggandet utsatta tiden har gått till ända är dock utan verkan.
11 § Beslut av en tillsynsmyndighet
avgift får inte överklagas.

12 § En påförd

i frågor

som gäller miljöskydds-

miljöskyddsavgift

bortfaller i den mån verkställighet
inte har skett inom tio år från det att domen
vann laga kraft.

SJUNDE

AVDELNINGEN

ERSÄTTNING

28 kap.

M.M.

Ersättning

för intrång

1 § Ägare av fastighet och innehavare
av särskild rätt till fastighet är
berättigade till ersättning i den utsträckning
5 och 7 §§.
som anges i
Att i vissa fall även borgenär, som har panträtt i fastigheten, är berättigad till ersättning framgår av 11 § andra stycket. Om inlösen
av
fastighet finns föreskrifter
i 4
I

fråga

1972:719

och inlösen gäller expropriationslagen
om ersättning
i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna

balk. 4 kap. 3 § expropriationslagen

skall äga tillämpning
i fråga om
ägt
under
tiden
från
dagen
tio
före
år
det talan
som
rum
väcktes vid domstol.

värdeökning

2 §

enligt

Medför

föreskrifter

enligt

11 kap. 4 § andra stycket

10 kap.
eller

4 eller

5 § eller

12 kap. 5 § tredje

förbud

stycket

att
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pågående markanvändning

avsevärt

försvåras

inom berörd

del av en
och innehava-

fastighet eller att mark tas i anspråk, är fastighetsägaren

ren av särskild rätt till fastigheten berättigade till ersättning av staten
efter förordnande
för den skada de härigenom lider. Har föreskrifterna
10 kap. 16 § beslutats av en kommunal myndighet, skall ersättningen i stället betalas av kommunen. En begränsning av rätten till jakt
efter björn, lo, varg, järv, älg eller örn som föreskrivs enligt 10 kap.
enligt

inte rätt till ersättning.

2 § medför
Innebär

föreskrift

eller beslut enligt

eller

10 kap. 2

4 § såvitt

eller ll kap. 4 § andra stycket förbud att vidta
avser naturreservat,
viss åtgärd utan tillstånd, utgår ersättning endast om tillstånd vägrats
med särskilda

eller förenats
Har förbud

enligt

meddelats

där avses, gäller

villkor.
10 kap. 6 § och vägras tillstånd

som

första stycket.

för skada i fall som avses i 2 § skall minskas med ett
belopp som motsvarar vad som på grund av 2 § första stycket skall
tålas utan ersättning.
3 § Ersättning

4 § Uppkommer
vid

användningen

i fall som avses i 2 § första stycket
får ägaren fordra
av fastigheten,

synnerligt

äger 2 § andra stycket och 3 § motsvarande

löses. Därvid

men

att fastigheten
tillämpning.

av 2 och 4 §§ skall även beaktas andra beslut
4 och 5 §§ samt förbud enligt ll kap. 4 § andra

5 § Vid tillämpningen

enligt
stycket

10 kap.

beslut enligt

och 12 kap. 5 § tredje stycket,

tredje styckena
1983:291

skogsvårdslagen

samt beslut

och bygglagen

1987:10,

1979:429,

19 b § andra och

19 kap. 2 § vattenlagen

som avses i 14 kap. 8 § första stycket planunder förutsättning
att besluten har medde-

lats inom tio år före det senaste beslutet.

Dessutom

skall beaktas sådan

inverkan av hänsynstaganden enligt 21 § skogsvårdslagen
skilda fall har inträtt inom samma tid.
Har talan eller rätt till

ersättning

eller inlösen

som i sår-

med anledning

av

beslut som anges i första stycket förlorats på grund av bestämmelserna
i 9 eller 10 § eller motsvarande bestämmelser i vattenlagen eller planoch bygglagen,

utgör detta förhållande

tet beaktas enligt

inte något hinder mot att beslu-

första stycket.

ägare av fastighet och innehavare av särskild rätt till fastighet genom undersökning enligt 13 kap.
6 § För skada och intrång

som tillfogas
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ersättning

utgår

av staten. Talan om ersättning väcks vid den
inom vars område marken eller större delen därav

fastighetsdomstol
ligger.

7 § Har den som håller stängsel anordnat grind eller annan genomär han berättigad
av föreläggande enligt 22 kap. 5

gång på grund
att av staten

erhålla

genomgången.

Ersättning

ersättning

härför

ävensom

för

underhåll

av
skall dock inte utgå, om det är uppenbart att
stängslet endast avser att utestänga allmänheten från område där den
annars skulle fått färdas fritt.
Första

stycket

gäller

22 kap. 5 § övergång

8 § Ersättning
visst

årligt

också,

anordnats

då på grund

av föreläggande

enligt

över di-ke.

enligt 2 § tredje stycket skall bestämmas att utgå med

belopp.

Ersättningen

avräknas på gottgörelse

får, om det finns särskilda skäl,
sedermera
kan komma att utgå enligt 2 §
som

första stycket eller 4
Om det finns särskilda
stycket

skäl, kan också ersättning

eller 7 § på begäran

enligt 2 § första

fastighetsägaren
av staten,
eller annan sakägare fastställas att utgå med visst årligt belopp med
rätt för staten eller kommunen samt den ersättningsberättigade
att få
omprövning
Utgår

vid ändrade förhållanden.
ersättning

renskötseln

9 §

kommunen,

enligt

tillämpas

2 § till

följd av skada eller olägenhet för
28 § andra stycket rennäringslagen
1971:437.

en myndighet fattar ett beslut som kan föranleda
ningsskyldighet enligt detta kapitel, får myndigheten förelägga
Innan

ersätt-

envar,
som vill göra anspråk på ersättning eller fordra inlösen av fastighet,
att inom viss tid, minst två månader, göra anmälan därom och ange
sina yrkanden, vid påföljd att han annars skall ha förlorat sin talan.
Vad

som i fråga

om ersättning eller inlösen har avtalats eller
förutsätts gälla mellan staten och sakägare eller mellan

uppenbarligen
kommunen

och sakägare

rätten till gottgörelse

skall gälla även mot den som efter det att
har förvärvat sakägarens rätt i avseende

uppkom

på fastigheten.

10 § Har

överenskommelse

träffats

om ersättning

enligt 2 eller 7 §

eller om inlösen av fastighet enligt 4 § och har inte den, som vill göra
anspråk på ersättning eller fordra inlösen, enligt 9 § första stycket
förlorat

sin talan,

åligger

det honom

att väcka talan hos fastighets-
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domstolen
på vilket

mot staten eller kommunen
anspråket

annars förlorar

grundas

inom ett år från det att beslutet

har vunnit

laga kraft,

rätten att kräva ersättning

Staten eller kommunen
föreskrifter
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vid påföljd

att han

eller inlösen.

får, då fråga uppkommit

enligt 10 kap.

om meddelande av
vid fastighetsdomstolen
väcka

4 eller 5

talan mot sakägare om fastställande
av de villkor
terna meddelas, skall gälla beträffande ersättning

som, om föreskrifeller inlösen. Med-

delas inte föreskrifter

av det innehåll, som förutsätts vid fastighetsdomstolen, inom ett år från det att målet har avgjorts
genom lagakraftägande dom, skall domen inte längre
vara bindande för parterna.
§ Är den ersättning

ll

fastigsom enligt 2 § första stycket tillkommer
hetsägaren bestämd att utgå på en gång och har fastigheten
genom det
beslut, som föranlett rätten till ersättning, undergått sådan minskning
i värde att den kan antas inte utgöra
då rätten

till

ersättningen

ersättning

uppkom

full säkerhet för borgenär,

hade panträtt

i fastigheten,

som
skall

nedsättas hos länsstyrelsen.

Om borgenär

som avses i första stycket lider förlust till följd av att
nedsättning
skett, har han rätt till ersättning av staten eller kommuför
förlusten
mot avskrivning på fordringshandlingen.
nen
Detsamma
gäller, om borgenär lider förlust därigenom att ersättning
beräknad och ersättningen till följd av överenskommelse
eller kommunen

för lågt

mellan staten

och den ersättningsberättigade

ning

blivit prövad av domstol. Talan
stycke skall väckas vid fastighetsdomstolen.

12 §

blivit

eller av annan anledom ersättning enligt detta

Har ersättning

ståndsvägran

utgått med anledning av föreskrifter
eller tillenligt denna balk och upphävs sedermera föreskrifterna

helt eller delvis eller ges tillstånd, får markens ägare eller innehavare,
om det är skäligt med hänsyn till hans nytta av beslutet och omständigheterna i övrigt,
förpliktas
att betala tillbaka ersättningen
eller del
därav.

Vad nu sagts gäller också, om en åtgärd företagits i strid mot
föreskrifterna
eller mot beslutet om tillståndsvägran samt tillsynsmyndighet, som enligt 22 kap. ll § får söka verkställighet
eller handräckning, beslutat att inte påkalla

rättelse.

Talan

om återbetalning skall väckas vid fastighetsdomstolen
inom
från
det beslutet som anspråket grundas på vunnit laga kraft och
ett år
senast tio år efter det ersättningen
därtill

eljest förloras.

utbetalades,

vid påföljd

att rätten
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10 § talan som har väckts av fastighetsägaren eller den som innehar särskild rätt till fastigheten, kan domstolen förordna att han skall bära sina egna kostnader, om han befinns
skäl. Har rättegången uppenbart
ha inlett rättegången utan tillräckliga
i mål enligt

Ogillas

13 §

inletts utan skälig grund,
ersätta motparten

får domstolen

dessutom

förplikta

honom att

dennes rättegångskostnader.

14 § Den som i annat fall än som sägs i 29 kap. vill framställa enskilt
verksamhet skall
anspråk enligt denna balk på grund av miljöfarlig
väcka talan vid den fastighetsdomstol inom vars område den miljöfarlii huvudsak

ga verksamheten
15 § Väcker

utövas eller skall utövas.

någon talan vid fastighetsdomstol

om förbud

mot miljö-

eller om åläggande för den som utövar eller ämnar
och är fråga om
utöva sådan verksamhet att vidta försiktighetsmått
eller
enligt denna balk under prövning
till verksamheten
tillstånd
verksamhet

farlig

kommer

den under prövning
förklara

skall domstolen

innan fastighetsdomstolen

målet vilande

avgjort

målet,

till dess frågan avgiorts.

den grund att svaranden efter
talan som avses i 15 §
talans väckande sökt och erhållit tillstånd enligt denna balk, skall
förordna att vardera parten skall
domstolen efter omständigheterna
16 § Ogillas

själv bära sin rättegångskostnad
skall tilläggas

29 kap.

eller att full

eller jämkad

ersättning

endera.

Skadestånd

1 § Den som orsakar personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada i omgivningen
genom
sjöar eller andra vattenområden,
vattendrag,
förorening
av
av grundvatten,
ändring av grundvattennivån,
.
luftförorening,
.
markförorening,
.
biotekniska produkter,
.
strålning,
.
buller,
.
skakning, eller
.
10. annan liknande störning,
.

förorening
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skall ersätta skadan.
Ren förmögenhetsskada
som inte har orsakats genom brott ersätts
bara i den mån den störning som orsakat skadan är av någon betydelse.
Skada som inte har orsakats uppsåtligen eller genom vårdslöshet
ersätts bara i den mån den störning som har orsakat skadan inte skälipå orten eller
gen bör tålas med hänsyn till förhållandena
allmänna förekomsten under jämförliga
förhållanden.

2 § Detta kapitel
rande strålning,

tillämpas
av inverkan

ning eller av förorening
bestämmelser gäller.
Ersättning
förorening

enligt
eller

verksamhet

till

den

inte på skador som har orsakats av joniseav elektrisk ström från elektrisk anläggolja

genom

från fartyg

i fall

då särskilda

detta kapitel

ändring

som bedrivs

utgår inte för skada genom vattenav grundvattennivån
som har orsaktas av
i enlighet med tillstånd enligt vattenlagen

1983:291.
I fråga om redares rätt att begränsa sin ansvarighet gäller bestämmelsernai
10 kap. sjölagen 1891 :35 s. 1 även beträffande skada som
avses i detta kapitel.
3 § En skada skall anses ha orsakats av sådan anledning
som anges
om det med hänsyn till störningens och skadeverk-

i l § första stycket,
ningarnas

övrigt

art, andra

föreligger

möjliga

övervägande

skadeorsaker
sannolikhet

samt omständigheterna

i

för ett sådant orsakssam-

band.

4 § Har skada enligt
det i näringsverksamhet

skyldig

enligt

1 § orsakats av någon annan än den som gjort
eller offentlig verksamhet, är han skadestånds-

detta kapitel

endast om han har orsakat skadan uppsåt-

ligen eller genom vårdslöshet.
5 §

Skall

två eller

svarar de solidariskt

begränsning

flera

ersätta samma skada enligt detta kapitel,
för skadeståndet i den mån inte annat följer av att

gäller i den skadeståndsskyldighet

som

åligger

någon av

dem.
Vad de solidariskt
annat har avtalats,

hänsyn

till

grunden

ansvariga

fördelas

har betalt i skadestånd skall,

om inte

mellan dem efter vad som är skäligt

för skadeståndsansvaret,

bygga skadan och omständigheterna

i övrigt.

möjligheterna

med

att före-
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6 § Kan i fråga om skador som avser egendom ersättningens belopp
lämpligen uppskattas på förhand, skall ersättning bestämmas för framom en part begär det.
Om det ñnns skälig anledning, kan ersättningen bestämmas till ett
sedan ersättningen har bevisst årligt belopp. Ändras förhållandena
tida skador,

stämts på detta sätt, kan ersättningen

jämkas

efter vad som är skäligt

med hänsyn till de ändrade förhållandena.

7 § För fordran

på skadestånd

till följd

för personskada

av vatten-,

eller genom strålning är preskriptionstiden,
trettio år.
1981:130,
i
vad
i stället för
som sägs preskriptionslagen

luft- eller markförorening

8 § I fråga om nedsättning, fördelning och utbetalning av ersättning
skador på en fastighet
som fastställs att utges på en gång för framtida
och som tillkommer
ägaren av fastigheten
expropriationslagen
tillämpas
rätt i denna
av sådan nedsättning,
den lagen tillämpas.

gäller

verkan

eller en innehavare av tomtÄven när det
1972:719.

fördelning

och utbetalning

skall

Om en borgenär som har panträtt i fastigheten lider förlust genom
att ersättning enligt första stycket har blivit för lågt beräknad och
mellan den ersättningsskylersättningen till följd av överenskommelse
eller av annan anledning inte har
rätt till gottgörelse av den
blivit prövad av domstol,
ersättningsskyldige
mot att hans fordran i denna del skrivs av på ford-

dige och den ersättningsberättigade

har borgenären

ringshandlingen.
en skada som ersätts enligt detta kapitel och som uppverksamhet att en fastighet helt eller delvis
kommit genom miljöfarlig
blir onyttig för ägaren eller att synnerligt men uppkommer vid begag9 §

Medför

nandet,

skall fastigheten

eller fastighetsdelen

på ägarens begäran

lösas av den som bedriver verksamheten.
I fråga om sådan inlösen tillämpas expropriationslagen

in-

1972:719.

Beträffande värdeökning
som har ägt rum under tiden från dagen tio
år före det att talan väcks vid domstol tillämpas 4 kap. 3 § samma lag.

någon framställa

10 § Vill

och avser ersättningen

anspråk på ersättning

skada på fastighet

enligt

detta kapitel

eller på byggnad eller annan

på annans mark, skall talan väckas vid den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten, byggnaden eller anläggningen är

anläggning

belägen.

Detsamma

gäller om någon vill begära gottgörelse

enligt 8 §

;D
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andra stycket eller fordra

inlösen enligt 9
Gemensamt med ett mål
i
första
eller
andra
meningen
får
fastighetsdomstolen
handsom avses
lägga även andra mål mellan samma eller olika parter,
om det med
hänsyn till utredningen och övriga omständigheter
är lämpligt.
11 § Den som bedriver eller avser att bedriva
verksamen miljöfarlig
het som kan medföra sådan skada som avses i l § första stycket kan
begära prövning av ersättningsfrågan vid den fastighetsdomstol
inom
vars område verksamheten

i huvudsak

bedrivs

eller skall bedrivas.

12 §

I fråga om rättegångskostnader
skall i mål enligt 9 eller 11 §
tillämpas bestämmelserna
kostnader
i expropriationsmål.
Om ett
om
yrkande

om inlösen enligt 9 § ogillas,

rättegångskostnader

gäller dock bestämmelserna

i rättegångsbalken.

Dessa bestämmelser

om
tillämpas

också i andra mål enligt detta kapitel.

30 kap.

1 §

Miljöskadeförsäkring

För ersättning

29 kap.

skall

i vissa fall

till

den som har lidit skada enligt
miljöskadeförsäkring
med
en försäkring

det finnas

villkor som har godkänts av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Den som utövar verksamhet
enligt
föreskrift,
som
meddelad med stöd av 14 kap. 5
kräver tillstånd eller anmälan skall
bidra

till

godkänts

försäkringen

med belopp

som framgår av tabeller
eller den myndighet som regeringen

av regeringen

mer. Beloppen

skall betalas i förskott

Regeringen

får meddela föreskrifter

som har
bestäm-

för kalenderår.
om undantag från bestämmel-

serna i första stycket.
2 §

Från

miljöskadeförsäkringen

anges i försäkringsvillkoren,

betalas,

ersättning

till

enligt

vad som närmare
skadelidande
för sådan

eller sakskada som avses i 29 kap.
om den skadelidande har rätt till ersättning

person-

inte kan få skadeståndet

enligt 29 kap. men
betalt eller rätten att kräva ut skadeståndet är

förlorad,
om det inte kan utredas vem som är ansvarig för skadan.
3 §

Om bidrag

till

miljöskadeförsäkringen

trettio dagar efter anmaning,

inte har betalats

skall försäkringsgivaren

inom

göra anmälan till
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Tillsynsmyndigheten
om betalningsförsummelsen.
vid vite att fullgöra sin skyldigden betalningsskyldige

tillsynsmyndigheten
får förelägga

het. Ett sådant föreläggande

Föreskrifter
lag.

om ikraftträdandet

får inte överklagas.

av denna balk meddelas

i en särskild
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2.

till

Förslag
Lag om

i regeringsfor-

ändring

men

Härigenom

föreskrivs

att 8 kap. 7 § regeringsformen

skall ha följan-

de lydelse.

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

8 kap.
7
Utan hinder

i lag
av 3 eller 5 § kan regeringen efter bemyndigande
förordning
föreskrifter
meddela
genom
om annat än skatt, om föreskrifterna

avser något av följande ämnen:
skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

utlännings
in- eller

vistelse
utförsel

av varor,
kommunikationer,

tillverkning,
ransonering

i riket,

eller utformning

av pengar

eller

kreditgivning,
av byggnader,

av andra tillgångar,
näringsverksamhet,

anläggningar

och bebyg-

gelsemiljö,
jakt,

fiske,

djurskydd

eller

natur- och miljövård,

4. jakt,
tur-

eller ordningen

undervisning

djurskydd,

och miljövård

hållning
trafik

fiske,

eller

nahus-

med naturresurser,

på allmän plats,

och utbildning,

förbud

att röja sådant som någon har erfarit
under utövande av tjänsteplikt.

Bemyndigande

i allmän

tjänst eller

rätt att
som avses i första stycket medför
rättsverkan
brott
böter.
Riksän
om annan
av
dagen kan i lag, som innehåller bemyndigande
med stöd av första
meddela

föreskrifter

Regeringsformen

omtryckt

Senaste lydelse 1979:933

1991: 1503
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stycket,
föreskrift
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föreskriva

även annan rättsverkan än böter för överträdelse
meddelar med stöd av bemyndigandet.

som regeringen

Denna lag träder i kraft den 1 januari

1995.

av
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3.

Förslag

till

Lag

ändring

om

i brottsbalken

i fråga om brottsbalken
dels att 13 kap. 8 a § skall upphöra att gälla
dels att 13 kap. 7-9 och 12 §§ och 36 kap. 7 och 8 §§ skall ha följanföreskrivs

Härigenom

de lydelse.

Nuvarande

Föreslagen

lydelse

Om

någon

framkallar

eller

fara

för

eller

hälsa

eller

djur,

växter

lydelse

13 kap.
7§
Om

någon

fara

för

framkallar

människors

hälsa genom

allmän
liv

att förgifta

vatten eller

infektera livsmedel,

annat, på annat sätt sprida gift
eller dylikt
sprida

eller överföra

sjukdom,

allvarlig

dö-

av gift eller

mes för spridande
smitta

eller

till fängelse

i högst sex

naturen
mark,
gifl,

genom

kemiska

tekniska produkter
eller

djur

på

Är brottet
mas till
lägst

fyra

eller
huruvida

och

livstid.
brottet

sprida

eller

bio-

eller skade-

annat

liknande

miljöförstöring

skall

dö-

på viss

tid,

till fängelse i högst sex år.
Är brott som sägs i första

år,

stycket

grovt,

fängelse

av

annars av
att förorena

luft eller vatten,
andra

eller

förstöring

eller

sätt, döms för

år.

liv

människors
för

allmän

högst

tio

Vid bedömande
är grovt

skall

särskilt beaktas, om det skett
med uppsåt att skada annan till
liv eller hälsa eller om många
människor utsatts för fara.

till

anse som grovt,
grov miljbfirstbring

att

döms för

fängelse

på viss tid,

lägst

fyra och högst tio år, eller på
livstid.
vida

Vid
brottet

bedömande
är

grovt

huruskall

om det skett
med uppsåt att skada annan till
särskilt

beaktas,

liv eller hälsa, om många människor utsatts för fara, om fara
förelegat för varaktiga skador
av stor omfattning

på naturen
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eller

gärningen

om

särskilt

varit

av
hänsynslös

farlig

annars
eller

art.

8§
Framkallar
för

djur

gift

eller

någon allmän fara
eller

djur

medelst

växter

fara för

att överföra

eller sprida
eller

Om någon framkallar

genom
elakartad

sjukdom

skadegenom
eller ogräs eller på annat

för

i högst

fängelse
och

brottet
till

grovt,

fängelse,

mas
månader

skall

dö-

vida

vatten

eller luft på ett sätt som medför
eller
kan
medföra
sådana
hälsorisker

för människor

skador

på

djur

eller
eller

växter, som inte är av ringa
betydelse, eller annan betydande olägenhet

förvarar

i miljön,

avfall

eller

ämne på ett sätt som
förorening
kan medföra
genom
hälsorisker,
skador eller annan
annat

tio

Vid

år,

eller

bedömande

brottet

människor

8a§

mark,

till

är

grovt,

på

huruskall

beaktas, om det skett
med uppsåt att skada annan till
liv eller hälsa eller om många

eller om egendom av betydande
värde utsatts för fara.

förorenar

smitta

särskilt

grovt skall särskilt bealdas, om
det skett med uppsåt att skada

Den som i annat fall än som
har angetts förut i detta kapitel

av

på viss tid, lägst fyra

högst

livstid.

lägst

sex
och högst sex år. Vid
bedömande huruvida brottet är

sådana

spridande

i högst sex år.
Är brottet grovt, döms till

två år.
Är

eller

fängelse

sätt dömes för förgöring

till böter eller fängelse

liv

hälsa genom att överföra eller
sprida allvarlig sjukdom, döms

att sprida

dylikt

människors

allvarlig

utsatts för fara.
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som anges under

olägenhet
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I

eller

betydande

orsakar

olä-

genom buller,
eller strålning döms,

genhet i miljön
skakning

om inte behörig myndighet har
eller detta
tillåtet förfarandet
är

miljöbrott

för

vedertaget,

allmänt

till böter eller fäng-

else i högst två år.
Är brottet

skall gär-

grovt,

dömas till fängel-

ningsmannen

och
se i lägst sex månader
högst sex år. Vid bedömande
av om brottet är grovt skall
om det har
vållat eller kunnat vålla varaktiga skador av stor omfatt-

särskilt

beaktas,

ning eller om gämingen annars
har varit av särskilt farlig art.
Om gämingen

med hänsyn

till omständigheterna
försvarlig,

döms

kan anses
till

ansvar

enligt denna paragraf

9§3
Begår någon av oaktsamhet

gärning
8

som

anges i

en

7 eller

skall han dömas för vårds-

Begär någon av oaktsamhet en
skall
gärning som anges i 7
han dömas för vårdslös
till

fängelse

miljöi högst

löshet med gift eller smittämne

förstöring

till böter eller fängelse i högst

två år.

två âr.

som av oaktsamhet
begår en gärning som avses i
8 § döms för vårdslöshet med

som av oaktsamhet
begår en gärning som avses i
till
8 a§ döms för vållande
Den

Den

smittämne

till straff som anges

i första stycket.

3Senaste lydelse 1988:925
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miljöstöming

till

straff

som

anges i första stycket.

12
För försök,

förberedelse

eller

För försök,

grov
öde-

stämpling

sabotage, grovt sabo-

läggelse,

stämpling

till mordbrand,

mordbrand,
läggelse,

allmänfarlig

kapning,

tage,

fartssabotage,
eller

eller

ock för

brott

enligt

vad

grov
öde-

allmänfarlig

sabotage, grovt sabo-

kapning,

tage,

sjö- eller

fartssabotage,

luft-

flygplatssabo-

milj0firstoring,

tage,

miljöförstöring

underlåtenhet

sådant

ansvar
stadgas.

luft-

av gifi eller
förgöring,
så

till

eller

mordbrand,

flygplatssabotage

spridande

smitta

slöja

sjö- eller

förberedelse

till mordbrand,

grov
spridande

eller

att avdömes till

av smitta, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott

i 23

döms till ansvar enligt vad i 23
kap. stadgas.

kap.

36 kap.
7§5
För

brott

som har begåtts i
av näringsverksam-

utövningen

För

brott

utövningen

som

har

het skall, på yrkande

åklagare,

åklagare,

gas

företagsbot,

om
brottsligheten
har inne-

burit ett grovt åsidosättande
de särskilda
är förenade
eller

annars

av

skyldigheter

som
med verksamheten
är

av

allvarligt

slag och
näringsidkaren
gjort

i

av näringsverksam-

het skall, på yrkande

av allmän
näringsidkaren
åläg-

begåtts

av allmän
näringsidkaren
åläg-

gas företagsbot,

om brottsligheten har inneburit ett allvar-

ligt

åsidosättande

skilda
förenade
eller

av de sär-

skyldigheter
med

annars

är

är

som

verksamheten
av

allvarligt

slag.
inte har

vad som skäligen

Senaste lydelse 1990:416
5Senaste lydelse 1986: 1007

kunnat

Första

stycket

gäller

inte,

varit riktad
om brottsligheten
eller om
mot näringsidkaren

Lagförslag
krävas för

att förebygga

brott-

det annars skulle vara oskäligt
att ålägga företagsbot.

sligheten.
Första

stycket

om brottsligheten

gäller
varit

159

inte,
riktad

eller om
mot näringsidkaren
det annars skulle vara uppenbart oskäligt att ålägga företagsbot.

3 §
Företagsbot
lägst

tio

skall fastställas
tusen

högst tre miljoner

kronor
kronor.

till
och

Företagsbot
lägst

tio

skall fastställas
tusen

kronor

högst tio miljoner

kronor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen

bestämmer

till
och

ALLMÄN

6 I3-0281.Dell

MOTIVERING
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l

Inledning

1.1

Våra

direktiv

I våra ursprungliga
1989:32

och

principbetänkandet

och i det väsentliga

uppdrog

alltjämt

gällande direktiv

dir.

regeringen

ät oss att arbeta fram förslag till dels en
samordning av miljöskyddslagstiftningen
dels en skärpning av lagstiftningen i syfte att medge ett ökat hänsynstagande till miljön. Enligt
direktiven

bör vi arbeta förutsättningslöst
för att åstadkomma skärpningar av de regler som för närvarande gäller enligt miljöskyddslagen
och en samordning av all anknytande lagstiftning,
vad gäller kravet på
skärpt miljöhänsyn,
med beaktande av de olika samhällssektorernas
särskilda

förutsättningar

I direktiven
olika

i sammanhanget.

framhålls

att krav på hänsyn till

miljön

finns

i flera

lagar

men kan vara uttryckta på olika sätt och saknas i vissa
lagar där de borde finnas. Det är, sägs det i direktiven,
nödvändigt att
lagstiftningen

ger uttryck för de miljöpolitiska
och regeringen.

av riksdagen
När

det gäller

framhålls

i våra

det sakliga
direktiv

medger att regeringen
verksamheter

innehållet

mål som har fastställts

i miljöskyddslagstiftningen

att den nuvarande

utfärdar

miljöskyddslagen

normföreskrifter

inte

för vissa specificerade

annat än inom s.k. miljöskyddsområden.

Vi skall utreda

om det skulle vara till fördel för miljövärdsarbetet
att generellt eller
för vissa branscher eller för utsläpp av vissa skadliga ämnen införa
till stöd för prövningen

normregler

möjlighet

är enligt direktiven

tillståndsbeslut

med riktvärden

totala utsläppsmängden

miljöfarliga
Enligt

ningen

skall

miljöstörande
nivåer.
medvetet

De

till

anläggningar
nuvarande

En annan
gällande

som kopplas

till den

ämnen och för alla

inom området.

bör en ambition

medverka

formulerats

för miljökvalitet

för vissa förekommande

verksamheter
direktiven

enligt miljöskyddslagen.

att för visst område komplettera

i vårt

att utsläppen
steg för

arbete vara att lagstift-

från

industrier

steg kan minskas

tillåtlighetsreglerna

för att vid tillämpningen

och andra
till

ofarliga

i miljöskyddslagen
ge stora möjligheter

har
att
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ta hänsyn till olika förekommande
hur lagstiftningen
i förhållande

bör utformas

intressen.

Vi bör lämna förslag

för att miljökraven

till

skall få ökad tyngd

till andra intressen.

I direktiven

framhävs

möjligheterna

till en samordning av reglerna
i miljöskyddslagen
och lagen om kemiska produkter
med sikte på
ingripande mot en bestämd produkt som ett alternativ eller komplement till ingripande mot en verksamhet som sådan. Vidare framhålls
särskilt

som finns i de

olika

sätt och många

att de regler om straff och andra sanktioner
miljöskyddslagarna
är utformade på varierande

gånger brister

i konsekvens.

Vi var enligt de ursprungliga
direktiven
inte bundna vid någon
särskild lagteknisk lösning i fråga om ändringarna i lagstiftningen.
I
direktiven nämndes olika möjligheter.
En av dessa var en övergripande
miljölag/miljöbalk

vari samlas all väsentlig

lagstiftning

miljöskydd,

som syftar till
och inriktningen

dock utan direkt styrning av omfattningen
viss
näring.
förutsatte att de särskilda miljölaDen andra
av en
- som
garna fanns kvar eller lades samman endast i mindre utsträckning - var
med t.ex. skattebrottslagen
1971:69
en särskild miljöbrottslag,
som
förebild.
Den
1991:4

29 januari

1991 överlämnade

Miljölagstiftningen

I betänkandet

vi principbetänkandet

i framtiden

tog vi ställning

SOU

till miljöministern.

till utformningen

i stort av den fram-

tida miljölagstiftningen

och till vilka väsentliga ändringar som borde
i samband med en sådan ny lagstiftning.
I fråga om mål
och medel i miljöpolitiken
underströk
betydelsen av internationellt
samarbete. För att de nationella mål som uppställts av riksdagen skall
genomföras

kunna genomföras

och samhället

nå dessa mål föreslog
ter med generell

skall kunna styra miljöarbetet

vi bl.a. större möjligheter

räckvidd.

för att

att meddela föreskrif-

Ett system med miljökvalitetsnormer

-

dvs.

att miljökraven

ställs genom direkt hänvisning till vad naturen tål
kunde enligt vår mening vara ett komplement till andra styrsystem. Vi
föreslog

vidare att reglerna

verksamom störningar från miljöfarliga
heter skulle skärpas i förhållande till den nuvarande miljöskyddslagen.
För att förbättra
niskors

underlaget

hälsa och naturen

för avgöranden
borde

kravet

ningar vara en viktig

utgångspunkt.

En samordning

av lagstiftningen

viktig

som kunde påverka mänpå miljökonsekvensbeskriv-

var

enligt

principbetänkandet

om man ville åstadkomma bättre styrmedel. En sådan samordning borde enligt betänkandet majoriteten
avse främst vad som brukar betecknas som skyddslagstiftning,
dvs. i första hand miljöskyddsla-
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lagen om kemiska produkter och renhållningsgen, hälsoskyddslagen,
lagen. I olika reservationer
förordades en längre gående samordning
av miljölagstiftningen,

innefattande

bl.a.

naturresurslagen

och natur-

vårdslagen.
I fråga om sanktionerna
framhöll
att straff borde användas vid
och framför allt vid uppsåtliga och klart oaktsamma över-

allvarligare
trädelser

medan det i enklare fall kunde vara motiverat med ekonomiska sanktioner.
De allra allvarligaste
fallen
allmänhetens hälsa
- när
eller naturens renhet verkligen sätts på spel borde behandlas i brottsbalken.

I en ny, samlad miljölag borde de viktigaste av de förfaranden
och övriga miljölagar
som nu utgör brott enligt miljöskyddslagen
sammanföras

till bestämda brottstyper

med egna brottsbeskrivningar

och brottsbenämningar.
I propositionen
ringen

1990/91:90

En god livsmiljö

konstaterade regeväl
ligga
till grund för det
ägnat
att
var
med att reformera
miljölagstiftningen.
Regeringen

att principbetänkandet

fortsatta

arbetet

ansåg dock att det behövdes ett mer samlat grepp än vad vi hade föreslagit och förordade att vårt fortsatta arbete skulle ta sikte på att i
en
miljöbalk
samla alla lagar som i första hand avser att bevara, skydda
och förbättra

tillståndet

en ren och hälsosam

hållning

i miljön,
miljö

att garantera

medborgarna

rätten till

och att säkerställa

en långsiktigt god husI en sådan miljöbalk borde bl.a. naturreoch naturvårdslagen
föras in. Vidare innebar regeringens

med naturresurserna.

surslagen

förslag till riksdagen

bl.a. att tillåtlighetsreglerna

skulle skärpas, att vi
skulle studera om de nuvarande omprövningsreglerna
behöver ändras,
regleringen
att
skulle harmonieras med annan
av trafikens miljöfrågor

miljölagstiftning,
allmänhetens
ekonomiska

att vi skulle överväga

frågan om en förstärkning av
i miljöskyddslagstiftningen
och att utrymmet för

inflytade
sanktioner

i miljölagstiftningen

Under riksdagsbehandlingen
riksdagen

i allt väsentligt

vårt forsatta
fanns starka
kärnteknisk
balk.

Vidare

bakom

utredningsarbete.

skulle utvidgas.

1990/91:JoU30,
regeringens

Riksdagen

rskr 338

ställde sig

ställningstaganden

uttalade särskilt

om
bl.a. att det

skäl som talade för att strålskyddslagen
och lagen om
verksamhet helt eller delvis infogades i en framtida miljöborde undersökas

om radikala fiskemetoder kunde innesystemet för prövning av miljöfarlig
verksamhet.
borde med viss förtur undersöka möjligheterna att avskaffa

fattas i det framtida

Regeringen
kravet

I

på ekonomisk

påföras.

Vad gällde

yttrande

1990/91

fördel

för att miljöskyddsavgift

naturresurslagen

BoU3y

uttalade

att det lämpligaste

skulle

kunna

Bostadsutskottet

i sitt

var att de föreskrifter
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togs in som en särskild avdelning i
som motsvarade naturresurslagen
balken och hölls samman så som för närvarande.
prop.
till 1990/91 års riksmöte
I kompletteringspropositionen
11:13 s. 116 anfördes att omsorgen om människors hälsa och miljön skall bilda utgångspunkten för miljöarbetet och
1990/91:150,

bilaga

att en samlad miljöbalk borde ge positiva effekter på samhällsekonoTillkomsten
min och minska byråkratin.
av en miljöbalk borde därför
ses som en viktig del av insatserna för att minska den statliga adminitionen,

det i proposi-

på oss, framhölls
de rationaliseringar
som kunde

på sikt. Det borde ankomma

strationen

att redovisa

åstadkommas

i form av en miljöbalk.
lämnade dessa uttalanden

genom en samlad miljölagstiftning
rskr. 390
Riksdagen FiU37,

utan erin-

ran.
den 20 juni

I tilläggsdirektiv

1991:54

1991 dir.

uppdrog

rege-

förutom de ursprungoss att i vårt fortsatta utredningsarbete
och
riksdagen anfört med
liga direktiven också beakta vad regeringen
ringen

samt vad riksdagen beslutat med
av vårt principbetänkande
till 1990/91 års riksmöte i
av kompletteringspropositionen

anledning
anledning

av miljölagstiftningen.

fråga om översyn

1.2

Uppläggningen

av

vårt

arbete

med

detta

betänkande

vid regelbundna

uppgifter
samtliga

till de frågor som ingår i våra arbetsvid vilka i regel
och täta sammanträden,

tagit ställning

Vi har fortlöpande

ledamöter,

sakkunniga

och experter

på vanligt

sekretariat.

har

har
har

Dessutom
av kommitténs
i olika sammansättning under sekretariatets eller ordfö-

sätt förberetts

arbetsgrupper

Dessutom

och de sakkunniga,

besluten fattats. Våra överläggningar

de grundläggande

vid vilket

överlagt.

med ledamöterna

vi hållit ett internatsammanträde

av mer teknisk eller formell art.
genomfört en underNaturvårdsverket

randens ledning

arbetat med frågor

På vårt uppdrag

har därjämte

verksamheter som skulle kunna omfattas
sökning om vilka miljöfarliga
Denna undersökning redovisas i bilaga
av generella föreskrifter.
Det är en i jämförelse
att åstadkomma
utmätts

nya balkar

med tidigare

som avsett
i Sveriges rikes lag, mycket kort tid som

åt oss för att lägga fram

medvetna

om att mycket

lagstiftningsarbete,

förslag

arbete kommer

Vi är
en ny miljöbalk.
att åvila remissinstanserna,
till

Kapitel
departementet

och lagrådet innan ett fullödigt

läggas på riksdagens
blemen,

I

förslag till miljöbalk

bord. Med den snabba utvecklingen

de ständigt återkommande
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sakliga ändringarna

kan

av miljöproi miljölagstift-

ningen och den pågående anpassningen
stiftningen

av delar av den svenska lagvi
det
ändå
ser
som en fördel från sakliga
att arbetet på detta sätt bedrivits under en koncentrerad

till EG:s regler

utgångspunkter

tidsrymd.
Det förberedande
var huvudsakligen

arbete som ledde fram till vårt principbetänkande
inriktat på formella frågor rörande samordningen

Det är naturligt att under vårt fortsatta arbete
av miljölagstiftningen.
olika sakfrågor
hur en ändrad lagstiftning
skall kunna användas
- om
till nytta för miljön
kommit att stå i förgrunden.
Den förut påtalade
tidsbristen

har dock tvingat

oss att koncentrera vårt arbete till viktiga
frågor som är av grundläggande betydelse när det gäller att ge miljöbalken en struktur som kan bevaras ett stycke in på ZOOO-talet. En
typisk sådan fråga, för att bara nämna ett exempel,
de till

miljöskyddslagen

föreskrifter

vidgade

avsevärt

är den i förhållan-

användningen

av generella

som vi förordar.

Vi är övertygade

uppbyggd
om att inom ramen för en rationellt
de ändringar
skall kunna ske av miljöreglerna
som nya
behov av skydd för människors hälsa och miljön påkallar och som
säkert kommer att bli både talrika och tätt återkommande.
För att så
miljöbalk

skall kunna ske har miljöbalken
från vissa utgångspunkter

fått en karaktär av ramlag, något som
säkert kan väcka erinringar.
Detta torde

dock vara enda möjligheten att åstadkomma
stiftning som går att överblicka.
Behovet
frågor

av att koncentrera

har också lett till

en sammanhållen

vårt arbete i sak till

att vi med tacksamhet

miljölag-

ett fåtal viktiga

utnyttjat

och i våra

lagförslag

infogat resultatet av andra utredningar som arbetat samtidigt
med oss, i den mån dessa resultat haft samma inriktning
som vårt
arbete.
Vi har också tvingats
till

jämte
en miljöbalk
brottsbalken.
Hårutöver
Vidare

ställer tillkomsten

koncentrera
förslag

till

vårt arbete hittills
ändringar

till ett förslag

i regeringsformen

och

krävs

en lag om införande av miljöbalken.
miljöbalk
krav på följdändringar
av en
av ett

stort antal andra lagar. Många av dessa ändringar kommer att vara av
övervägande formell art och arbetet med dem kan bäst utföras i departementet sedan slutlig klarhet vunnits
Vissa ändringar

i hur miljöbalken

skall utformas.

kräver dock mer djupgående överväganden.
Särskilt
angeläget är att se över och anpassa vattenlagen och plan- och byggla-
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Vi kommer därför att fortsätta
gen till sakliga nyheter i miljöbalken.
och därefter med följdändpromulgationslag
först
med
vårt arbete,
en
till promulgationslag

ringar i andra lagar. Förslaget

att redovi-

avser

sa i sommar och återstoden under år 1994.
Detta betänkande är upplagt så att det efter sammanfattning
lagförslag
innehåll.

inleds med en första avdelning med kapitel av mer allmänt
Dessa behandlar efter förevarande kapitel bakgrunden till vårt

arbete 2

kap.,

lagstiftningen

ändringar

till viktigare

för våra förslag

grunderna

hänseende 3 kap.

sakligt

och

för en samordning

och formerna

i

av miljö-

4 kap..

följer en andra avdelning omfattande ett antal kapitel som
sig
behandlar
de områden där vi lägger fram förslag till sakliga
var för
innebörd. Dessa kapitel behandlar aktsamändringar av mer principiell
Därefter

hetsregler

9 kap.,

hälsoskydd
fald ll

13

19

10
12

föreskrif-

producentansvar

8 kap.,

och biologisk

naturvård

kap.,

tillstånd

kap.,

16

och överklagande

och skadeståndsfrågor

18

14

tillsyn

kap.,

sanktioner

kap.,

kap.

mång-

och miljökonsekvensbe-

och omprövning

rättskraft

kap.,

talerätt

kap.,

ersättnings-

trafik

bioteknik

kap.,

skrivningar
15

7 kap.,

miljökvalitetsnormer

ter 6 kap.,

generella

mellan företag 5 kap.,

och samverkan

17

kap.,

samt organisationsfrågor

kap..
En tredje

innehåller

avdelning

specialmotivering

dels redovisa

Vår strävan har varit att i specialmotiveringen
de olika

bestämmelserna

nyheter

vi föreslår.

hänvisas i betydande

till våra förslag.

hämtats dels redogöra

varifrån

för och motivera

de

om skälen för föreslagna förändringar
utsträckning till de allmänna motiveringarna.

l fråga

I motsats till vad som vanligen är förhållandet i kommittébetänkanden saknar förevarande betänkande en sammanhållen recitdel. För en
översikt av gällande rätt och vissa internationella
sammanhängande
förhållanden
SOU

1991:5

hänvisar

vi

till

Miljölagstiftningen

Bilaga

2 till

i framtiden,

vårt

principbetänkande

Sekretariatets

kartlägg-

ning och analys.
som behövs som underlag för motiveringen av våra förslag presenteras i varje kapitel för sig i de sammanhang där det hör hemma.
Det material
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Bakgrund

2. l

Miljörättens

Miljörätt

utveckling

är ett förhållandevis

nytt begrepp.

Det har etablerats

först

under de senaste tjugo åren, som en samlande term för rättsregler som
inriktar sig på att skydda miljön eller som på annat sätt har central
betydelse

för dess utformning.

Just termen

ket först i och med miljöskyddslagen,

Hushållningsbestämmelser

"miljö"

infördes

i lagsprå-

som kom 1969.

i äldre tider

Regler av det slag som vi i dag räknar
i miljörätten har dock funnits
längre. Vissa fanns redan i det gamla bondesamhället.
Det

betydligt

gällde då främst regler av den typ som vi nu kallar för hushållningsbestämmelser.
De flesta av de nuvarande miljöproblemen
och vidhängande behov av miljöskyddsregler
kom med industrialismens
genombrott i mitten av 1800-talet.
Som

exempel

på tidiga

hushållningsbestämmelser

kan

i 1734 års lag. Där finns bl.a. ett i princip

byggingabalken

nämnas
ännu gäl-

lande

12 kap. som handlar om "Huru svin må i ollonskog släppas".
Dess första paragraf går ut på att inte fler svin får släppas uti skogen

än som kan födas där. Regeln syftar till att hushålla med de knappa
Sverige var det viktigt att jordens
I det förindustriella
naturresurserna.
och skogens

resurser

användes

på sådant sätt att de räckte

gemensamma bästa.
Andra exempel kan hämtas från verksamhetsområdena
skogshushållning

och bergshantering.

naturtillgångarna

bevaras för framtiden

jakt,

Genom klok hushållning

till

det

fiske,
skulle

och inte utsättas för kortsynt

skövling.
När resurerna så småningom inte räckte till trots regler av ovannämnda typer, så drog sig staten inte för att tillgripa mer omfattande
regleringar.
Ett exempel är skiftesreformerna
i jordbruket under första
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av 1800-talet. Genom regler som med nutida språkbruk kan
lagstiftning om fysisk planering fick
betecknas som en genomgripande
av sällan skådat slag. Såväl
man då till stånd en strukturrationalisering
hälften

den fysiska som den sociala miljön omdanades i större delen av landet
ökade väsentligt.
och utbytet av jordbruket

Exploatering

och naturskydd

Statsmakten

i det förindustriella

för att använda

till

lagstiftningsmakten

av naturtillförsköts

för att kunna få ut det mesta möjliga

resursanvändning
gångarna.

var således inte främmande
och
att styra markplanering

samhället

så småningom

i folkförsörjningen

Att tyngdpunkten

allt mer mot industrin innebar ingen ändring i det avseendet. Så t.ex.
Den gav
var den vattenlag som infördes 1918 en ren exploateringslag.
för att i stor skala utnyttja den för indusde lagliga förutsättningarna
trin

åtråvärda

naturresursen

vattenkraft.

För

miljöhänsyn

i modern

mening gavs föga utrymme i den avvägning mellan motstående
hade att göra i sin prövning.
sen som vattendomstolen
Som motvikt

industrins

mot den framväxande

intres-

strävan att maximalt

resurser fanns det dock starka krafter som arbetade
för att bevara orörd natur. Under deras inflytande lades år 1909 grunDå infördes lagar om
den till vår moderna naturskyddslagstiftning.

utnyttja

befintliga

fredande

och om nationalparker.

av naturminnesmärken

utvecklas

Grannelagsrätten

till nya typer av miljöproblem i och med att de som bodde och vistades i fabrikernas grannskap
utsattes för svåra störningar av allehanda slag som inte hade förekom-

Industrisamhället

gav framför

Så småningom

mit tidigare.

allt upphov

stod det klart

tvister

inför

måste sätta

Långt innan det fanns lagreg-

gränser för rätten att störa omgivningen.
ler drogs åtskilliga

att samhället

domstol

av störda ägare till grannfas-

tigheter.
Det såvitt bekant äldsta rättsfallet
1853 om olägenheter
löfs

snuskvarn

domstolen
skorstenar

är en dom av Svea hovrätt från
och snusdamm från Ljung-

i form av skakningar

i Stockholm.

På 1870-talet

avgjorde

sedan Högsta

mål av denna typ. De gällde bl.a. rök och sot från
samt buller och skakningar från en ånghammare.
flera
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Genom
regler

domstolarnas

om miljöstörande

immissioner,
Även

romersk

utvecklades

inverkan

som sådana verkningar
språket och användes

det latinska
Rom.

praxis

över
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på så sätt civilrättsliga

fastighetsgränser,

dvs.

ofta benämns. Ordet kommer

med samma innebörd i antikens
rättsreglerna
hämtades i hög grad från

de materiella

rätt. I den hade noggranna regler om rättsförhållandet
utvecklats, s.k. grannelagsrätt,
vilken även omfattade

grannar
sioner. I princip
Romerska

riket.

om
från

mellan
immis-

var immissioner över fastighetsgränser förbjudna i det
Undantag gjordes dock för sådana som hörde till det

dagliga

livet och var föga betungande för grannen.
Ett första försök att i Sverige lagreglera dessa frågor gjordes i 1909

års förslag

till jordabalk.

Enligt

3 kap. 1 § i förslaget

skulle ingen få

nyttja sin fastighet

på sådant sätt att en granne utöver det i orten vanliga kom att besväras av immission som gav upphov till "märkligt men
vid nyttjandet av hans fastighet". Ägaren till grannfastigheten
förutsattes i sådana fall kunna kräva att den störande verksamheten
eller att skyddsåtgärder

vidtogs.

förbjöds

Han hade även rätt till skadestånd.

Vid

samma tid fanns i flera andra länder lagregler på området. I
hade en lag om immissioner
i grannförhållanden
tillkommit
1887, då landet fortfarande var i union med Sverige. Lagberedningens

Norge

förslag tog dock närmast sin förebild
lagarna gick i sin tur tillbaka

i tysk lag. De norska och tyska

på den romerska

rättens principer,

vilka

alltså var omkring 2000 år gamla.
Det fanns dock en väsentlig olikhet mellan förhållandena i antikens
Rom och den tidiga industrialismens
Västeuropa som gjorde det svårt
att helt följa dessa principer.
hade inga fabriker

i modern

Romarna
mening

kände inte till ångkraften

att beakta i sin lagstiftning.

och
I det

sena 1800-talets och sekelskiftets Västeuropa sågs industrin som den
stora möjligheten
att skapa samhällen med allmänt välstånd. Dess
fortsatta

utveckling

fick inte äventyras.

För att lösa konflikten

mellan grannars intresse av att inte bli störda
och industrins av att kunna driva fabriker utan ständiga hot om förbud
och skadestånd infördes i flera länder system med koncessionsprövning
av fabriker. Innebörden var att anläggningar som prövats och godkänts
fick större trygghet mot anspråk från sina grannar. I Frankrike inrättades ett sådant system redan 1810, i Tyskland 1869 och i Norge 1887.
Även i Sverige diskuterades
konflikten
mellan
en sådan lösning
fabrikernas och deras grannars intressen. För att värna om den framväxande
särskilda

industrin

hänvisade

bestämmelser

lagberedningen

i sitt förslag

som skulle gälla för miljöstörande

år 1909 till
industrier.

172

Kapitel

I motiven
regeln
skulle
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i denna del anfördes

att ett obetingat

om grannes rätt att inskrida
verka i hög grad förlamande

sådan utveckling

genomförande

av
viss
styrka
av
För att undvika en

mot immissioner
på industrin.

förordade

Den som
man ett koncessionsförfarande.
att bygga en fabrik skulle kunna få prövat i förväg om och
under vilka förutsättningar
det skulle vara tillåtet att driva den avsedda

planerade

verksamheten.
I Sverige arbetade vid tiden för lagberedningens
utredning,

Dikningslagskommittén,

sådan lagstiftning

förslag

med att försöka

se nedan i avsnittet

Tidigt

en annan

åstadkomma

förslag

till

en

miljö-

skyddslag.
1909 års förslag

ledde inte till någon lagstiftning

men ñck stor betydelse
Ett nytt

förslag

till jordabalk

reglera

immissioner

förslag.

Även

om immissioner
av rättspraxis på området.
lades fram 1947. Principerna
för att

för utformningen

var där i huvudsak desamma som i 1909 års
förordades
ett koncessionssystem för industrin så att
nu
den inte skulle komma att hämmas i sin utveckling.
Först i och med 1970 års jordabalk

kodifierades

den rättsgrundsats

som med ursprung i romersk rätt hade utvecklats i praxis och genom3 kap. 1 § jordabalken
syrat de tidigare jordabalksförslagen.
har nu
följande lydelse: "Var och en skall vid nyttjande av sin eller
annans
fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen"

3 kap. 1 § jorda-

balken.
Då hade ett år tidigare
och därmed

regler

lagberedningarna

2.1.1

den nuvarande

miljöskyddslagen

om sådant koncessionsförfarande

trätt i kraft

som de tidigare

hade förespråkat.

Framväxten

av en miljöskyddslag

Redan långt innan den moderna

miljöskyddslagstiftningen

existerade

hade sålunda genom domstolspraxis
utvecklats regler som innebar att
en domstol kunde tvinga fastighetsägare
att inskränka eller rentav
upphöra

med olika

sorters

störande

verksamhet.

Det var emellertid
De förutsatte att

fråga om privaträttsliga
regler, inte offentligrättsliga.
enskilda fastighetsägare
reagerade när det förekom
överskred

det tillåtna

Samhället

hade ingen möjlighet

prövning.

från verksamhet

störningar

på en närliggande

att självt ta initiativ

som
fastighet.

till en domstols-

Kapitel

något starkt skydd

Det säger sig självt att dessa regler inte utgjorde
för miljön

stiftning

Vid sidan av dem har därför alltsedan induslagett regelverk av offentligrättslig

i allmänhet.

trialismens

barndom
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utvecklats

som syftar till att skydda miljön.

Tidig hälsovård
Redan i ett betänkande
tén, efter utländsk
särskilt

"för

uppräknade

en utredning, Sundhetskommitmed
förprövning
och kontroll av
ett system

1859 föreslog

förebild

helsan menliga

Det rörde

hanteringar".

Magistraten och länsstyrelsen
alltså om ett koncessionssystem.
enligt utredningens förslag vara koncessionsmyndigheter.
Betänkandet

sig

skulle

kom att delvis ligga till grund för 1874 års hälsovårds-

stadga, som var den första i sitt slag. Det föreslagna koncessionssystemet infördes dock inte. Hälsovårdsstadgan
var statsmakternas första
som utsläpp från industrier innebar
regler om offentligt inskridande mot olägenoch näringar.

försök att bemästra de svårigheter

åtskilliga

och den innehöll

heter från fabriker

om hälsovård hade dock funnit långt tidigare, framav från tid till annan återkommande pestepidemier och andra
Redan under den s.k. frihetstiden
på 1700-talet inrättades

Bestämmelser
tvingade
farsoter.

och senare Sundhetskommissionen.

först Sundhetskollegiet
centrala myndigheter
En mer

för hälsovård.

systematisk

kolerans spridning

Båda var

hälsovård

i Sverige liksom

tillkom

dock

som följd av
på 1830-talet. De

först

i Europa i övrigt

som efterhand inrättades fick samtidigt ansvaret
de nya hälsorisker som etableringen av fabriker inne-

hälsovårdsmyndigheter
för att övervaka
bar.

Från mitten av 1800-talet gjordes stora upptäckter

inom bakteriolo-

som lade grunden för den moderna hygienen. 1874 års hälsovårdsstadga hade således en fast vetenskaplig grund att bygga på. De

gin,

i städerna blev
som hade ansvaret för hälsovården
obligatoriskt
hälsovårdsnämnd
kunde härigenom med mer auktoritet
exempelvis
tidigare
hävda
krav
än
som att vattentäkter för dricksvatten

myndigheter

inte fick förorenas.
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90 år sedan

Fram mot sekelskiftet
Industrin

betydande.

blev problemen

med utsläpp till luft och vatten

expanderade

allt mer och allt snabbare. MassaÅr
kan tas som exempel.
1889 anlades 33 nya fabriker. Året
därpå tillverkade 57 fabriker 62 000 ton massa. Tre år senare var den
industrin

112 000 ton.

totala produktionen
ton. Produktionen

tiofaldigades

1912 hade den ökat till

l 126 000

alltså på tjugo år.

Under

en extremt varm sommar år 1901 uppträdde olägenheterna
med utsläppen till sjöar och vattendrag särskilt tydligt. Året därpå kom
miljöfrågan

En liberal riksdagsman
upp i riksdagen.
utvecklingen
i många fall
att den industriella

motion

hälsotillståndet

och välbefinnandet

mot att sjöar och mindre

negativt.

vattendrag

och tvätt och att fisken utrotades

i en
hade påverkat
hävdade

Han reagerade framför

allt

för vattentäkt

blev oanvändbara

i dem.

Ytterligare

ett år senare begärdes i tvâ riksdagsmotioner
att frågan
om förebyggande åtgärder mot förorenande utsläpp till vatten och luft
från industrier skulle utredas. Riksdagen instämde i kraven. Det gjorde
så småningom
skrivelse

även nästan alla länsstyrelser,

till regeringen

Efter

fått riksdagens

vilka

i frågan på remiss.

fem år

och sedan frågan på nytt kommit upp i riksdagen i
regeringen i uppdrag åt Dikningslagskommittén
en interpellation
- gav
Året därpå, 1908, efter
utreda
vattenfrågan.
att
en livlig debatt i riksdagen,

utvidgades

uppdraget

till

att även omfatta

lagstiftning

mot

luftförorening.

städernas

avlopp

De ökade utsläppen

från industrin

var dock inte den enda orsaken till
Även
de nämnda miljöproblemen.
utsläppen av avloppsvatten från allt
tättbefolkade
städer och samhällen bidrog.
mer
Dessa hade vuxit
l800-talet.
bruket

när skiftesreformerna

Det behövdes

som tidigare.

då inte lika mycket

Många

flyttade

genomförts

i mitten

av
inom jord-

arbetskraft

från landsbygden

till

städerna,

År 1840 bodde
som där ofta fanns arbete inom industrin.
knappt 10 % av befolkningen
i städerna, vid sekelskiftet cirka 32 %.
l de överbefolkade
städerna blev de hygieniska problemen svåra.
särskilt

Epidemier

av bl.a. kolera avlöste varandra i områden där människorna
levde tätt inpå varandra och sida vid sida med gödsel- och latrinupp-

räckligt

och gator och det fanns inte till-

kastades ut på gårdar

lag. Avfallet
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med rent fårskvatten.

Nya kunskaper

omsattes i praktiken genom att
för vatten och avlopp. Hälsovårdsmyn-

inom bakteriologin

man började bygga ledningsnät
dighetema var i allmänhet starka tillskyndare
Som komplement
vattnet

renades

krävde

detta.

byggdes vattenverk,

till vattenledningarna

i ledningsnätet.

det distribuerades

innan

till

Avloppsledningarna,

denna utveckling.

till

vilka

allt

fler

Hygienen

vattenklosetter

dock inte med reningsanordningar

anslöts, kompletterades

där färsk-

utan myn-

i närmaste sjö eller vattendrag.
Även om det under ett tiotal år kring sekelskiftet fördes en livlig
diskussion om vattenklosettens vara eller inte vara, så synes farhågorskulle ta skada av avloppsutna för att vattnet i sjöar och vattendrag
släppen inte ha varit lika utbredda som när det gällde industrins ut-

nade oftast direkt

teknik
av experter inom hälsovård och
skulle införas allmänt. Dessa sågs som

släpp. Ett starkt etablissemang
att vattenklosetter

förespråkade

led i arbetet med att förbättra

ett viktigt

hygienen i städerna. Tillskot-

till sjöar och vattendrag skulle bli marginellt och
tet av föroreningar
hävdade de.
dessa skulle utan olägenheter kunna ta emot wc-innehållet,

Tidigt förslag

till miljfiskyddslag

i den allmänt

Skillnaden

i förhållande

hushållen

rådande synen på riskerna med avloppen från
till utsläppen inom industrin framgår av förslautredningar som samma år, 1915, lade fram

gen från två offentliga
betänkanden
om dessa frågor.

1909 års hälsovårdsstadgekommitté

att erfarenheterna
av
ny hälsovårdsstadga
allde
önskvärt att
vattenklosetter
var så positiva att det var mycket
befarat hade enligt
början
i
nackdelar
mänt kom i bruk. De
som man
till

i sitt förslag

framhöll

kommittén

visat sig vara överdrivna.

Den ovan nämnda Dikningslagskommittén
utsläpp från industrin,
utreda miljöstörande
vatten-

skulle

och luftförorening

omfattande

lagförslag

gorna
hängde

om åtgärder

därför

gemensamma.

127 paragrafer,

mot

nära samman,

En huvudprincip
industrins

införas.

däremot,
föreslog
Kommittén

fördelade

som hade att
att en lag om
lade fram

på sex kapitel.

ett
Frå-

av vatten respektive av luft
Många bestämmelser
ansåg kommittén.
var
föroreningar

bakom

Dikningslagskommitténs

behov av att förorena

förslag

måste vägas mot allmänhetens

var att
intresse
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av en ren och hälsosam miljö. Om skadorna eller olägenheterna på
grund av utsläpp från en anläggning bedömdes
vara ringa i förhållande
till nyttan av anläggningen skulle som regel koncession beviljas. För
industrins

fortbestånd

allmänhetens

måste förorening

i viss mån tolereras,

intresse måste tillses att föroreningen

icke blir större eller svårare än omständigheterna

men i

i varje särskilt

nödvändiggör,

fall
utta-

lade kommittén.
Ovan har nämnts att lagberedningen

några år tidigare,

med att den lade fram ett förslag till jordabalk,

koncessionssystem skulle införas för industrin.

i samband

hade förespråkat

att ett

Dikningslagskommittén

lade nu fram ett detaljerat förslag. Enligt detta skulle
en nyinrättad,
tekniskt sakkunnig myndighet pröva frågor
om koncession och föreskriva villkor för planerade fabriker. Den skulle även döma i tvister
för miljöskador.
Kommittén
föreslog att mynom ersättningsanspråk
digheten skulle benämnas vatteninspektionen
och att den, trots det
föreslagna namnet, skulle pröva även utsläpp till luft.
De förorenande anläggningarna skulle enligt förslaget delas in i tre
klasser med hänsyn till grad av förorening och anläggningarnas omfattning. Regeringen skulle bestämma indelningen.
De anläggningar som
tillhörde första klassen skulle
vara underkastade koncessionstvång. För

anläggningar

som tillhörde

andra eller tredje klassen skulle koncession

representant

i kommittén

vara frivillig.
Industrins

reserverade

sig mot förslaget

i dess helhet.
Efter omfattande

utredning

beslöt

handlingarna

remissbehandling

regeringen

utan vidare

och en kompletterande

teknisk

sex år senare att lägga utredningen

åtgärder.

Det fanns enligt

regeringen

till

inget

trängande

behov av lagstiftning
på området, särskilt inte som en ny
hälsovårdsstadga 1919
gett de lokala myndigheterna större möjligheter än tidigare att ingripa mot industrier.
I mån av den fortskridande
tekniska utvecklingen,
vars tillgodogörande ligger i industrins eget intresse, torde de olägenheter,
varom
här är fråga, komma att, om icke alldeles bortfalla i allt fall
mer och
mer minskas,
beslut enligt

uttalade

justitieministern

statsrådsprotokollet

i anslutning

den 12 september

till
1921.

regeringens
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om vatten men inte om luft

I dag vet vi att 1909 års hälsovårdsstadgekommitté
ring

inte fick

Sjöarna

rätt.

och vattendragen

och 1921 års regehade inte kapacitet att

rena de allt större mängder wc-avlopp
som släpptes ut i dem och
problemen med utsläpp från industrin bortföll inte. Massiva utsläpp av
orenat avloppsvatten från industrier och samhällen ledde ofta till syrebrist i sjöar och vattendrag
Just skadorna

med bl.a.

ñskdöd

som följd.

för fiskerinäringen

var ett tungt vägande argument
nästa gång, i mitten av 1930-talet, kom upp i riksdagen. Sedan frågorna väckts genom motioner begärde riksdagen att
när dessa problem

regeringen

skulle utreda behovet av åtgärder

mot förorening

av vatten

i sjöar och vattendrag.
En utredning

tillsattes

1936. Den fick

i uppdrag

att även utreda

frågan

och om hur utnyttjandet av
om åtgärder mot luftföroreningar
grundvattnet borde regleras. Det sistnämnda hade blivit en viktig fråga
eftersom ytvattnen dög allt sämre som vattentäkter.
Utredningen

gjorde en omfattande enkätundersökning
om förekomsindustriutsläpp
och vattenföroreningar
ten av kloakledningar,
i hela
landet och konstaterade i ett av sina betänkanden SOU 1939:40
att
"sanitära

missförhållanden

kommande"
förebygga

och att "på många håll mycket
vattenförorening"

För att komma

i vattenlagen.
Försöken

att luft-

Därför

tenföroreningar.

litet

äro allmänt
blivit

gjort

föreför att

80
utredningen

till skydd mot vattenförorening

företog vissa undersökningar
och vattenfrågorna

att grund-

skulle föras in

Så skedde också två år senare.
att åstadkomma åtgärder mot luftföroreningar

ingen vart. Utredningen
ståndpunkten

s.

till rätta med detta föreslog

läggande bestämmelser

varandra.

genom vattenförorening

ledde dock

och fastnade för

borde behandlas

skilda från

kom 1939 års betänkande

att enbart handla om vati slutet av samma år beslutat att
skulle vila avskrevs frågan
mot luftföroreningar

Sedan regeringen

frågan om lagstiftning
formellt sju år senare.

Det dröjde dock inte många år innan frågan utreddes på nytt. Sedan
1950 års riksdag begärt att problemen
lighet

skulle kartläggas

med skador på mark och växt-

ñck Ingenjörsvetenskapsakademien

i uppdrag

av regeringen att göra detta. Akademien arbetade i fem år med frågan
och fann sammanfattningsvis
att det endast i mycket begränsad omfatt-

ning hade förekommit

skador på grund av rökgaser

från industrin

och
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med någon lagstiftning

att det inte var påkallat
meddelande nr 24.

bränsletekniska

IVA:s

blev dock allt mer påtagliga. De första decennierna efter
bjöd på en oerhört snabb ekonomisk och teknisk
andra världskriget
Problemen

Denna utveckling

utveckling.

utbyggnad av
och
tätorter
av bilismen
av
medverkade till att utsläppen
en omfattande

medförde

Men även den snabba tillväxten

industrier.

av energi
ökade kraftigt. I vårt land blev dock luften

samt den ökade produktionen
av föroreningar
långt när så hälsovådlig

som t.ex. i Storbritannien,
1952 4 000 människor dog i London

i december

av s.k. smog.
Det dröjde till 1969 innan lagregler
trädde

aldrig

på

där under en vecka
som en direkt följd

till skydd mot luftföroreningar

Fram till
av miljöskyddslagen.
i stort sett hänvisade till hälsovårdslagstift-

i och med tillkomsten

i kraft

dess var myndigheterna
ningen och dess regler

om sanitär
1919
hälsovårdsstadga
i
års
grepp
enskilda fall.

olägenhet
som laglig

införts som begrund för att ingripa i

vilket

var dock isen
bruten i och med 1941 års kompletteringar
av vattenlagen. Eftersom
problemen inte minskade förstärktes successivt skyddsreglerna genom
ändringar

på vattenvårdsområdet

lagstiftning

När det gällde

i vattenlagen.

1956 infördes

om en viss mini1964 skärptes
avloppsvatten.

bestämmelser

av kommunalt
från industrin
dessa krav. I fråga om avloppsvatten
fram med början 1946.
med förprövning
mistandard

för

rening

växte ett system

införs

Miljöskyddslagen

skedde över huvud taget en snabb
och 1960-talen
Till att börja
i synen på natur- och miljövårdsfrågorna.
med visade de politiska partierna ett begränsat intresse. Miljöhänsyn
1950-

Under

omvandling

ñck i allmänhet
tion,

full

stå tillbaka

sysselsättning

som konsekvenserna

ökad konsumför mål som hög tillväxt,
Efter hand
välfárdsfördelning.

och rättvisare

för miljön

blev uppenbara började

man dock att

krävdes.
agera. Det stod alltmer klart att en effektiv skyddslagstiftning
hänger ihop och
Samtidigt växte insikten om att många miljöproblem
orsaker och att insatserna mot miljöförstöringen
har gemensamma
därför

borde samordnas.
för en samlad miljöskyddslagstiftning.
1963 för att än en gång försöka åstadkomma

På så sätt bereddes marken
En utredning

tillsattes
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Under namnet lmmissionssakkunniga

lade

den tre år senare fram ett förslag till lag om luftförorening,
buller och
andra immissioner SOU 1966:65.
På förslag direkt till regeringen av
Naturvårdsverket,
inrättades
1967, fördes även vattenvården in i
som
det fortsatta

lagstiftningsarbetet.

Resultatet blev 1969 års miljöskyddslag
des här bestämmelser

1969:387.

till skydd för den yttre miljön

ning, luftförorening,

buller och andra störningar.

I en lag samlamot vattenförore-

Bestämmelserna

om
var som ovan nämnts nya; bestämmelserna om vattenföroreningar
fördes över från vattenlagen och skärptes. En ny central
myndighet inrättades, Koncessionsnämnden
för miljöskydd,
med upp-

luftföroreningar

gift att förpröva

miljöfarliga

strier och avloppsutsläpp
Det kan noteras
överensstämmer

verksamheter,

dvs. i första

hand indu-

från tätorter.

att den lösning

med det förslag

som lagstiftaren

valde

i mycket

som Dikningslagskommittén

lade

fram mer än 50 år tidigare.

2.1.2

de senaste

Utvecklingen

årtiondena

Tillkomsten

brukar betraktas som startpunkten
av miljöskyddslagen
för det moderna miljöskyddsarbetet,
inriktat mot industrisamhällets

föroreningar.
Syftet
lokala

med den nya lagen

föroreningsproblem

Arbetet

var helt inriktat

var att komma

som uppkommit

till

rätta med alla de

på olika

håll

i landet.

på att nedbringa

de största utsläppen av föroför arbetet var att de flesta miljöproblem skulle kunna lösas inom landets gränser.
renande ämnen. Utgångspunkten

Det miljöskyddsarbete
har lett till
många

att vattnet

gamla

utsläppen

industrier

som sedan dess har bedrivits i drygt
i insjöar och vattendrag och miljöerna
har förbättrats

från de 1 000 största

radikalt.

anläggningarna

Grovt
minskat

räknat

20 år
kring
har

med 70 %

under 1970- och l980-talen.

Nya miljofaror
Samtidigt

har dock

under dessa år nya miljöproblem
upptäckts, så
den
att
mer genomgripande förbättring som mil jöskyddslagen
och bemästrandet
storutsläpp gav hopp om har låtit
av industriella
allvarliga
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föroreningar

vänta på sig. Det har visat sig att stora mängder

sprids

i luften
samt att även många små s.k. diffusa
att
utsläpp sammantaget kan ge svåra skador. Vidare har framkommit
miljön.
vissa enskilda ämnen är särskilt farliga för
över nationsgränserna

Spridning

över gränserna

Redan omkring

1970, alltså kort efter det att miljöskyddslagen

kom

i andra länder

kunde

visade sig de första tecknen på att utsläpp

till,

på förhållandena

inverka

sjöar och vattendrag

försurningen

i vårt land. Den smygande

började då att märkas i sjöar i Västsverige.

av
I dag

vet vi att utsläpp av bl.a. svavel och kväve i andra länder har en avgöi våra sjöar och även påverkar
rande betydelse för vattenkvaliteten
en mycket storskalig transport av föroreningar
vårt land från utländska källor samtidigt som våra egna utsläpp
Det försiggår

skogen.
till

sprids till andra länder.

Särskilt

miljöfarliga

ämnen

Undan för undan har det vidare stått allt mer klart att många miljöproblem inte orsakas av de mängdmässigt sett största utsläppen av förorenande ämnen, utan i stället av enskilda ämnen av mycket stor miljöfarlighet

t.ex.

kvicksilver,

DDT

Sedemera har det också visat sig att nya miljöfarliga
i industriella processer m.m.
vid sopförbränning,

Diffusa
Efterhand

och produkter.

och andra kemikalier

ämnen kan bildas

utsläpp
har det även visat sig att också inhemska

störningskällor

i stort antal, sammansom var för sig är små, men som förekommer
taget påverkar miljön kraftigt. Sådana s.k. diffusa utsläpp sker från
t.ex.

motorfordon,

ningar.

jordbruk

och små, privata

uppvärmningsanlägg-
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om kemikalier

Insikten om att enskilda ämnen kan vara särskilt miljöfarliga
har lett
År
till att kemikaliefrägorna
blivit allt viktigare i miljöskyddsarbetet.
1973 infördes

lagen om hälso- och miljöfarliga
varor. Den innebar en
År
skärpt produktkontroll
1985 ersattes den med
över sådana varor.
den nu gällande lagen om kemiska produkter 1985:426.
Målet för kemikaliekontrollen
är att förhindra skador på människor
och miljö.

För att målet skall kunna nås måste skadliga

ämnen och

produkter
farliga

så långt som möjligt ersättas med sådana som är mindre
eller helt ofarliga. Hanteringen
av ämnen som kan innebära

risker

för

hälsa och

miljö

måste göras

säker.

Vidare

måste

alla

kemiska

produkter som används utredas väl med avseende på deras
på hälsa och miljö. Information
om skaderisker och förebyggande åtgärder skall lämnas till dem som använder sådana produkter.

effekter

Miljövård

genom planering

Ovan har beskrivits
krävde

problemen

miljöskyddslagen.

hur under 1960-talet
en samordnad

insikten

lösning

växte fram att miljö-

och att den lösningen

de sista årtiondena

Under

har samma insikt
störningskällorna
växt fram

var
under

nytt av de nyligen upptäckta
i
övergripande
perspektiv.
erfaän
grundval
de
På
ett
men nu
mer
av
renheter som nåtts genom åren är det i dag en allmän uppfattning
trycket

bland dem som ägnar sig
att rätta till miljöstörningar

miljövårdsarbete
i efterhand.

att det inte är tillräckligt
Målsättningen

sådana över huvud taget inte skall uppkomma.
vården

förskjuts

Härigenom

därmed till att ligga på det förebyggande
har själva samhällsplaneringen

i miljövårdsarbetet
blivit

viktiga

arbetet.

blivit ett väsentligt

inslag

och de lagar

miljölagar.

som reglerar denna planering har
Detta är i och för sig långt ifrån någon nyhet.

Redan i 1874 års byggnadsstadga
bostadsbebyggelse

separera
Detta har sedan utvecklats
talet.

bör vara att
i miljö-

Tyngdpunkten

från

finner

vi ett embryo

miljöstörande

i byggnadslagstiftningen

till strävan att

industrier

i städer.

under hela 1900-
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och

Natur

naturresurser

utveckling

Naturvárdens

av det moderna samhället har nya och ändrade
anspråk på användningen av marken, vattnet och den fysiska miljön i
framväxten

Under

övrigt

mellan företrädare

ständiga konflikter

medfört

för den pågående

såsom exempeloch dem som önskat förändringar,
näringarnas
eller
vis mellan å ena sidan de areella
natur- och kulturDen
minnesvårdens intressen och å andra sidan exploateringsintressen.
markanvändningen

tog som förut antytts främst

exploateringslagstiftningen

tidigare

tillgängliga

utnyttja

på att rationellt

sikte

resurser.

1909 års lagar
och
För att i någon mån kunna stå emot starka exploateringintressen
1909
första
infördes
de
bevara orörd natur med dess växt- och djurliv
lagarna till skydd för naturområden.
ande "rörande

Till grund för dem låg ett betänk-

åtgärder till skydd för vårt lands natur och naturminnes-

från 1907. I detta framhålls

märken"

att det finns flera tungt vägande

skäl för att skydda naturen från alltför
niskans sida. Förutom

hushållningsskäl

är till nytta för jordbruket,
att naturvetenskapen
inte vara hänvisad
folkets

ingrepp

från män-

nämns bl.a. att vissa fågelarter

att vissa skogar har betydelse för klimatet,

måste kunna följa
till botaniska

intresse för och kärlek
och skadegörelse

förstöring

hänsynslösa

naturens egen utveckling och
och dylikt samt att även

trädgårdar

till naturen gör frågan

av den till

ett önskemål

om skydd mot
av samhällelig

betydelse.

Förslag

till reformer

och om fredande av natur1909 om nationalparker
1952,
då de ersattes av en naturstod sig ända till
minnesmärken
skyddslag. Under mellantiden gjordes dock åtskilliga propåer om att

Lagarna

från

modernisera
i en utredning

de båda lagarna.

I mitten

att ett särskilt ämbetsverk

av 1930-talet föreslogs t.o.m.
för naturskyddet skulle inrät-

först ca 30 år senare. Utredningsmannen
tas, något som förverkligades
uttalade bl.a. att den materiella utvecklingen i så hög grad och "under
sådana förut oanade former"

hade kommit

i konflikt

med naturen,

att
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den organisation

som krävdes för att skydda naturen måste "på det
utvecklas och genomgående omordnas" SOU 1935:26.

kraftigaste

Med tanke på att frågan om skydd för biotoper
i dag kan vidare
till regeringen

är mycket

nämnas att Naturskyddsföreningen

framhöll

aktuell

år 1946 i ett brev

att det krävdes åtgärder för att bevara "biotyp-

bestånden".
aktuell

Det var enligt föreningen en fråga som inte hade varit
vid den tid då 1909 års lagar kom till. l brevet anfördes föl-

jande.
Utom betydelsen av att för den vetenskapliga grundforskningen
bevara områden med orörd natur, måste man beakta vikten
inom landets flora och fauna icke utarav att biotypbeståndet
mas. Sålunda har det på sistone blivit allt tydligare att en rationellt bedriven skogsträdsförädling
kräver tillgång till ett tillräckligt antal ärftliga för förhållandena i olika landsändar anpassade
biotyper bland skogsträden. Liknande synpunkter kunna anläggas exempelvis på de växtarter, som äro av betydelse för beteskulturen. Och utan att skilda naturtyper i landet bevaras i ursprungligt
skick kan icke garanti vinnas för biotypbeståndens
bevarande.
m.m.

Citerat

Naturskyddslag

ur SOU 1951:5 Förslag

till naturskyddslag

och strandlag

Naturskyddslagen

av år 1952 brukar betraktas som den första moderna
Dess uppläggning och inriktning går i stora drag igen i den

miljölagen.

från 1964. Redan 1952 års lag byggde på
nu gällande naturvårdslagen
tanken att naturvärden har två syften
dels att bevara vetenskapligt
och kulturellt värdefulla områden, dels att tillgodose sociala intressen
genom att hålla mark och vatten öppna för rekreation

och friluftsliv.

Tyngdpunkten

och kulturella

sidan.

i lagen låg dock på den vetenskapliga

Ett område

markägarens

kunde t.ex.

inte skyddas för friluftsändamål

samtycke men väl för vetenskapliga

eller kulturella

utan
ända-

mål.
I fråga om åtgärder

för friluftslivet

kompletterades

naturskyddsla-

strandgen av strandlagen, som infördes samma år. Ett provisoriskt
skydd gällde då sedan ett par år, i princip grundat på ett utredningsförslag från 1938 Fritidsutredningens
betänkande, SOU 1938:45.
Det kan nämnas att den utredning

föreslog
ringen

att en särskild
ansåg, på grundval

som föregick

naturvårdsmyndighet
av kritik

1952 års lag även

skulle

som framfördes

inrättas.

Rege-

under remissbe-
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handlingen,

att tiden inte var mogen för det och lät frågan falla prop.

1952:188.

Den nuvarande

naturvårdslagen

som följde fick den sociala naturvärden, dvs. arbeför friluftsliv
och
behovet av naturområden
tet med att tillgodose

Under det årtionde

rekreation,

skyddslagen

allt större

betydelse.

visade det sig att natur-

Samtidigt

att grus- och stentäkter
miljöer.

inte räckte till för att hindra

upp fula sår även i mycket känsliga
1964:822
jämställdes
I naturvårdslagen
inom

naturvärden

med vetenskapens

och kulturens.

intressen

Skyddsinstitutet

Som en ytterfördes reglerna om strandskydd in
ligare betoning av friluftsaspekten
i lagen. Samhällets möjligheter
att ingripa mot privata åtgärder som
naturreservat

förfular

infördes

landskapet

för att tillgodose

friluftslivets

slog

förbättrades.

täkter av bl.a. grus och sten.
Naturvårdslagen
är alltjämt
har ändrats på åtskilliga

båda intressena.

Så t.ex.

infördes

tillståndsplikt

för

i kraft,

punkter.

även om den under årens lopp
Även grundsynen på naturvårdsfrå-

Det har bl.a. skett under
gorna har i viktiga avseenden förändrats.
inflytande av moderna miljölagar som t.ex. 1969 års miljöskyddslag.
Ännu under 1960-talet
i stort sett hänvisad till att
var naturvärden
försöka

tillgodose

värda kostnader

sina intressen

i den mån så kunde ske utan nämn-

eller besvär för andra verksamheter.

Under

1970-talet

flyttades dess positioner fram på bekostnad av exploateringsintressena.
Det skedde bl.a. genom ändringar i bestämmelserna om ersättning för
intrång och genom att naturvårdsmyndigheterna
gavs reella möjligheter
att kräva att även naturvårdsåtgärder

som kostar pengar vidtas i sam-

band med exploateringsföretag.

Naturskyddet

en livsviktig

miljöfråga

De senaste tio åren har naturvårdens

perspektiv

successivt vidgats

än

mer - och har även bytt riktning. Att bevara så mycket som möjligt av
mångfalden,
allt djur- och växtliv
eller den biologiska
som detta
brukar benämnas
har blivit det viktigaste målet för naturvårdsarbetet
här i Sverige såväl som globalt. Många ser det t.o.m. som en fråga
om människans

överlevnad.
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De stora hoten mot denna mångfald

anses vara dels den storskaliga
och
dess
tillgångar
av naturen
som numera äger rum runt
dels den fortlöpande och allt mer förvärrade miljöförstö-

exploatering
hela jorden,

ring som industrisamhällena
tidigare utvecklingen.
Under

orsakar.

Det är ett tydligt

loppet av flera årtionden försköts
från den vetenskapliga

naturvårdstänkandet
Människans

långsamt

brott mot den

tyngdpunkten

i

till den sociala aspekten.

intresse

av att använda naturen för att vila upp sig och
stärka sig i kom med andra ord att väga allt tyngre på bekostnad av
intresset att skydda naturen från människans påverkan. Men att bevara
den biologiska

mångfalden

naturen från människans

är i högsta grad en fråga om att skydda

påverkan.

Pendeln har sålunda svängt tillbaka.
komma skydd i ett väsentligt
skyddslagarna
i övrigt

Hushållning
Reglerna

vidare perspektiv

syftade till. Samtidigt

kommit

I dag gäller det dock att åstadän vad de tidiga natur-

har naturvärden

och miljöskyddet

att knytas samman och arbeta för ett gemensamt

mål.

med naturresurser

i 1909 års lagar och i de senare naturskydds- och naturvärdslagarna
har fungerat och fungerar fortfarande
om områdesskydd

miljövårdsarbetet.
som viktiga instrument i det förebyggande
användas för att rädda värdefulla marker undan exploatering,
för bl.a.

den biologiska

efterkrigsepoken
ringsintressena.

mångfalden.

Under

den mycket

De kan
till gagn
expansiva

har de dock inte räckt till för att stå emot exploateEtt Skyddsområde

flesta fall betydande

kostar i de
- t.ex. ett naturreservatför samhället att inrätta. Det skulle där-

summor
belopp för att med stöd av reglerna om områdesskydd skydda stora, värdefulla markområden exempelvis längs kusterför krävas enorma

na undan exploatering.
Av bl.a. dessa skäl har under

efterkrigstiden

uppstått

ett starkt

behov

av lagstiftning
som ger en gemensam grund för att avgöra
konkurrensfrågor
användning
om
av mark och vatten redan på ett

tidigt

stadium

Efter

av samhällsplaneringen.
ett långvarigt förberedelsearbete,

hälften av 1960-talet
tillkom

som inleddes under andra
inom ramen för den s.k. fysiska riksplaneringen,

år 1987 lagen 1987:l2

om hushållning

med naturresurser

Den är tillämplig
i mål och ärenden enligt
m.m. naturresurslagen.
olika speciallagar som reglerar mark- och vattenanvändningen
- som
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vattenlagen,

plan- och bygglagen,

miljöskyddslagen

och naturvårdsla-

sociala och samhällsekonomiska
gen. Den ger stöd åt ekologiska,
intressen av mer långsiktig
karaktär utan att för den skull vara en
användensidig bevarandelag.
Syftet är att åstadkomma en förnuftig
i både ett långsiktigt

ning av naturresurserna vid en samlad bedömning
perspektiv.
och ett kortsiktigt
Lagen skall avgöra konkurrensfrâgor

i samband med beslut som rör

ändrad användning

markområden
och utgör
av naturresurser inte grund för ingripanden mot pågående användning av sådana resurbl.a.

ser.
Det kan nämnas

tillkom

att naturresurslagen

samtidigt

med och
10,

vilken
delvis som en följd av den nya plan- och bygglagen 1987:
också den i vissa fall är ett användbart instrument i det förebyggande
miljövårdsarbetet.

2.1.4

miljöproblem

Dagens

försökt att i
utveckling
har
ovan för miljörättens
stora drag beskriva hur den lagstiftning
som berör miljövårdsområdet
har utvecklats allt ifrån industrisamhällets
begynnelse och fram till i

I redogörelsen

dag. Vi har försökt

visa hur miljöproblemen

sidan allt medan de växte sig allt större
omsider

tog ett fast och samlat grepp

tillkomst,

då miljöskyddsarbetet

Vidare
problem

beskrivit

har

har visat

gripa över ett allt större filt

sent

i och med miljöskyddslagens

tog fart på allvar.

att tidigare

okända störningskällor

och nya

samt att miljövården

år som har gått sedan
efter hand kommit att

i samhällsarbetet

och då inte minst i den

sig under
infördes

miljöskyddslagen

under många år sköts
och hur statsmakterna

de dryga

tjugo

fysiska planeringen.
Av de miljöproblem

betydelsefulla

framstår

som man för närvarande
kanske som allvarligast

som särskilt
de storskaliga klimatbedömer

av de ökade utsläppen av
koldioxid
och gaser som är svåra att bryta ned. Men många andra
faror hotar också miljön. Utan anspråk på fullständighet
eller oantast-

förändringar

lig ordning

som kan drabba oss till

följer

här en uppräkning

följd

av allvarliga

miljöhot.
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1 Växthuseffekten
.
Klimatet
hindrar

påverkas

genom den s.k. växthuseffekten.
värmestrâlning
vilket
att lämna jordytan,

medeltemperatur

som i sin tur föranleder

Vissa gaser förleder till

klimatförändringar,

havslinje

m.m. De viktigaste ämnena som föranleder
koldioxid,
klorfluorkarboner
är
CFC
och metan.

en ökad
ändrad

växthuseffekten

Ozonhålen
Ozonskiktet
förstörs
filter

utgör ett filter

för ultraviolett

strålning

från solen.

av bl.a.

utsläpp av CFC och haloner. En uttunning
utsätter växter, djur och människor för farlig strålning.

Det

av detta

Tätortsluften
Dålig

miljö

i tätorter

leder

till

ökad sjukdomsfrekvens

hos befolk-

ningen där.

4. Miljögifterna
Spridning

i hela det biologiska systemet leder till allvarav miljögifter
liga, långsiktiga förändringar
som utslagning av hela arter, förändrad
reproduktionsförmåga
och förändrat beteende.

5. Jord- och skogsbruket
Storskaliga
till förlust

och ensidiga odlingsmetoder
av levnadsmiljöer

ett hot mot jordens

biotoper

samlade genresurser,

i jord-

och skogsbruket

leder

för hela arter och utgör därmed
dvs. den ärftliga

variationen.

Försurningen
Försurning

av mark och vatten leder till minskad tillväxt av skog,
ökad kemisk och biologisk
tillgänglighet
av metaller i naturen och
utslagning av vissa ekosystem. I försurade sjöar försvinner
t.ex. så
gott som all fisk.

Försurningen

förorsakas

huvudsakligen

av svavel-
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som utländska källor
bidrar.
i skogs- och jordbruket

från såväl inhemska

och kväveoxidutsläpp

också vissa odlingsmetoder

men

7. Övergödningen av sjöar och hav
av närsalter kväve och fosfor göder sjöar och hav. Följden
för vattenlevande
är syrefria bottnar och förändrade livsbetingelser

Utsläpp

organismer.

Kemikalier
Ökad

och
i produkter
och tillsatsämnen
av kemikalier
varor leder till en ökad miljö- och hälsorisk i samband med dels användningen, dels avfallshanteringen.
användning

Exploatering

av naturresurser

såsom utvinning av
mineraler och fossila bränslen, utnyttjande av skogen och havet, ankan leda till ekologiska sammanbrott och
vändningen av mark m.m.
förhindrar
en varaktigt hållbar utveckling.
Ett alltför

l0.

intensivt

utnyttjande

Sopberget
från såväl industri

Stora avfallsmängder
vid

av naturresurser

förvaring

och kan medföra

som hushåll kräver utrymme
vid både lagring och
föroreningar

förstöring.

2. 1.5

Miljörätten

i framtiden

främst av Konceshar lett till stora förbättringar
sionsnämnden för miljöskydd
av den
föroretill
med
rätta
svenska miljön, främst när det gällt att komma

Miljöskyddslagen

nande vattenutsläpp

och dess tillämpning

från bebyggelse och industrier

och luftföroreningar

De nya problem som uppstått och erfarenheter
i väsentlig mån
de senaste decennierna har emellertid

från stora anläggningar.
som vunnits

i praktiken
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grundvalarna

för den. Det står numera klart att de samlade
inte kan lösas genom lokala insatser, som lagen förut-

miljöproblemen
sätter.

Efter tillkomsten
kommit

har därför miljöskyddslagen
av naturresurslagen
närmast i blickfånget för den fortsatta översyn och modernise-

ring av miljölagstiftningen
som de senaste årtiondenas erfarenheter och
utveckling
påkallat.
Samtidigt har den samlade miljölagstiftningen
kommit

och delvis motstridig.
att framstå som alltmer svåröverskådlig
till vid olika tidpunkter och ger som en följd därav
för skilda värderingar.
Likartade frågor har fått skilda lös-

Den har kommit
uttryck

ningar i olika

lagar.

Flera lagar kan tillämpas

på samma fråga av en
och samma myndighet. Myndigheten
i fråga tillgriper
kanske den lag
som den bäst känner till i stället för en för ändamålet mer lämpad. En
miljönämnd
kan t.ex. välja att agera med stöd av hälsoskyddslagen
även i fall där lagen om kemiska produkter är effektivare.
är straffbestämmelserna
svåra att överskåda och tillämpa.
Det är bakgrunden

till

Dessutom

1989 gav oss i uppdrag att
utreda hur de olika lagarna som gäller miljöskydd skall kunna samordoch tillämpa för att på så sätt bli
nas och bli lättare att överblicka
effektivare

att regeringen

i arbetet för en bättre miljö.
vidgats ytterligare.

Senare har uppdraget
fram

Det förslag

avser en miljöbalk
som inte bara skall
skyddslagarna på miljö- och hälsoskyddsområdet

ersätta

här lägger
de egentliga

utan också omfattar

lagar som utgör instrument för fysisk planering naturresurslagen
naturvårdslagen.
Om vårt förslag får utgöra grund för framtida

stiftning

om en miljöbalk

får Sverige ett samlat regelverk

och
lag-

för miljöfrå-

gor som även spänner över en viktig del av samhällsplaneringen.
Verkligheten
med dess problem kommer med säkerhet att också i
fortsättningen

tvinga fram nya steg i miljörättens utveckling.
Allt talar
för att behovet av kraftfull miljöpolitik
och effektiv miljölagstiftning

kommer

att fortsätta

att öka framöver.

ge miljöbalken
av ramlag,
skall rymmas

Därför

har vår strävan varit att

främst genom dess karaktär
en så flexibel utformning,
inom en överskådlig
framtid
att behövliga förändringar
inom balken.
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förhållanden

Internationella

2.2.

Utvecklingslinjer

1

1972

Konferensen i Stockholm
Det internationella

började

miljöarbetet

i slutet

ta fart på allvar

av

alltså vid ungefär samma tid som den svenska miljöskyddsäven
Mellanstatligt
samarbete hade dock förekommit
lagen tillkom.
1960-talet,

och var då inriktat främst på att skydda vissa växt- och djurarter. Redan 1902 slöts sålunda en konvention om skydd för vissa fåglar
Den fortfarande mycket betydelsesom var värdefulla för jordbruket.

tidigare

fulla valfångstkonventionen

1946.

tillkom

på ett globalt plan ägde rum i Stockholm 1972 då FN :s konferens om människans miljö hölls. I den deklaration som undertecknades vid konferensen anges som första princip
rätten till frihet, jämlikhet och
att "människan har den grundläggande
för

Genombrottet

tillräckliga

miljöarbete

ger ett liv i värdighet
slås vidare
I deklarationen

ansvar att skydda och förbättra
kommande generationer.

att den med-

som är så beskaffad

i en miljö
och välfärd".

livsbetingelser

fast att det är regeringarnas
miljön

uttryckliga

till gagn för både nuvarande och

Miljökonventioner
Vid konferensen

i Stockholm

av instituoch den inter-

inleddes också uppbyggnaden

som har till uppgift att utveckla miljösamarbetet
avtal, dvs. konvenOmkring 150 multilaterala
miljörätten.

tioner

nationella
tioner,

hos FN:s
Många,
nämner

eller liknande,

protokoll

miljöstyrelse

UNEP.

som gäller miljön finns nu förtecknade
Sverige har anslutit sig till ett 60-tal.

I avsnittet 2.2.5
är av global räckvidd.
men inte flertalet,
vi några av de konventioner
som har särskilt intresse för

Sverige.

OECD
De

och EG

västliga

industriländernas

en miljökommitté
miljö
och ekonomi
teter på temat
OECD

inrättade

ekonomiska

samarbetsorganisation

redan 1970 och har bedrivit
sedan dess. En inledande,

aktivi-

och bestå-
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ende, insats från dess sida var lanseringen av principen att den som
förorenar skall betala kostnaden för de skador som han därvid orsakar,
den s.k. Polluter

Pays Principle PPP.
Under senare år har organisationen fört fram en motsvarande princip för användande av naturresurser - User Pays Principle UPP.
EG antog ett första miljöprogram
1973. En beskrivning
av EG:s
miljörätt

ges i avsnitt 2.4.

Brundtlandkommissionen
Även

och
om ett omfattande arbete sålunda har bedrivits internationellt
fast åtskilliga stater efter Stockholmskonferensen
t.o.m. i sina grundlagar har erkänt

sina medborgares

och statens skyldighet
ändå försämrats

allvarligt

kan vi konstatera
allvarliga

miljö
rätt till en tillfredsställande
att värna om miljön, så har miljön på jorden
under de två senaste årtiondena.

att världen

problem

inte i grunden

Dessvärre

lyckats

lösa något av de
redan vid Stockholmskonferen-

som identiñerades

sen.
Detta misslyckande
tillsatte

och utveckling
Harlem

med representanter

från

hela världen

och med Gro

Brundtland

som ordförande. Kommissionen,
som populärt går
Brundtlandkommissionen,
arbetade i drygt tre år och

under namnet
presenterade

våren 1987 sin rapport Vår gemensamma framtid svensk
1988. Rapporten har väckt kraftig genklang över hela

översättning
världen

stod klart redan i början av 1980-talet. Därför
hösten 1983 en kommission för miljö

FN:s generalförsamling

och kommissionens

för "en hållbar utveckling"
I närmast följande
missionen

tes att det gäller att skapa förutsättningar
har närmast blivit ett slagord i miljöarbetet.

avsnitt redogör

närmare för vad Brundtlandkom-

lägger in i detta.

Rio-konferensen

1992

Brundtlandkommissionen
global

i sin rapport för en aktiv
argumenterade
det
arbetet
i
form
och
av
egna
av aktionsprogram
konventioner
med sikte på en hållbar utveckling.
Man

uppföljning

internationella

förde också fram tanken på att anordna
och utveckling.
i Brasilien.

en världskonferens
om miljö
En sådan kom till stånd i juni 1992 i Rio de Janeiro

Begreppet

hållbar utveckling

var ett huvudtema

vid konfe-
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världsmiljökonferensen, som hölls nästan exakt 20 år efter 1972 års
rens i Stockholm.
antog de deltagande länderna allmänna riktlin-

Vid Rio-konferensen
jer för det globala

miljövårdsarbetet

med sikte på nästa århundrade.

Agenda 21 och
Riodeklarationen,
2.2.3 och
avsnitten
i
De sammanfattas

Dessa är samlade i tre dokument
de s.k.

Skogsprinciperna.

2.2.4.
Dessutom

debatterades
dvs.

matförändringar

mångfald.

Till

konventioner

om klioch om biologisk
om internationella

konventioner

åtgärder mot växthuseffekten
vi nedan i avsnittet

dem återkommer
2.2.5.

En hållbar

2.2.2

och undertecknades

utveckling

Den s.k. Brundtlandkommissionens
har som ovan nämnts väckt kraftig
Det centrala temat i kommissionens
hållbar utveckling.

rapport Vår gemensamma framtid
genklang i det globala miljöarbetet.
budskap till världen

Vi skall här redogöra

är begreppet

för vad kommissionen

menar

med det och för några andra av de tankegångar som förs fram i dess
rapport. Större delen av rapporten handlar framför allt om problem
som hänger samman med miljö och utveckling i utvecklingsländerna.
I viktiga

delar vänder sig kommissionen

dock även och ibland framvalt ut och bearbetat

De delarna har

till de rika länderna.
i möjligaste
så att framställningen

för allt

förhållandena

mån är konkret

med avseende på

här hemma.

utifrån sitt globala perspektiv
som Brundtlandkommissionen
pekar på som brister i miljöarbetet stämmer givetvis inte med svenska
Allt

ger uttryck
som kommissionen
enligt vår uppfattning hållas levande i diskussionen

förhållanden.
emellertid
framtida

Det

för

bör

om vår

miljöpolitik.

Sidhänvisningar
Vår

synsätt

gemensamma

Vad är hållbar

hänför
framtid,

sig till den svenska upplagan
Prisma/Tiden

av rapporten

1988.

utveckling

Mycket kortfattat kan begreppet en hållbar utveckling definieras som
som försöker möta dagens anspråk utan att begränsa
en utveckling
eller inskränka möjligheterna att möta framtidens behov. För att lyckas
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med det krävs enligt kommissionen djupgående förändringar
till och målsättningar för miljöpolitiken
s. 54-55.

De naturliga

193

i attityder

systemen

En grundläggande förutsättning för att kunna beteckna ett utvecklingsskeende som hållbart är att det inte hotar de naturliga system som allt
liv på jorden bygger på. Det får alltså inte hota atmosfären, vattnet,
jordarna och organismerna.

Mänskligheten
har under tidernas lopp ingripit på en rad olika sätt
i de naturliga ekosystemen. Jord- och skogsbruk, reglering
av floder,
utvinning av mineraler,
torrläggning
sjöar
och
våtmarker
och utav
släpp av varma och giftiga gaser till atmosfären är några exempel. I
äldre tider skedde de flesta ingreppen jämförelsevis
långsamt. De
naturliga systemen hade då goda möjligheter att anpassa sig till förändringarna så att de negativa verkningarna
begränsades.
Idag

har läget förändrats. De ingrepp som
människor nu gör är
drastiska
och
påtagligt
utgör
hot
ett
mer
mot de livsuppehållande
systemen. Det gäller såväl globalt som i vårt land.
Vår nuvarande utveckling
tenderar att utarma ekosystemen och
decimera antalet arter. Men vi kan inte återskapa arter som
en gång
försvunnit.
De förblir borta för alltid. Förlusten av växt- och djurarter
kan i stor utsträckning begränsa kommande generationers valmöjligheter. En hållbar utveckling kräver därför att växter och djur skyddas
s. 58-60.

De som har ansvar får

inte styra

Att samordna ekonomiska

och ekologiska överväganden i alla beslutsdet
genomgående
processer
temat i strävan att skapa en hållbar
utveckling.
Ekonomi och ekologi är integrerade i det verkliga livet.
Men att samordna dem i det politiska beslutsförfarandet
kräver trots
detta att attityder, målsättningar
och institutionella
organisationer
på
alla nivåer ändras s. 77.
Den inriktning
har i stora
som vi hittills har haft i miljöpolitiken
drag byggt på att särskilda miljömyndigheter
har dragit de tunga lassen. Dessa myndigheter har inte själva kunnat styra de verksamheter
inom olika sektorer som var och en bidragit till miljöförstöringen.
Det
gäller t.ex. verksamheter
inom sektorer som jord- och skogsbruket,
industrin, byggsektorn och transportsektorn.

Samordna

ekonomi och ekologi

Vad som behövs för att möta framtidens problem är ett nytt synsätt,
inriktat på att förutse och förebygga skador på miljön. För att detta

7 13-0281.
Dell
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skall lyckas måste de ekologiska aspekterna av en viss politik beaktas
energipolipå samma gång som t.ex. de ekonomiska, handelspolitiska,
med
Produktionen
mäste integreras
tiska och jordbrukspolitiska.
de företag,
resurshushållningen.
Ansvaret för miljön mäste läggas
skadar den s. 54.
verksamheter
människor
enskilda
och
vars
organ
Det är en felsyn att ekonomiska och ekologiska hänsyn nödvändigtvis skulle ståi motsättning till varandra. Ofta är det tvärtom. En polioch som skyddar skotik som bevarar kvaliteten på jordbruksmarken
utveckla de areella
sikt
lång
förutsättningar
på
bättre
att
gen ger
användning av energi och råvaror kan samtinäringarna. Effektivare
syften och minska produktionskostnaderna
digt tjäna ekologiska
s. 77.

Två synsätt
Det ena
Enligt kommissionen finns det två sätt att se på miljöpolitiken.
det andra lägger tonvikten på att förebygga
prioriterar miljöeffekterna;
skador. Hittills har det första synsättet dominerat. Det har sin grund
hyste över vår allvarligt
i den stora oro som vi i industriländerna
försämrade miljö under 1950- och 1960-talen. Nya myndigheter med
skapades. De
uppgift att skydda miljön och förvalta naturresurserna
och försågs med
fogades till den redan befintliga förvaltningsstrukturen
inriktad personal.
naturvetenskapligt
det,
uttrycker
har, som kommissionen
Dessa miljömyndigheter
framgångar under de senaste
kunnat notera ett antal anmärkningsvärda
De har gjort betytjugo åren när det gällt att förbättra miljökvaliteten.
liksom
och forskning,
dande framsteg beträffande miljöövervakning
och
vetenskapliga
i
problemen
förstå
definiera
och
gällt
det
när
att

i huvudsak

tekniska termer. De har höjt medvetenheten hos vanliga människor.
har stimulerat till att ta fram och utveckla nya
Miljölagstiftningen
industrigrekontrollmetoder,
processer och produkter inom de flesta
den annars
mindre
resursförbrukning
än
tillväxtens
gjort
har
nar. Detta
skulle ha varit s. 336.

Nu måste källorna

angripas

har i allmänhet koncentrerat sitt arbete
på miljöområdet
Myndigheterna
I dag är det emellertid,
på miljöeffekterna.
menar kommissionen,
Därför häller nu ett
angripas.
källorna till miljöeffekterna
som måste
nytt synsätt på att växa fram.
Enligt detta bör vi koncentrera oss på den politik inom olika områVi måste anlägga ett mycket
den som är upphov till miljöförstöringen.
Samtidigt
och miljöpolitiken.
vidare perspektiv på miljöproblemen
nuvarande
inklusive
de
skall vi behålla det goda i dagens principer,

miljömyndigheterna

s. 336-337.
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ansvar

De myndigheter och departement som har ansvar för olika samhällssektorer har också nyckelroller
i beslutsprocesserna.
De påverkar
formen, karaktären och fördelningen
ekonomiska
den
verksamheav
tens inverkan på miljön och på resursbasen. De avgör om jorden, som
kommissionen
skriver, kommer att kunna bära mänsklig och ekonomisk tillväxt och förändring ända in i nästa sekel.

Miljöskyddet

kommer för

sent

Det ingår i sektorsmyndigheternas
målsättningar
att verka för ekonomiska nyttigheter som t.ex. ökade investeringar,
ökad sysselsättning
samt rationell produktion
av bl.a. mat, andra viktiga basvaror och
energi. Målsättningarna
baseras på att det finns en bas av naturresurser
har dock ofta inget ansvar för att
att utnyttja. Sektorsmyndigheterna
underhålla resursbasen.
De som arbetar med att underhålla resursbasen sitter istället oftast
på särskilda miljömyndigheter,
eller ibland i små enheter inom sektorsorganen. I båda fallen får de oftast först långt efter det att de verkliga
besluten har fattats höra talas om nya initiativ som kan påverka resursbasen allvarligt.
Det kan gälla åtgärder inom t.ex. den ekonomiska
politiken,
handelspolitiken
eller energi- och jordbrukspolitiken.
Det
kan också vara fråga om nya skatter.
Dessvärre skulle det dock inte hjälpa så mycket om de faktiskt blev
informerade
på tidigare stadier. De flesta av dem saknar ändå befogenhet att genomdriva

Alla

en viss politik,

menar kommissionen

s.

337.

måste ta ansvar

För att lösa detta dilemma måste miljövård och hållbar utveckling bli
integrerade delar av arbetet inom alla statliga och kommunala organ
och även inom alla viktiga privata företag och organisationer.
Alla
måste göras ansvariga för att deras respektive politik, program och
verksamheter
stimulerar och främjar en såväl på kort som lång sikt
ekonomiskt
och ekologiskt
hållbar utveckling.
Inom alla fält måste
strävan vara att uppnå de traditionella
målen för verksamheten
på
sådant sätt att dessa mål förstärks av en gradvis förbättring av miljön
och av naturresursbasen
s. 337.
Målsättningen
att få till stånd en hållbar utveckling måste sålunda
finnas med i instruktioner
och direktiv för alla organ som har hand om
samhällsplanering
och ekonomisk politik. De centrala myndigheterna
inom ekonomi och övriga sektorer skall göras direkt ansvariga för och

skyldiga att se till att deras politik, program och budgetmedel understödjer en utveckling som inte bara är ekonomiskt utan även ekologiskt
hållbar s. 339.
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egna sektorn

Det finns dock risker med att överlämna ansvaret för miljön till sekSamstämmigheten
mellan miljömål
torsorgan,
anser kommissionen.
och ekonomiska mål går ofta förlorad i jakten på fördelar för enskilda
eller grupper. I sådan jakt tas sällan hänsyn till effekterna för andra.
Tilltron till vetenskapens möjligheter att finna lösningar kan vara blind
konsekvenserna
och man struntar i de långsiktiga
av dagens beslut
s. 77.
Det är ett väl känt fenomen att organ inom en bestämd sektor
Effekterna
på
tenderar att främja den egna sektorns målsättningar.
andra sektorer av ett visst handlande betraktas då som sidoeffekter.
Sådana tar man hänsyn till bara om man tvingas till det. Sålunda oroar
effekterna på skogen sällan dem som verkar inom områden som energi, industriutveckling
eller utrikeshandel.
Det gäller oavsett om de
verkar som politiker eller som företagare.
Många av de miljöproblem
som vi står inför har sina rötter i denna
sektoriserade ansvarsfördelning.
För att nå en hållbar utveckling måste
vi komma förbi den s. 78.

Miljömål

byggs in i allt

För att beslut som berör miljön skall bidra till en hållbar utveckling är
det därför nödvändigt att, som nämnts ovan, utkräva ett vidare ansvar
än i dag för effekterna av besluten. Ansvaret skall ha sin grund i det
inklusive kommande
faktum att det är väsentligt för alla människor
för hälsa och
tillfredsställande
generationer
i
miljö
leva en
som är
- att
välstånd.
Detta för alla människor gemensamma intresse måste vägas in i alla
beslut om hur olika resurser skall användas. Det bör gälla såväl allmänna som privata resurser.
i lagstiftningen
och i de
kräver förändringar
En sådan inriktning
i
i
skattesystem,
institutionella
måste byggas
ramarna. Miljömålen
i
alla
teknologi,
i
utrikeshandel
och
beslut om investeringar och val av
övriga

delar av det politiska

Verkligheten

ändras

fältet s. 78-80.

inte

uppfylla de krav som de nya
Kan dagens myndigheter och institutioner
Enligt Brundtlandkommissionen
utmaningarna ställer
är de nuvarande organen i allmänhet oberoende och sektoriserade. De arbetar med
De
relativt begränsade instruktioner
och slutna beslutsmekanismer.
av naturresurser
organ som har ansvar för miljöskydd och förvaltning
förvaltär avskilda från dem som har ansvar för den ekonomiska
ningen.
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Verkligheten

med sina sammanlänkade ekonomiska och ekologiska
kommer
inte
system
att ändras. Det är i stället de berörda organen och
den hittills förda politiken
inom olika områden som måste ändras,
skriver kommissionen
s. 336.
De nuvarande miljömyndigheterna
behövs dock även i framtiden.
De får inte försummas utan måste tvärtom förstärkas. Arbetet med att
bekämpa föroreningar
måste fortsätta
arbete som ständigt tycks
- ett
släpa efter. Dessutom står dessa myndigheter inför en växande mängd
av andra miljö- och resursproblem.
Vidare kommer de att
den ytterst betydelsefulla
och grannlaga
uppgiften att ge råd och hjälp till de myndigheter som håller i ekonomi
och sektorsverksamheter,
allt eftersom dessa tar sitt ansvar för en
hållbar utveckling.
Det internationella
miljöarbetet kommer med all säkerhet också att
behöva institutionellt
stöd, teknisk rådgivning och annat bistånd i allt
ökande utsträckning

2.2.3

förutspår

Riktlinjer

från

Brundtlandkommissionen

s. 344.

Rio

De teser som Brundtlandkommissionen
utvecklats vidare vid FN:s konferens
hölls i Rio de Janeiro
allmän

deklaration

hållbar

utveckling

förde fram har följts upp och
om miljö och utveckling,
som
på försommaren
1992. Konferensen avgav en

Rio-deklarationen
där man redan i den första
principen slår fast strävan mot en hållbar utveckling.
Vidare gjorde
konferensen ett uttalande om principer för "brukande, bevarande och
av alla slags skogar" Skogsprinciperna.
Vi skall här sammanfatta Rio-deklarationen
och Skogsprinciperna

i de delar som de bedöms vara av intresse för svenskt miljöarbete.
Konferensens i alla avseenden tyngsta dokument är det omfattande

handlingsprogram

för

hela miljö-

och utvecklingsområdet

nämns Agenda 21. Det sammanfattar
följande

på motsvarande

som bei
sätt närmast

avsnitt 2.2.4.

De två internationella
undertecknades

miljökonventioner

vid Rio-konferensen

tionen om biologisk

mångfald

-

som presenterades och
klimatkonventionen
och konven-

berörs i avsnitt 2.2.5.

Rio-deklarationen
Rio-deklarationen
nämns,

bygger

konferens

beom miljö och utveckling,
som den officiellt
vidare på den deklaration
vid
1972
års
som antogs

i Stockholm.

De ökade insikter

som sedan dess har vunnits
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betydelse och om sambanden mellan miljö
om utvecklingsfrågornas
och utveckling i ett globalt perspektiv betonas i den nya deklarationen.
en rad närmare bestämt 27 grundläggande principer som staterna uppmanas att följa i det långsiktiga miljö- och utvecklingsarbetet. Många av dem är inriktade på förhållanden i utvecklingsDen innehåller

länder eller relationer

mellan industriländer

har alltså ingen direkt

beröring

och utvecklingsländer

och

med vårt arbete. Bland de tankar som
tar sikte på miljöarbete inom industri-

även och i vissa fall särskilt länderna kan nämnas följande. Inom

parentes anges den princip till
nedan hänför sig. Den första principen

var och en av punkterna
är direkt citerad. I övriga punkter görs utdrag ur principerna
på att renodla vad som är intressant för vårt arbete.
vilken

med sikte

0

I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon
har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen l.

0

En stat har ansvar för att inte skada andra staters miljö eller områden som ligger utanför statlig kontroll 2.

0

Även

kommande

måste tillgodoses

behov
generationers
rättvist
3.
sätt
på ett

av utveckling

måste utgöra en integrerad

0

av miljön
processen 4.

0

En stat bör begränsa och undanröja produktionsmönster som inte är långsiktigt hållbara 8.

0

Varje

0

Effektiva

Skyddet

del av utvecklings-

och konsumtions-

tillgång till de uppgifter om miljön
offentliga
organ, och då även uppgifter om farliga
som ñnns hos
material och verksamheter.
Var och en skall ges möjlighet att delta
underlätta och uppmuntra folkligt
skall
i beslutsprocessen.
Staten
finns
deltagande
medvetande och
genom att se till att information
administrativa
juridiska
och
till
effektiva
åtkomlig.
Tillgång
lätt
procedurer och rättsmedel skall erbjudas 10.
individ

skall ha skälig

mål och
skall införas. Miljönormer,
utvecklingssammanhang
skall spegla de miljö- och

nationella

prioriteringar

där de skall tillämpas
0

och miljö

miljölagar
ll.

skall utvecklas vad avser ansvar och
De nationella lagstiftningarna
13.
och andra miljöskador
ersättning till offer för föroreningar
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0

En stat skall motverka eller hindra att verksamheter
och ämnen
som hotar miljön eller människors hälsa flyttas eller överförs till
andra stater 14.

0

Den s.k. försiktighetsprincipen
skall tillämpas så långt möjligt. Om
miljöhot upptäcks får inte avsaknad av vetenskapligt
ett allvarligt
säkerställda bevis användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva

0

åtgärder

som behövs för att hindra

Den som förorenar
reningarna Polluter

skall i princip
Pays Principle

bära
-

PPP

miljöförstöring
kostnaderna
16.

för

15.
föro-

0

Miljökonsekvensbeskrivningar
skall göras beträffande
föreslagna
verksamheter
som kan antas ha en betydande skadlig inverkan på
miljön och som kräver beslut av behörig myndighet 17.

0

Kvinnor

spelar en avgörande roll i frågor som gäller miljövård och
utveckling.
För att uppnå en hållbar utveckling är det mycket viktigt att kvinnor deltar i arbetet på ett fullvärdigt
sätt 20.

Skogsprinciperna
l ingressen till Skogsprinciperna

anges att det huvudsakliga målet med
dem är "att bidra till brukande, bevarande och hållbar utveckling av
skogen och att tillgodose skogens mångsidiga och inbördes kompletterande funktioner

och användning".

I de grundläggande

principerna

slås fast att staterna har suverän rätt

att utnyttja

sina egna naturtillgångar
princip
l a och en oinskränkt
och oförytterlig
rätt att utnyttja, förvalta och utveckla sin skog samt

att, om de så vill, ställa om skogsmarken för andra ändamål 2 a. De
kostnader som krävs för att bevara och uppnå en hållbar utveckling av
skogen skall inte behöva bäras av skogsländerna utan bör delas rättvist
av det internationella

samfundet

Sedan detta klarlagts

b.

ställs olika principer

skog skall bevaras och utvecklas

0

l

hållbart,

upp som tar sikte på hur
bl.a. följande.

Skogsresurser och skogsmark bör förvaltas på ett hållbart sätt för
att tillgodose den nuvarande generationens och kommande generationers sociala, ekonomiska,
ekologiska,
kulturella
och andliga
behov. Dessa behov omfattar skogsprodukter
virke
och träprosom
dukter men också vatten, mat, djurfoder, läkemedel, bränsle, bostäder, arbetstillfällen,
fritidsaktiviteter,
visten för djur m.m. 2 b
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roll som alla typer av skogar
Man bör erkänna den grundläggande
spelar för att upprätthålla de ekologiska processerna och den ekologiska balansen på alla nivåer från lokal till global, som rika förråd
av biologiska arter och resurser och av genetiskt material för biotekniska produkter,
samt för deras betydelse för fotosyntes. 4

0

Åtgärder bör vidtas för att skapa en grönare värld.

Alla länder,
och öppet redovisa positiva
eller bevanyskogsodling
åtgärder som leder till återbeskogning,
8 a
rande av skog, allt efter omständigheterna.

särskilt

utvecklade

länder,

bör vidta

0

Nationella åtgärder för att sköta, vårda och hållbart utveckla skorepresentativa
livsdugliga,
gen bör omfatta skydd av ekologiskt
eller unika exempel på skog, inklusive urskog och skog som är av
andliga, historiska eller
nationell betydelse på grund av kulturella,
religiösa skäl samt annan sådan unik och högt skattad skog. 8 f

0

Nationell skogspolitik
bör säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningar genomförs om en viss verksamhet kan medföra betydande
följder för viktiga skogsresurser och om verksamheten är beroende
av beslut av en behörig nationell myndighet. 8 h

0

Politik för bevarande och hållbar utveckling av skog bör integreras
med ekonomisk politik, handelspolitik
och annan politik som berör
detta område. 13 d

0

bör undvikas
Politiska åtgärder som kan leda till skogsförstöring
även inom andra sektorer. Det gäller t.ex. skatte-, handels-, industri- och kommunikationspolitiska
åtgärder. Lämplig politik,
som
syftar till att bruka, bevara och hållbart utveckla skog bör uppmuntras.

0

13

e

som är skadliga för skogsekosystemen bör begränsas.
Det gäller särskilt luftburna utsläpp, t.ex. sådana som leder till surt
nedfall. 15

Föroreningar

21

2.2.4

Agenda

Begreppet

hållbar utveckling,

-

tolkad

för

svenskt

miljöbruk

som Brundtlandkommissionen

fört fram,

utgör en central princip i det globala handlingsprogram
som antogs vid
FN-konferensen
i Rio på försommaren
1992. Handlingsprogrammet
har namnet

utveckling

Agenda

21 och ger riktlinjer

för arbetet med miljö

under de år som återstår av 1900-talet

sekel det 21 :a århundradet.

och

och vidare in i nästa
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regeringen

är inte juridiskt
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bindande.
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Den

svenska

har karaktäriserat

det som "politiskt och moraliskt förpliktande". Agenda 21 är enligt regeringen ett uppdrag till alla grupper
och individer i samhället att arbeta för att undanröja hoten mot miljön,
utrota fattigdomen
utveckling.

runt om i världen och uppnå målet om en hållbar
skrivelse 1992/93:13,
s. 5.

Regeringens

Agendan

innehåller

40 kapitel.

för att stödja utvecklingsländerna
Brundtlandkommissionens

Den lägger stor tyngd på åtgärder
och bekämpa fattigdom.

rapport

tar

Agendan

grepp över problemen kring miljö och utveckling
internationell
handel och ekonomisk politik.
Eftersom

Sverige

har kommit

jämförelsevis

I likhet med
vittomfattande

ett

och inbegriper

t.ex.

i miljöarbetet

långt

och uppmaningar åtgäravser många av Agendans rekommendationer
der som redan är etablerade i lagar och praxis i vårt land. Åtskilliga
andra är dock i hög grad värda att läggas till grund för det fortsatta
svenska miljöarbetet
I det följande

skall vi sammanfatta

de riktlinjer

som vi
är intressanta med hänsyn till vår uppgift att utforma en
miljöbalk
i Sverige. Det innebär att vi inriktar oss på indu-

bedömer
framtida

striländernas
Vidare
dokument
förbehåll,

problem
väljer

och på direkta

vi att renodla

av den typ
otydligheter,

nödvändigt

miljö-

och hushållningsfrågor.

rekommendationerna.

kulturer

med dokumentet

och i olika

Tvetydiga

ning bedöms sannolikt

från hundratals

stadier av utveckling

rekommendationer

av FN vara operativt

diga rekommendationer
Eftersom

Internationella

överflödar
som Agenda 21 representerar
av
utvikningar,
upprepningar m.m. Sådant är ofta

för att nå den breda uppslutning

med vitt skilda

i Agendan

som syftet

som får stor anslut-

mer användbara

som får endast begränsat

nationer

än otvety-

stöd.

Sverige

långt redan,
som sagt har kommit jämförelsevis
bör vårt land kunna ta till sig riktlinjerna
utan att de tyngs av förbehåll
avsedda
för
nationer
är
där
miljöfrågorna
är mindre väl etablerasom
de. Vi har därför
gaste mån renodla
I Agendan

försökt

att utmönstra

uppmaningarna

sådana förbehåll

i handlingsprogrammet.

riktas mycket ofta uppmaningar

ofta upprepad formulering

och i möjli-

är "regeringar

till flera adressater.

och andra beslutande

En

instan-

samarbete med berörda FN-organ och, där så
ser, på lämplig nivå,...i
är lämpligt, med mellanstatliga och ickestatliga organisationer och den
privata

sektorn".

Vi skriver

då bara "regeringarna".
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i Agenda 21 som här följer får alltså
tolkning
utifrån
perspektivet
vad som kan vara
ses som en
intressant i diskussionen kring en svensk miljöbalk.
Den redogörelse

för innehållet

närmast

Sidhänvisningarna

hänsyftar

Agenda 21 som återfinns

till

i regeringens

den

svenska

skrivelse

översättning

av

1992/93:13.

A gendans förord
Människan står vid ett vägskäl i historien. Vi står inför möjligheten av
en bestående ojämlikhet mellan och inom nationer och fortsatt förstöring av de ekosystem som vi är beroende av för vår välfärd.
I Agenda 21 presenteras åtgärder för att lösa dagens allvarliga
problem,

men dess syfte är också att förbereda världen för det kommande århundradets utmaningar.
Agenda 21 ger uttryck för en global
enighet om och ett politiskt engagemang på högsta nivå i samarbete i
fråga om utveckling och miljö.
Ansvaret för att framgångsrikt genomföra programmet ligger främst
hos världens regeringar.
Strategier, planer, politik och processer på
nationell nivå är avgörande för att detta skall lyckas. Ett brett deltagande från allmänhetens sida och ett aktivt engagemang från ideella
organisationer
och andra grupper bör också uppmuntras s.37.

Ohållbara

konsumtionsmönster

orsaken till
Den viktigaste
jorden är att konsumtions-

i rika länder
den fortsatta

förstöringen

och produktionsmönstren

av miljön på
i framför
allt

industriländerna

är ohållbara.
Detta är särskilt allvarligt eftersom dessa ohållbara mönster samtidigt gör de fattiga länderna ännu fattigare och alltså förstärker även
sådana miljöproblem
som hänger nära ihop med fattigdom.
I det framtida miljöarbetet bör särskild vikt läggas vid att använda
och
naturens resurser på ett effektivt sätt, att minimera förbrukningen
minska
föroreningarna.
Industriländernas
ohållbara
konsumtion,
att
och den efterfrågan på naturresurser som den föranleder,
går inte att
förena med dessa strävanden s. 59.
i vissa delar av världen är mycket hög, är
Trots att konsumtionen
de grundläggande konsumtionsbehoven
hos en stor del av mänsldigheinte
tillfredsställda.
Bland
de
rika
och
är efterfrågan överdriven
ten
livsstilarna ohållbara. Detta innebär oerhörda påfrestningar på miljön.
sina behov av livsmeDe fattiga kan å andra sidan inte tillfredsställa
del, hälsovård, bostäder och utbildning.
59.
s.
De rika länderna bör arbeta för att främja effektiva produktionsprocesser och minska på sådan konsumtion som bygger på slöseri med
bör utvecklas
resurser. Politiska ramar som verkar i den riktningen
och de värderingar
i samhället som understöder en sådan utveckling
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bör förstärkas. Visserligen bör alla länder sträva efter hållbara konsumtionsmönster.
bör gå i spetsen. Frågan bör
Men industriländerna
ges hög prioritet s. 60 och 62.
Som ett led i detta arbete bör vägar sökas att nå former av tillväxt
och välstånd som står i bättre harmoni med jordens förmåga att tåla
belastning och är mindre beroende av dess icke förnybara resurser.
och andra
Det bör även återspeglas i systemen för nationalräkenskaper
indikatorer

Hushålla

för hållbar

utveckling

s. 61.

med energi och resurser

vinner på att mindre mängd energi
Såväl miljön som produktiviteten
Regeringarna
bör
och material används per enhet som produceras.
därför i samarbete med industrin anstränga sig ytterligare för att hushålla med energi och resurser. Det bör ske genom att verka för att
sprids och nya sådana
fungerande,
miljömässigt
sunda teknologier
energikällor
och
utvecklas.
Vidare
bör användning
av förnybara
s. 62.

naturresurser

främjas

Avfallsfrågan

måste lösas

Det är nödvändigt för samhället att utveckla effektiva metoder för att
hantera de ökande mängderna avfall. Regering, industri och allmänhet
bör göra förenade ansträngningar för att minska produktionen av avfall
och avfallsprodukter
genom att
inom industrin och hos konsumenterna,
främja återanvändning
minska slöseriet med förpackningar,
främja införande av miljövänliga
produkter.
och
har på senare tid blivit mer miljömedvetna
Konsumenterna
vissa delar av industrin intresserar sig mer nu än tidigare för att tillverka miljövänliga
produkter.
Det är en viktig utveckling
som bör
understödjas. Därför bör regeringarna tillsammans med organisationer
för
och den privata sektorn utveckla metoder och bedömningsgrunder
att utvärdera vilken miljöpåverkan
en produkt eller process orsakar
under hela dess livscykel.
bör omResultaten av dessa utvärderingar
och
vandlas till tydliga anvisningar
för att informera
konsumenter
beslutsfattare s. 62-63.

Integrera

miljö

och utveckling

I många länder behandlar man ekonomiska och sociala frågor separerade från miljöfrågor.
Det gäller på alla nivåer och påverkar handlandet hos alla grupper i samhället. För att miljö och utveckling
skall
kunna sättas i centrum för det ekonomiska och politiska beslutsfattan-
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det kan det bli nödvändigt att justera
systemen för beslutsfattande.

eller

grundläggande

förändra

Under senare år har vissa länder gjort betydelsefulla
förändringar
i sina förvaltningsstrukturer
för att mer systematiskt än tidigare kunna
beakta miljösynpunkter
när beslut fattas om ekonomiska och sociala
frågor om skatter, energi, jordbruk,
handel
transporter,
program,
m.m. s. 116.
Ett övergripande mål är att utforma beslutsprocesserna
så att miljöfrågorna helt integreras med sociala och ekonomiska
frågor och en
bredare delaktighet från allmänheten garanteras. Som led att nå detta
föreslås bl.a. följande delmål:
-

-

att genomföra en nationell översyn av ekonomiska, sektoriella och
miljömässiga
program, strategier och planer för att säkerställa att
miljö- och utvecklingsfrågorna
fortlöpande integreras,
strukturerna
så att de medger en fullatt stärka de institutionella
ständig integrering
av dessa frågor på alla nivåer,
för berörda individer,
att förbättra mekanismer
som underlättar
grupper och organisationer att ta del i beslutsfattandet på alla nivåer
s. 117.

Regeringarna uppmanas att införa en nationell strategi för en hållbar utveckling. Denna strategi skall bygga på och vara i samklang med
de olika sektoriella, ekonomiska, sociala och miljörelaterade
program
och planer som genomförs i landet. Målet bör vara att garantera en
socialt ansvarsfull
ekonomisk
utveckling
samtidigt som resursbasen
och miljön skyddas till förmån för kommande generationer s. 119.

Efiektiva

miljölagar

och förordningar
är viktiga redskap för att överföra miljöproi
handling.
länder är dock åtskilligt av lagstiftningen
I
många
gram
lappverk. Det är nödvändigt att arbeta fram integrerade och effektiva
lagar som år baserade på sunda sociala, ekologiska, ekonomiska och
vetenskapliga principer. Det är lika viktigt att utveckla program för att
Lagar

kontrollera

att reglerna efterlevs och genomdriva dem då detta behövs.
lagar och andra författningar
införs är också av avgörande
betydelse för att genomföra de flesta internationella
avtal på miljön
och utvecklingens
område s. 120
Att

Ekonomiska

instrument

Det räcker dock inte med enbart lagstiftning för att bemästra miljöproblemen. Skattepolitik,
ekonomisk
politik och marknadsmekanismer

spelar kompletterande roller när det gäller att skapa förhållningssätt
till
miljön. Exempel på ekonomiska metoder som har kommit till användning är principen att förorenaren skall betala och, mera nyligen, principen att användaren av en naturresurs skall betala s. 124.

Kapitel

205

2

En utmaning för de kommande åren är att uppnå påtagliga
då det gäller att förverkliga
tre grundläggande mål:

framsteg

påverka producenternas och konsumenterAtt låta miljökostnaderna
nas beslut, dvs. att bryta tendensen att behandla miljön som en fri
nyttighet och skjuta över miljökostnader
på andra delar av samhälgenerationer.
kommande
let, andra länder eller
2. Att kostnaderna för samhälle och miljö av att en naturresurs utnyttså att priserna
jas integreras med de ekonomiska verksamheterna,
på varor och tjänster på ett korrekt sätt avspeglar den relativa
bristen på naturresurser och dessas fulla värde.
Att tillämpa även marknadsmässiga principer vid utformningen
ekonomiska instrument och program för att uppnå en hållbar
veckling s. 125.

av
ut-

kombinationer
reglerande
och frivilliga
Effektiva
av ekonomiska,
Subventioner
självkorrigerande
metoder
bör skapas.
som inte
avskaffas.
med målen för en hållbar utveckling bör
överensstämmer
Regeringarna
bör särskilt undersöka hur ekonomiska instrument och
marknadsmekanismer
på effektivt sätt kan användas inom bl.a. sektorerna för energi, transporter, jord- och skogsbruk, vatten, avfall, hälsa
och turism samt när det är fråga om globala och gränsöverskridande
problem

Skydd för

s.

125

atmosfären

företag som har flera
Skyddet av atmosfären är ett vittomfattande
dimensioner
och påverkar många sektorer s. 132.
Ett första problem är att angripa den osäkerhet som i dag råder.
luftföroreningar
och uttunning av ozonOron för klimatförändringar,
skiktet har skapat nya behov av kunskap. Man behöver bättre kunna
förstå de processer som påverkar, och påverkas av, jordens atmosfär.
biologiska,
kemiska, geologiska,
Det är bl.a. fråga om fysikaliska,
ekonomiska och sociala processer som
oceanograñska,
hydrologiska,
försiggår lokalt, regionalt och globalt.
Det gäller också att förbättra den allmänna förståelsen såväl för de
i atmosfären kan
verkningar ekonomiskt och socialt som förändringar
få, som för de åtgärder som behövs för att lindra och bemöta dessa
förändringar
s. 133.
För att åstadkomma det skydd för atmosfären som en hållbar utveckling förutsätter, sâ krävs insatser bl.a. på energi- och transportområdena och inom industrin.
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Energisektorn
Behovet av att begränsa utsläppen till atmosfären av växthusgaser och
andra gaser och substanser kommer i ökad utsträckning att förutsätta
i produktion,
distribution
överföring,
och förbruken ökad effektivitet
ning

på miljömässigt
av energi. Vidare behövs en ökad inriktning
sunda energisystem,
särskilt nya och förnybara
energikällor.
Alla
energikällor
kommer att behöva användas enligt metoder som tar
hänsyn till atmosfären,
människors
hälsa och miljön
som helhet
s. 134.

Miljökonsekvensbeskrivningar
kan användas som ett medel att
integrera energifrågor,
miljöfrågor
och ekonomiska frågor i beslut för
Andra åtgärder som regeringarna bör vidta är
en hållbar utveckling.
bl.a. att
-

-

för att om möjligt öka andelen miljömässigt
se över energisektorn
sunda energisystem, särskilt nya och förnybara sådana,
vidta åtgärder för att överbrygga eventuella hinder för att sådana
system skall kunna utvecklas och användas,
bygga upp kapacitet för energiplanering
och programstyrning
i
fråga om energieffektivitet,
införande
och
samt för utveckling,
främjande av nya och förnybara energikällor,
för utsläppsnivåer
ta fram lämpliga normer eller rekommendationer
och energieffektivitet,
i syfte att utveckla och använda tekniker som
minimerar de skadliga effekterna på miljön.

Transportsektom
Fungerande
utvecklingen.

transporter
är viktigt för den ekonomiska
och sociala
Behovet kommer otvivelaktigt
att öka. Eftersom dagens
orsakar luftföroreningar
behöver transportsystemen
transporter
ses
över. De kan utformas och ledas effektivare
än i dag.
Regeringarna bör utveckla och främja kostnadseffektiva
program
för att begränsa, reducera eller bemästra skadliga utsläpp till atmosfåren och andra ogynnsamma miljöeffekter
som orsakas av transportsektorn. I detta ingår bl.a. att förbättra kollektivtrafiken
och att över
huvud taget främja användningen av transportmetoder
som minimerar
de skadliga effekterna på atmosfären s. 136.
Till det särskilda problemet med transporter i tätorter återkommer
vi nedan.

Industrisektorn
När det gäller

industrin

bör skyddet

av atmosfären

genom att
och material används effektivare,
- resurser
reningstekniker
förbättras,
-

förbättras

bl.a.
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utvecklas,
miljömässigt
sunda tillverkningsmetoder
CFC och andra substanser som uttunnar ozonskiktet
lämpliga ämnen,
minskas.
mängderna av avfall och biprodukter
Även
industrisidan är miljökonsekvensbeskrivningar
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ersätts med

ett användutveckling.
lämplig
för
regeringarna
bart medel
att gynna en
med
fördelarna
och miljömässiga
För att uppnå de ekonomiska
bör regeoch minskad avfallsproduktion
effektivare resursanvändning
ringarna främja en effektiv användning av resurser och material, med
hänsyn tagen även till produkternas

Användning

livslängd

s.

137

av mark och naturresurser

Markanvändningen
och hushållandet med naturresurser kommer både
i atmosfären. Vissa bruk av
att påverka och påverkas av förändringar
upptagningen
mark- och havsresurser kan minska
av växthusgaser och
mångfald kan minbiologisk
öka utsläppen till atmosfären. Förlust av
och
klimatförändringar
vid
anpassningsförmåga
ska ekosystemens
betyatmosfären
kan
ha
Förändringar
i
skador av luftföroreningar.
dande verkningar
på skogar, biologisk mångfald och på ekosystem i
kan sålunda komma att
och skogsbruket
sjöar och hav. Jordbruket
påverkas väsentligt.
Mark och hav bör användas på sätt som bidrar till att
minska utsläppen till atmosfären,
bevara, vårda och förbättra alla mark- och vattenområden som kan
ta upp växthusgaser,
bevara och hållbart utnyttja natur- och miljöresurser.
Problemet med växthuseffekten
måste beaktas fullt ut vid planering
samhällsbeslut,
och likaså i program som gäller
och genomförande
av

användning

av mark- och havsresurser

och metoder

för markanvänd-

mng.
Regeringarna bör främja miljömässigt sunda metoder som bidrar till
en hållbar användning av mark och hav. De bör också överväga att
främja användningar
och metoder som låter sig anpassas till förändi atmosfären.
ringar och fluktuationer
Vidare bör de främja långsiktigt inriktad hushållning och verka för
samarbete då det gäller att bevara och förbättra recipienter för växthusgaser biomassa, skogar och hav och andra ekosystem på land, vid
kuster och i hav s.

Ozonhål

138 f.

och gränsöverskridande

luftföroreningar

Hotet mot ozonskiktet fortsätter att växa. Trots att Wienkonventionen
och Montrealprotokollet
se närmare avsnitt 2.2.5 nedan innebar
åtgärderna har uttunningen av
betydande framsteg i de internationella
ozonskiktet
fortsatt. För att ändra detta måste de mål som anges i
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konventionen
och protokollet
förverkligas.
Tekniker
och naturliga
produkter som minskar efterfrågan på de ämnen som skadar ozonskiktet bör gynnas. Vidare behövs strategier som syftar till att lindra skadeverkningarna
till följd av
av den UV-strålning
som når jordytan
uttunningen.
Det gäller särskilt åtgärder som avser människors hälsa,
jordbruket
och havsmiljön
s. 139
Gränsöverskridande
luftföroreningar
ger skadeverkningar på människors hälsa och skadar även miljön, t.ex. genom träd- och skogsdöd
och försurning.
Målen på detta område är bl.a. att utveckla och
tillämpa tekniker för att begränsa och mäta föroreningar
från såväl
fasta som rörliga källor.

Energi

och transporter

i tätorter

Större delen av den energi som produceras i dag används för att försörja tätorter. Transporter
svarar för cirka 30 % av den kommersiella
energikonsumtionen
och cirka 60 % av den samlade globala konsumtionen av oljeprodukter.
Industriländerna
konsumerar största delen av den energi som används i världen. De måste börja hushålla med energi och
gynna förnybara och alternativa energikällor.
Som ett led i detta bör industriländerna
utvärdera vilka kostnader
som de nuvarande systemen medför. Många stadsområden lider av
kännbara problem med luftkvaliteten.
Halterna av ozon, partiklar och
koloxid är för höga. Orsakerna är till stor del bristande teknisk
anpassning och en ökande bränslekonsumtion
som orsakas av ineffektivitet,
höga koncentrationer
och industri och en snabb expanav befolkning
sion av antalet motorfordon.
Även i städer i utvecklingsländerna
ökar problemen med olyckor
och skador, försämrad hälsa, buller, överbelastning och produktivitetsförluster.
Dessa har likheter med vad som förekommer
i industriländerna s. 106.
Att främja effektiva och miljömässigt sunda transportsystem
i städerna bör i alla länder vara den övergripande
utgångspunkten
när det
gäller planering och administration
Alla länder bör
av transporter.
integrera markanvändning
och transportplanering
med sikte på att
minska behovet av transporter,
transportmedel
i städerna,
gynna kollektiva
uppmuntra icke-motoriserade
transportsätt genom att anlägga säkra
cykelvägar och gångvägar i tätorter,
särskild uppmärksamhet
och kollekatt trafikadministration
- ägna
tivtrañk
bedrivs effektivt
och att infrastrukturen
för transporter
underhålls s. 107.
Alla länder bör också se till att de som arbetar med energi och
transporter får utbildning om vad miljön och hushållningen med resurhos allmänheten om bilismens verkningar
ser kräver. Medvetenheten
på miljön bör höjas. Det kan ske genom kampanjer i massmedierna
-
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och genom stöd åt initiativ som syftar till att använda transportmedel
eller till samåkning eller ökad trafiksäkerhet
som inte är motordrivna,
s. 108.

Integrerad

planering

och hushållning

Marlcresurserna
utsätts för ett ständigt stigande tryck. Det skapar
konkurrens och konflikter
och får till följd att marken och dess resurinte
används
på
det
ser
mest ändamålsenliga sättet. Om människans
krav också i framtiden skall kunna tillgodoses på ett hållbart sätt är det
löses nu och att användav avgörande betydelse att dessa konflikter
ningen av marken och dess resurser görs effektivare
och ändamålsenligare.
En integrerad fysisk planering och markhushållning
är ett mycket
praktiskt sätt att uppnå detta. Genom att integrerat granska alla former
kan konflikterna
minimeras, de effektivaste komav markanvändning
promissema nås och den sociala och ekonomiska utvecklingen kopplas
samman med skyddet och förbättringen
av miljön. Detta bidrar till att
uppnå en hållbar utveckling s. 143.
Integrationen
bör ske på två plan. För det första skall alla miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer beaktas tillsammans. För det
andra skall samtliga miljö- och resursfaktorer
vägas in, dvs. luft,
vatten, flora, fauna och mark samt geologiska resurser och naturresurser.
Senast till år 1996 bör program för att främja bästa möjliga markanvändning och en hållbar hushållning med markresurser
utvecklas
eller ses över. Institutioner och samordningsmekanismer
bör förstärkas
senast två år därefter. Senast till år 2000 bör systemen för planering,
hushållning och utvärdering av mark och markresurser förbättras och
förstärkas s. 144.

Åtgärder för att behålla skogar
Det har inte gjorts tillräckligt
för att stödja och utveckla alla de olika
funktionerna
hos träd, skogar och skogsmark
ekologiska,
ekonomiska, sociala och kulturella funktioner.
Hos alla typer av skogar och
skogsmark bör samtliga dessa funktioner upprätthållas s. 150.

Skogar i hela värden hotas av okontrollerad
förstöring till följd av
bl.a. miljöskadlig
misshushållning. Ett av problemen är de skadliga
effekterna av luftburna föroreningar.
Åtgärder som bör vidtas för att
förbättra skyddet av skogarna är bl.a. att bevara skogar inom
representativa ekologiska system och landskap och att bevara gammal urskog.
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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Att bevara och hållbart nyttja de genetiska resurserna
s. 155 och s. 208.
både för skogsbruket och jordbruket

Integrerad

bekämpning

är viktigt

av skadedjur

En alltför flitig användning av kemiska medel för att bekämpa skadehar varit till skada för såväl miljön som för
djur inom jordbruket
människors hälsa. Det är dessutom kostsamt. Nya problem med skadedjur dyker ständigt upp. Genom att kombinera biologisk bekämpning,
kan anmotståndskraftiga
växtsorter och lämpliga jordbruksmetoder
integreSådan
minimeras.
bekämpningsmedel
kemiska
vändningen av
rad bekämpning av skadedjur är det bästa för framtiden. Den garanteoch bidrar till ett
miljövänlig
rar avkastning, minskar kostnaderna, är
hållbart jordbruk.
bör gå hand i hand med åtgärder
Integrerad skadedjursbekämpning
för säker hantering

Bevara

biologisk

av och handel med bekämpningsmedel

s. 213

mångfald

Varor och tjänster som alla behöver är beroende av rikedomen och
och ekosystem. Biolohos gener, arter, populationer
mångsidigheten
läkemedel och andlig
bostäder,
giska resurser ger oss mat och kläder,
stimulans.
floder, sjöar och
De naturliga ekosystemen i skogar, fjällområden,
innehåller
merparten av den
hav samt på grässlätter och betesmarker
Åkrar
trädgårdsodlingar
är också av stor
och
biologiska mångfalden.
djurparker ger
och
trädgårdar
betydelse medan genbanker, botaniska
ett litet men viktigt bidrag.
mångfalden är i
Den nuvarande utarmningen
av den biologiska
och utgör ett
aktiviteter
mänskliga
mångt och mycket ett resultat av
har pågått
Minskningen
allvarligt hot mot människans egen utveckling.
förstörts
på
har
livsmiljöer
på grund av att
oavbrutet, huvudsakligen
främmande
olämpliga
olika sätt, alltför stora skördar tagits ut och
växter och djur har införts samt till följd av den allmänna miljöförstöringen.
Brådskande

och målmedvetna åtgärder behövs för att bevara gener,
arter och ekosystem med sikte på att hållbart utnyttja biologiska resurmed stor förmåga att ge hållbara
ser. Dessa utgör kapitaltillgångar
har visat på de möjliginom biotekniken
vinster. Nya landvinningar
hälsa och välfärd och för miljöändamål
heter för jordbruk,
som det
kan erbjuda.
genetiska materialet i växter, djur och mikroorganismer
samarbete
krävs för
Effektiva nationella åtgärder och internationellt
funktion
samt för
att skydda fungerande ekosystem och förbättra deras
att bevara biologiska och genetiska resurser s. 222.
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Regeringarna bör
verka för att konventionen om biologisk mångfald se avsnitt 2.2.5
snabbt träder i kraft under bredast möjliga deltagande,
utveckla en nationell strategi för att bevara den biologiska mångfalden och hållbart nyttja biologiska
resurser,
integrera denna strategi med strategier för samhällsutvecklingen,
till att utveckla och hållbart nyttja bioteknik s. 223.
- se
I detta ligger bl.a. att vidta effektiva ekonomiska, sociala och andra
lämpliga stimulansåtgärder
för att uppmuntra bevarande av den biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande
av biologiska
resurser.
Hållbara produktionssystem bör främjas, t.ex. traditionella metoder för
jordbruk,
kombinerade skogs- och jordbruk samt skogsbruk och betesmarks- och viltvård som utnyttjar, bevarar eller ökar den biologiska
mångfalden

s. 224.

Åtgärder bör också vidtas för att i naturmiljön

bevara ekosystem
och biotoper samt upprätthålla och återskapa livsdugliga
bestånd av
arter i deras naturliga omgivning. Skyddet för värdefulla områden bör
förstärkas. Det gäller såväl på land som i hav och andra vatten och bör
omfatta bl.a. känsliga ekosystem i sötvatten, i våtmarker
och vid
kuster. Insatser för att förbättra och återställa skadade ekosystem bör
främjas, liksom åtgärder för att rädda hotade arter.
Regeringarna bör vidare
utarbeta program för att uppmuntra bevarande
av biologisk mångfald och hållbart utnyttjande av biologiska
resurser på privat mark,
främja en miljöanpassad och hållbar utveckling inom områden
som
gränsar till skyddsområden
i syfte att förbättra skyddet av dessa
områden,
införa miljökonsekvensbeskrivningar
vad gäller planerade projekt
som kan ha betydande inverkan på den biologiska mångfalden, se
till att information
om sådana projekt görs allmänt tillgänglig och
sörja för deltagande

Miljöanpassad

hantering

från allmänhetens

sida s. 225.

av bioteknik

Bioteknik är den samlande benämningen på olika tekniker och förfaranden för att åstadkomma förändringar av DNA deoxiribonukleinsyra eller genetiskt material i växter, djur eller mikroorganismer.
Biotekniken
kan användas till att framställa nyttiga produkter och
nya tekniska metoder. Den kan dock inte av egen kraft lösa alla grundläggande miljö- och utvecklingsproblem.
Förväntningarna
måste hållas
inom realistiska ramar. Den kan dock
ge ett mycket betydelsefullt
bidrag till att utveckla bl.a. bättre hälso- och sjukvård, säkrare livsmedel genom hållbara jordbruksmetoder,
bättre tillgång på dricksvatten,
effektivare processer för att bearbeta råmaterial inom industrin, hållbara metoder för skogsplantering samt metoder för att avgifta miljöfarligt avfall s. 229.
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Biotekniken är således ett av många viktiga verktyg i arbetet för att
förbättra människors hälsa, skapa en god miljö och uppnå en hållbar
måste betoutveckling.
Den är dock riskabel och säkerhetsaspekterna
bedömning
för
principer
vidareutveckla
de
nödvändigt
Det
är
att
nas.
internationellt.
Först
och hantering av risker som har överenskommits
säkerhetssystem har införts blir det möjligt att till
när tillfredsställande
fullo utnyttja biotekniken och acceptera såväl de potentiella fördelarna
som riskerna med tekniken s. 239.
I dag är miljön hotad till alla delar. Hotet gäller djur, växter,
mikroorganismer,
ekosystem med biologisk mångfald, vatten, jord och
för naturtyper
luft. Det gäller således de fysiska grundförutsättningarna
och ekosystem, liksom allt samspel mellan den biologiska mångfaldens
olika livsformer.
i arbetet med att återställa
verktyg
Biotekniken
är ett viktigt
skadade ekosystem och landskap. Den kan användas bl.a. till att utveckla nya metoder för plantering av skog, bevara genetiskt material
och förädla fram nya växtsorter. Att bygga upp en omfattande genbank
är nödav genetiskt material från växter, djur och mikroorganismer
vändigt för att säkra en hållbar utveckling s. 237.

Integrerad

förvaltning

av hav och kuster

Den marina miljön, dvs. hav och kustområden, är en oumbärlig del av
livet på jorden. Arbetet med att skydda och säkra en hållbar utveckling
i haven och längs kusterna kräver nya
av miljön och tillgångarna
strategier för att vårda, förvalta och utveckla den marina miljön på alla
nivåer. Även om vissa åtgärder redan har vidtagits så utarmas och
i snabb takt i många
förstörs de kustnära resurserna och kustmiljöerna
delar av världen s. 246
och hållbar utEn kuststat skall verka för integrerad förvaltning
veckling av sin marina miljö. Det är bl.a. nödvändigt att samordna
politik som bedrivs och beslutsprocesser
som äger rum inom alla
berörda sektorer. Synsättet måste vara förebyggande och grundat på
Effekterna
försiktighet.
Det gäller även förhandsbedömningar.
av
247.
bevakas
s.
systematiskt
projekt
måste
större
och nå
En lämplig metod för en kuststat att integrera förvaltningen
en hållbar utveckling av sin marina miljö kan vara att inrätta ett överEtt sådant organ bör i så fall
ordnat organ för awägningsfrågor.
och program och
genomförande
och
för
planering
av riktlinjer
ansvara
ombesörja
och
observationer
systematiska
miljökonsekvensbeskrivningar,
projekt,
uppföljningar
av större
i
åtgärder som behövs för att förbättra de bebyggda miljöerna
rening
hantering
och
kustområden,
bl.a. med avseende
av avloppsvatten, fast avfall och industriutsläpp,
bevaras och sådana som har försämrats
känsliga livsmiljöer
- att
återställs,
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att program inom olika sektorer integreras i syfte att åstadkomma
turism, fiske, hamen hållbar utveckling av bebyggelse, jordbruk,
nar och industrier som påverkar kustområden,
att miljöanpassad teknik och hållbart bruk främjas,
utarbetas och tillämpas.
att miljökvalitetsnormer

En kuststat bör också vidta åtgärder för att bibehålla den biologiska
mångfalden och upprätthålla produktiviteten
hos arter och biotoper i
hav och kustvatten. Sådana åtgärder kan bl.a. omfatta kartläggning
av
den biologiska mångfalden, förteckning över hotade arter och känsliga
marina och kustnära livsmiljöer
skyddade områden s. 248

Andra

åtgärder

till skydd för

samt inrättande

den marina

och förvaltning

av

miljön

Förstöringen

av den marina miljön härrör från en mängd olika källor.
källor står för 70 % av havsföroreningarna
medan sjötransporter och dumpning i haven står för 10 % vardera. Många föroreningsämnen från källor på land utgör särskilt allvarliga hot mot den
marina miljön, på grund av att de inte bara är giftiga utan även svåra
att bryta ner och därför ackumuleras i näringskedjorna.
Ett synsätt som baseras på försiktighetsprincipen
och på förebyggande åtgärder är nödvändigt för att förhindra att den marina miljön
förstörs. Det räcker alltså inte med att återställa sådant
som skadats.
I stället krävs bl.a. att förebyggande åtgärder, miljökonsekvensbeskrivningar, rena produktionsmetoder,
återvinning och avfallsredovisning
införs samt att avfallsmängderna
minimeras,
uppförs
att reningsverk
Landbaserade

eller görs effektivare
och att kvalitetskriterier
tillämpas för korrekt
hantering av miljöfarliga
ämnen s. 251.
En kuststat bör integrera skyddet av den marina miljön i den övergripande miljöpolitiken,
i socialpolitiken
och i utvecklingspolitiken
och
införa ekonomiska
styrmedel för att tillämpa ren teknik s. 252.
Staten bör också
kontrollera tillförseln till kustvatten av kväve och fosfor
som härrör
från människan,
utveckla miljöanpassade metoder och förfaranden i jord- och skogsbruk i syfte att undvika att föroreningar
rinner ut i vattendrag och
åmynningar och försämrar den marina miljön,
främja användning av mindre miljöfarliga
bekämpningsmedel
och
gödningsmedel
och av alternativa metoder för skadedjursbekämpning,
överväga

förbud mot miljöfarliga
bekämpningsmedel
s. 252 ff.
För att komma till rätta med problemen med utsläpp från fartyg
krävs ökade insatser för övervakning,
kontroll och säkerhet. Andra
-

åtgärder som kan behövas är att
reglera utsläpp av ballastvatten i syfte att förhindra att organismer
naturligt i ett område sprids där,
som inte förekommer
minska luftföroreningarna
från fartyg s. 254
-
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av fisket

Fiskeflottorna
är för
på internationella
vatten överutnyttjas.
används
redskap
är
tillsyn,
undgå
för
flaggas
fartyg
att
som
stora,
om
selektiva och staterna samarbetar dåligt.
inte tillräckligt
Alla stater bör verka för att bevara de levande marina tillgångarna
och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Det är nödvändigt att bibehålla
populationer av marina arter på nivåer som kan ge maximalt hållbar
avkastning och att återställa dem som blivit för små. Hotade arter
måste skyddas och restaureras, boplatser och andra ekologiskt känsliga

Fisket

områden

bevaras s. 258

Samma förhållningssätt
bara kustñsken s. 262 ff.

Osäkra faktorer:

krävs i huvudsak

Växthuseffekt

för att upprätthålla

håll-

och ozonhål

och
Den marina miljön är sårbar och känslig för klimatförändringar
och
miljön
marina
den
Bevarande av
andra atmosfäriska förändringar.
tillgångar
marina
och
hav
användning av kustområden,
en förnuftig
kräver förmåga att bedöma systemens nuvarande tillstånd och att göra
prognoser om framtiden. Den stora osäkerhet som råder i dag förhindoch begränsar möjligheterna
att
rar en effektiv integrerad förvaltning
i miljön.
bedöma förändringar
behövs för att kunna
datainsamling
och forskning
Systematisk
miljön
förutsäga effekterna på den marina
av globala klimatföränduttunningen
ringar och av atmosfäriska fenomen som
av ozonlagret.
för de globala
roll
havens
Det behövs också för att kunna fastställa
systemen.
Frågan om havsytan kommer att höja sig är en av de stora osäkerÄven små höjningar kan ge upphov till stora skador
hetsfaktorerna.
På kort sikt bör försiktighetsåtgärder
öar och låglänta kustområden.
vidtas för att minska riskerna. På lång sikt krävs samarbete inom
forskningen
för att utveckla globala klimatmodeller.
strålningen ökat till
I olika delar av världen har den ultravioletta
värdering
har tunnats ut. En
följd av att ozonskiktet
av effekterna
och
minska
osäkerheten
härav på den marina miljön erfordras för att
ge en grund

Miljöanpassad

för att vidta åtgärder

hantering

s. 268

av kemikalier

Internationellt
med allvarliga skador på människor och
Svåra kemiska föroreningar
miljö har på senare tid förekommit i några av de viktigaste industriområdena i världen. För att undvika att sådant händer krävs stora investe-

Kapitel

2

215

ringar och utveckling av ny teknik. De långsiktiga följderna av föroreningar, som även omfattar grundläggande
kemiska och fysikaliska
först på senare tid börjat förstå. Först
processer i atmosfären, har
nu har vi börjat inse hela vidden av dessa verkningar.
Ett stort antal internationella
organ medverkar i arbetet med kemikaliesäkerhet.
Handlingsprogram
har antagits i många länder. En
betydande förstärkning
insatser
av såväl nationella som internationella
behövs emellertid för att åstadkomma en miljöanpassad hantering av
kemikalier
s. 316.
Ett första allvarligt problem är att det ofta saknas viktiga underlag
för riskbedömning
det gäller kemikalier
som används i
- t.o.m. när
kräver stora resurser. För att undvika
stora mängder. Riskbedömning
onödigt dubbelarbete och göra arbetet mer kostnadseffektivt
bör det
internationella
samarbetet stärkas och samordningen
förbättras. Före
år 2000 bör flera hundra viktiga kemikalier riskbedömas internationellt
s. 318.
Till dess bör också utarbetas ett globalt harmoniserat system
för att klassificera
och märka kemikalier
allt efter deras farlighet
s. 321.

Nationellt
De grundläggande
förutsättningarna
kalier inom ett land är
-

för en hållbar hantering

av kemi-

lämplig lagstiftning,
insamling och spridning

av information,
för
riskbedömning
och tolkning av information,
resurser
principer för riskhantering,
resurser för genomförande,
resurser för att återställa förgiftade miljöer,
effektiva utbildningsprogram,

hantera olyckor.
- resurser att
Eftersom
hantering av kemikalier
förekommer
inom flera olika
samhällssektorer
är det nödvändigt med en mekanism för samordning.
En sådan bör knyta samman alla som inom olika sektorer sysslar med
frågor om säkerhet vid användning av kemikalier,
t.ex. inom jordbruk,

miljöskydd,
utbildning,
industri,
arbetsmarknad,
bank- och försäkringsväsende, hälsovård, transportväsende,
polis, räddningstjänst
och
forskningsinstitutioner
s. 329
I syfte att direkt begränsa riskerna bör regeringarna överväga principer om producentansvar.
De bör vidare basera reglerna för kemikaliehantering
följande principer.
0 försiktighet
0 förebyggande insatser
0 beaktande av hela produktcykeln
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Giftiga
Samordnade åtgärder bör vidtas för att begränsa riskerna.
kemikalier bör ersättas med sådana som är mindre giftiga. Vidare bör
regeringarna främja användning av renare produkter och teknik. Det
inom jordbruket
bör minskas, bl.a.
stora beroendet av kemikalier
genom att alternativa metoder används och bekämpningen av skadedjur
integreras se ovan.
och andra som hanterar giftiga kemikaimportörer
Av tillverkare,
och
lier bör krävas att de utarbetar beredskapsplaner för krissituationer
för insatser vid olyckor.
bör begränsas
Risker till följd av lagring av utgångna kemikalier
s. 326
och undanröjas genom en miljöanpassad avfallshantering
Till

detta återkommer

Miljömässig

hantering

nedan.

av avfall

Fast avfall
har i en resolution framhållit
FN :s generalförsamling
att en miljöannär det
passad hantering av avfall är en av de viktigaste miljöfrågorna
gäller att bevara jordens miljö och uppnå en hållbar utveckling i alla
länder.
och avfall som inte är
Med fast avfall avses allt hushållsavfall
kommersiellt
och institubyggavfall,
miljöfarligt,
gatsopor samt
t.ex.
tionellt avfall.
hantering av avfall är inte bara en fråga om att på
Miljöanpassad
eller återvinna det avfall som har producerats.
säkert
deponera
sätt
ett
de
till problemen
Det gäller att komma till rätta med grundorsakerna
Alla samoch konsumtionsmönstren.
ohållbara produktionsmönstren
hällssektorer
-

minimera
maximera

som krävs för att
avfallsmängderna,
miljöanpassad återanvändning och återvinning,

bör delta i de åtgärder

och bygga ut system för detta
främja miljöanpassad avfallshantering
s. 350.
Mängden och mångfalden av avfall som är svårt att bryta ner ökar
i en aldrig tidigare skådad takt. Det kan leda till betydande ökning av
avfallsmängderna
vid sekelskiftet. Till år 2025 kan mängden avfall i
hela världen komma att öka med fyra eller fem gånger. Det bästa
-

och
sättet att vända trenden är som sagt att ändra levnadsmönster
och konsumtionsmönster.
produktionshar infört program för att
Senast år 2000 bör alla industriländer
sluthantering
avfall
för
den nivå som då
stabilisera produktionen
av
råder. Om möjligt bör de minska produktionen.
Program för att minskall
och förpackningar
ska avfallet från bl.a. jordbrukskemikalier
i alla länder, och särskilt i industriländerna
samma år tillämpas
251.
s.
Det innebär att regeringarna bör starta program för att minimera
avfallsproduktionen
och nå ner till en på lång sikt hållbar nivå. Ideella
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organisationer
och konsumentgrupper
bör uppmuntras att delta i detta
arbete s. 352.
Den information
och utbildning som krävs för att minimera mängderna avfall bör inte inriktas endast på specialister inom avfallshanteringssektorn utan även på vanliga medborgare och företag. Syftet bör
vara att höja medvetandet genom att informera intresserade grupper
och den breda allmänheten. Utbildning
om principer och metoder för
att förebygga och minimera avfall och om avfallets miljöeffekter
bör
ingå i skolans läroplaner s. 353
Kostnaderna för avfallshanteringen
kan komma att fördubblas eller
tredubblas till sekelskiftet. l takt med kostnadsökningen
blir det ekonomiskt allt förmånligare
att återvinna avfall. Senast år 2000 bör industriländerna införa program för effektiv återanvändning
och återvinning s. 354. Det finns många medel att ta till för att stimulera detta.
Ett land bör överväga att
stimulera lokala myndigheter att återvinna största möjliga mängder,
tekniskt bistånd till informell verksamhet för återanvändning och
ge
återvinning,
tillämpa ekonomiska medel och lagstiftning,
inklusive skattesystem,
till stöd för principen att den som producerar avfall skall betala för
hanteringen
och för att stimulera till investeringar
i teknik för
återanvändning
och återvinning,
tillämpa mekanismer av typ pant/retursystem,
främja separat hämtning av sådant hushållsavfall
som kan återvinnas,
förbättra villkoren
för marknadsföring
av avfall som är tekniskt
återvinningsbart,
-

uppmuntra
ningar,

till användning

av återvunna

material,

särskilt i förpack-

utveckla marknader för återvunna produkter s. 356
Även
om mängden avfall minimeras kommer en del att återstå.
Alltså finns det utrymme för att förbättra de metoder
som används för
att behandla och på annat sätt hantera avfall. Senast år 1995 bör industriländerna säkerställa att minst 50 % av allt fast avfall och avloppsvatten behandlas, renas eller hanteras i enlighet med nationella eller
internationella
riktlinjer
för miljö- och hälsokvalitet
s. 357
-

Miljöfarligt

avfall

Effektiv

kontroll av miljöfarligt
avfall är av största vikt för folkhälsa,
hushållning
med naturresurser
och för en hållbar utveckling.
Kontroll behövs av produktion,
lagring, transport, hantering, behandling, återvinning och återanvändning.
miljö,

De åtgärder som krävs hänger nära samman med och påverkar
andra områden som behandlas i Agenda 21. En övergripande,
integrerad strategi för hanteringen av miljöfarligt
avfall är därför nödvändig.
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De
Det krävs aktivt samarbete såväl internationellt
som nationellt.
viktigaste målen är att
avfall uppkommer,
undvika att miljöfarligt
hantera sådant avfall så att det inte skadar hälsa och miljö,
s. 335.
återställa avfallsupplag
avfall är ett led i
Strävan att minimera uppkomsten av miljöfarligt
länderna bör gå
rika
produktion.
De
strategi
för
integrerad
renare
en
före och i all planering integrera strävandena till renare produktion och
avfall.
minimering
av miljöfarligt
Detta bör ske såväl genom lagstiftning som med hjälp av marknadsBestämmelser bör införas om företagens slutliga ansvar
mekanismer.
avfall som deras
hantering av det miljöfarliga
för en miljöanpassad
verksamhet producerar. Ekonomiska styrmedel eller regler bör införas
för att stimulera industrin till att finna på mer miljöanpassade produktionsmetoder
s. 336
Regeringarna bör utarbeta program som syftar till att minska mängbör
avfall. Konkreta mål och lämplig miljökontroll
den miljöfarligt
ingå i sådana program.
bör användas för att precisera de
Miljökonsekvensbeskrivningar
alternativ som kan finnas när det gäller att minimera produktionen
av
och
avfall genom säkrare hantering, lagring, kvittblivning
miljöfarligt
destruktion.
"Från vaggan till graven"—filosofin bör tillämpas.
samarbetet
Det är viktigt att främja och stärka det internationella
Konavfall över nationsgränser.
vad gäller transporter av miljöfarligt
trollen och övervakningen
av sådana transporter behöver förbättras.
Det gäller även avfall som transporteras för att återvinnas s. 346.

avfall

Radioaktivt

Radioaktivt avfall produceras såväl inom kärnbränslecykeln
som inom
inom
andra system där klyvbart material används, t.ex. radionuklider
medicin, forskning och industri. Riskerna varierar. De är obetydliga
lågaktivt avfall och stora vad gäller högaktivt avfall.
i kortlivat,
ökar i takt med att fler kärnreaktorer
Volymerna
tas i bruk och
ökar.
avvecklas och användningen av radionuklider
och nogbör följas kontinuerligt
Ökningen av avfallsmängderna
avfall är
radioaktivt
hantering
miljöanpassad
säker
och
En
grant.
av
viktig med hänsyn till avfallets farliga
att avfallet bör minimeras s. 365.

Internationella

2.2.5

Som ovan nämnts

protokoll

avsnitt

och andra

miljöstyrelse

UNEP.

egenskaper.

I detta ingår också

miljökonventioner
2.2.1

multilaterala

finns

omkring

miljöavtal

Sverige har tillträtt

150 konventioner,

registrerade

hos FN:s

ett 60-tal och har tillsammans
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länderna

ofta spelat en aktiv och pådrivande
Den svenska miljölagstiftningen
har i vissa

roll i konventionsarbetet.
delar

2

i takt

med att Sverige

har tillträtt

internationella

överenskommelser.
En konvention
fald

undertecknades

riksdagen

om klimatförändringar
vid FN-konferensen

väntas ratificera

dem före sommaren 1993.
som Sverige har anslutit sig till kan nämnas

Bland de konventioner
följande.

Vi räknar

och en om biologisk mångi Rio 1992. Den svenska

upp dem efter ålder.

Våtmarker
Ramsarkonventionen
våtmarker
minst

eller

Våtmarkskonventionen

av internationell

betydelse.

ett våtmarksområde

konventionens

sekretariat.

land, Sverige

1971

Medlemsländerna

som förtecknas

på en lista

Flera länder har anmält

skyddar
skall

utse

som förs

av
15-40 områden per

30.

Medlemsländerna
skall dessutom på andra sätt arbeta för att våtmarker bevaras. Detta kan ske t.ex. genom att bilda naturreservat och
genom att främja forskning, utbildning och information
om våtmarkernas betydelse

Dumpning

och deras behov av skydd.

i hav

Oslokonventionen

dumpning

1972

från fartyg

om förhindrande

och luftfartyg

sjön. Enligt

konventionen

miljöfarliga

ämnen medan dumpning

ske endast efter tillstånd

Det globala

kultur-

Pariskonventionen
världens

kultur-

förbjuds

av havsföroreningar
genom
skyddar Nordatlanten
och Nord-

dumpning

av vissa särskilt

angivna

av andra ämnen och material
av nationell myndighet.

får

och naturarvet
eller UNESCO-konventionen

och naturarv

bevara naturmiljöer

1972
om skydd för
innebär bl.a. ett åtagande att skydda och

som är av särskilt stort globalt värde. Det ska vara
fråga om unika exempel som samtidigt har så stort vetenskapligt värde
att skyddet av dem är en fråga för världssamfundet
som helhet. NärI Sverige arbetar
mare 80 naturområden är skyddade av konventionen.
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Naturvårdsverket
bl.a.

Padjelanta,

jämte

Handel

2

på en ansökan om att ett fjällområde
omfattande
Sareks, Stora Sjöfallets och Muddus nationalparker

Sjaunjaomrâdet

skall

sådant skydd.

med hotade arter

Washingtonkonventionen

eller CITES-konventionen

1973

om regle-

ring

djur och växter
av handel med vissa utrotningshotade
medlemsländerna
i
endast
undantagsfall
tillåta
internationell
att

ålägger
handel

med arter som hotas av utrotning. Konventionen
tillåter kontrollerad
och reglerad handel med arter som inte är direkt hotade men som
riskerar

att bli det.

Östersjön
Helsingforskonventionen
syftar

till

att minska

såväl sjöfart

om skydd av Östersjöns marina miljö
belastningen av föroreningar
i Östersjön från
1974

som landbaserade

Nordostatlanten

och långväga

lufttransporter.

och Nordsjön

Pariskonventionen
landbaserade

källor

1974

om förhindrande

från
av havsförorening
betydelse
för
förhindra
är av stor
förorening av
att
och Nordsjön inklusive Skagerrak och Kattegatt. Den

källor

Nordostatlanten
ovan nämnda

Oslokonventionen
täcker samma geografiska
område
gäller
andra
föroreningar.
Vart
tredje
hålls
år
den
s.k.
typer av
men
Nordsjökonferensen
på ministernivå.
Dess deklarationer
om åtgärder
för att förbättra

tillståndet

i Nordsjön

adresseras ofta till dessa båda

konventioner.

Vilda djur och växter
Bernkonventionen

1979
om skydd av europeiska vilda djur och växsyftar
till
ter
att skydda den vilda floran och faunan och deras biotoper, särskilt
flera länder.

arter och biotoper

vilkas

Medlemsländerna

förutsätts

skydd kräver

samarbete

mellan

vidta åtgärder som att skydda
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plockning

eller uppgrävning

Flyttande

och rastplatser,

2

förbjuda
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jakt,

fångst,

m.m.

djur

Bonnkonventionen
att förebygga

1979

om skydd för flyttande

vilda djur syftar till

att flyttande

arter blir akut hotade. Arter är påförda på
allt efter deras behov av skydd. De arter
som anses
mest hotade förutsätts få strikt skydd. Inom ramen för konventionen

olika

hotlistor

har två särskilda

avtal

slutits

skydda och vårda fladdermöss

samarbete för att
om internationellt
i Europa respektive småvalar i Nord-

sjon.

Lángväga

luftföroreningar

Genevekonventionen
reningar

syftar

och förhindra

till

1979

luftföroom långväga gränsöverskridande
att begränsa och så långt möjligt gradvis minska

luftföroreningar.

använda bästa tillgängliga
beta riktlinjer

och strategier

av förorenande

ämnen.

rör begränsningar

För att uppnå detta skall avtalsparterna

teknik som är ekonomiskt

möjlig

samt utarsom kan användas för att bekämpa utsläpp

Konventionen

av vissa utsläpp,

kompletteras av protokoll
som
såsom svavel och kväveoxider.

Ozonskiktet
Wienkonventionen
1990

för

utsläppen

Miljöfarligt

skydd

1985

och Montrealprotokollet

av stratosfärens

av ämnen som bryter

ozonlager

syftar

1987
till

med tillägg
att eliminera

ned ozonskiktet.

anfall

Baselkonventionen

1989 om kontroll av gränsöverskridande
transporomhändertagande av miljöfarligt
avfall syftar framför
allt till att komma till rätta med de omfattande illegala
transporterna
ter och slutligt

avfall mellan olika länder
av miljöfarligt
särskilt från industriländer
till utvecklingländer.
Konventionen ger vidare incitament till miljövän-
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för tillverkav sådant avfall och till att utveckla metoder
ning som ger mindre mängder avfall och för återvinning.

lig hantering

Riokonventionerna

globalt mycket uppmärksammade
biologisk

som ovan nämnts två
den ena om skydd för

i Rio 1992 undertecknades

Vid FN-konferensen

konventioner

och den andra om klimatförändringar.
dem under första halvåret 1993.

Riksdagen

mångfald

väntas ratiñcera

om biologisk mångfald syftar till att bevara
och att använda dess resurser på ett uthålsyftar den till att främja en rättvis fördelning
av de
1992

Riokonventionen
den biologiska
ligt sätt. Vidare

mångfalden

Bioteknik
som användningen av genetiska resurser skapar.
användas på ett ansvarsfullt sätt.
skall enligt konventionen

tillgångar

Konventionen

handlar

och
naturvårdsarbete
både om traditionellt
Nationella
för den biologiska mångfalden.

om ett ökat sektorsansvar
planer skall utarbetas för hur konventionens

syften skall nås.

1992 om klimatförändringar
Riokonventionen
växthuseffekten.
Dess mål är att koncentrationen

tar sikte på den s.k.

av växthusgaser i
atmosfären skall hållas på en sådan nivå att ekosystemen naturligt kan
för industrilänanpassa sig till den. Konventionen innehåller åtaganden
och vidta åtgärder

derna att anta program

för att begränsa utsläppen

Siktet är inställt på att utsläppen vid sekelskiftet
av alla växthusgaser.
skall stabiliseras på 1990 års nivå. De stater som ansluter sig till konventionen åtar sig såväl att minska utsläppen av växthusgaser som att
bevara

möjligheterna

och utveckla

att binda

växthusgaser

- t.ex.

i

skog.

2.3

Miljörätten

i EG

och

EES

och
EES
om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet
kring ett eventuellt svenskt medlemskap i EG gör den
diskussionerna
miljörätt som har vuxit fram inom EG till en väsentlig faktor att beakta i vårt arbete. I EES-avtalet ingår stora delar av EG:s regelsystem
Avtalet

på miljöområdet.
gällande

lagar,

Avtalet

har redan gett upphov

bl.a. i miljöskyddslagen.

ges en sådan struktur

att ytterligare

till vissa ändringar

En kommande

regeländringar

miljöbalk

i

bör

som avtalet eller ett
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utan

större

omgång.
Nedan görs en översikt över principerna bakom EG:s miljörätt och
dess tillämpning
i EES. Eftersom principerna bygger på EG:s allmänna rättssystem och detta skiljer sig betydligt från vårt svenska går vi
först igenom de allmänna grunddragen i EG-rätten.

EG:s konstitution

i korthet

Grunden för EG-rätten
i fördraget
kraft

finns i 1957 års Romfördrag.

har gjorts

till

1987. Då infördes

Artikel

Viktiga

ändringar

av den s.k. enhetsakten som trädde
de första konkreta miljöreglerna.
följd

i

som anger de styrmedel som EG:s besluStyrmedlen är förtande organ har att använda, är dock ursprunglig.
rekommendationer.
ordningar,
direktiv,
beslut samt råd och
189 i fördraget,

Förordningar
omedelbart
särskild

är allmängiltiga

i alla medlemsstater.

och bindande

Det krävs således ingen efterföljande

i det enskilda

lagstiftning

i alla delar och gäller

landet för att en förordning

skall

gälla.
De anbefaller

är också allmängiltiga.

Direktiv

resultat skall uppnås eller förverkligas
stat får dock
föranleder

att vissa mål eller

i samtliga medlemsländer.

själv välja hur detta skall genomföras.

direktiven

särskild

lagstiftning

eller

Varje

I de flesta fall

andra åtgärder

i de

länder som berörs.
Beslut riktar sig till bestämda adressater och är således inte allmän-

giltiga.

De kan gälla ett eller flera medlemsländer

men även enskilda.

Adressaterna,

men ingen annan, blir direkt bundna av ett beslut.
Råd och rekommendationer
är inte bindande.
Av Styrmedlen

intressanta

är det framför

i förhållande

framställningen

kommer

Till skillnad

och en sina klart
maktutövningen.
är främst

EG:s politik

och direktiv

till arbetet på en miljöbalk.
endast dessa att behandlas.

från den svenska konstitutionen

pen om maktfördelning.

mentet,

allt förordningar

Rådet, kommissionen

utstakade

befogenheter

Den fjärde gemensamma
rådgivande

som är
I den fortsatta

bygger EG:s på princioch domstolen

och balanserar
institutionen,

även om dess möjligheter

har var
varandra i

Europaparlaatt påverka

efter hand har ökat något.

Rådet består av medlemsländernas
har att besluta om bl.a.

förordningar

stats- och regeringschefer.
och direktiv.

Det
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Kommissionen

består av 17 personer som närmast kan betecknas
oberoende
ämbetsmän.
De skall vara självständiga i förhållande
som
till medlemsländerna
och alltså endast tjäna gemenskapens intressen.
De utses på fyra år. Kommissionen

har ensamrätt

på att lägga fram

förslag inför

rådet om förordningar
och direktiv.
Dess centrala maktförstärks dessutom av regler som begränsar rådets rätt att

ställning

ändra i Kommissionens
Till

förslag.

sin hjälp har kommissionen

annat inbegriper
Domstolen
dvs. mellan
medlemsland
domstolen

ett stort kansli,

ett miljödirektorat
har att lösa rättstvister

t.ex.

med ca 150 tjänstemän år 1989.
mellan övriga parter inom EG,

två medlemsländer,

eller t.o.m.

en synnerligen

mellan

som bland mycket

mellan

kommissionen

kommissionen

och ett

och rådet. Detta ger
som högsta uttol-

central roll i EG-systemet

kare av EG-rätten. Formuleringarna
i fördrag, förordningar
och direktiv är allmänt hållna och ofta oklara. Domstolen preciserar dem mot
bakgrund

av konkreta situationer eller vissa typer av frågeställningar.
sidan av sin direkt dömande verksamhet ger domstolen också
rättsligt verkande utlåtanden till nationella domstolar i EG-rättsliga
Vid

frågor.
Genom

bestämmelser

i enhetsakten

har domstolen

kompletterats

med en första instans. Den prövar vissa enklare mål och ärenden som
grundas på klagomål från enskilda personer eller företag. Den första
instansen får inte pröva mål som väcks av medlemsstater eller gemenskapens institutioner

Utvecklingen
Romfördraget
tik.

Frågan

arbetades

eller frågor

av miljöpolitiken
innehöll

inom EG

ursprungligen

inga bestämmelser

om miljöpolihelt
enkelt
inte
aktuell
under
1950-talet
då fördraget
var
fram och slöts. När så småningom miljöfrågorna
alltmer

pockade på uppmärksamhet

kunde de emellertid

den grundläggande

bestämmelsen

menskapen artikel

2,

monisk

om förhandsbesked.

utveckling"

tas upp med stöd av
i Romfördraget
om syftet med ge-

där det bl.a. talas om att åstadkomma
och en "balanserad expansion".

Rådet antog i Paris 1972 ett uttalande om att ekonomisk
leda till inte bara högre materiell levnadsstandard

expansion

borde

förbättrad
särskild

livskvalitet
uppmärksamhet.

miljöprogram.

och att skyddet
Som en följd

för miljön

därför

en "har-

utan även
borde ägnas

av detta utarbetades

ett första
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väl tagits upp av EG gav artiklarna 100 och 235
en laglig grund för att utfärda bindande

sammantagna

medlemsländerna.

tecknas som en generalldausul

Den sistnämnda
enligt vilken

artikel

235

kan be-

rådet får vidta de åtgärder

något av gemenskapens mål
som är nödvändiga för att förverkliga
även i sådana fall där fördraget i övrigt inte anvisar några formella
befogenheter

100 ger rådet befogenhet att utfärda
direktiv som syftar till att harmonisera medlemsländernas
lagar i den
mån det behövs för att den gemensamma marknaden skall fungera.
Enligt

att ingripa.

Artikel

båda artiklarna

krävs att beslut av rådet skall vara enhälligt.
36 har ända från EG:s begynnelse innehållit formule-

Även artikel
ringar

som används för att driva
rådets sida utan från miljömedvetna

Artikeln

ger ett medlemsland

miljöpolitik,

i detta fall

medlemsländers

rätt att införa

inte från

och domstolens.

restriktioner

i den fria

handel som är en av EG:s grundpelare,
dock endast under förutsättning att sådana restriktioner
behövs med hänsyn till bl.a. intresset att
skydda människors

och djurs hälsa och liv eller att bevara växter.

Restriktioner

som i själva verket utgör medel för godtycklig diskrieller är förtäckta handelshinder är förbjudna enligt artikeln.

minering

Det är domstolen

Miljöregler
Det

första

som i sista hand avgör var gränserna

går.

i enhetsakten

miljöprogrammet

började

tillämpas

1973 och har sedan

följts av nya med ungefär fem års mellanrum. Först i och med enhetsakten, vars bestämmelser inlemmades i Romfördraget
1987, utvidgades gemenskapens

kompetens formellt

till att omfatta även miljöområ-

det.
Tre direkta

miljöartiklar

130 s och 130
punkten

infördes

då, nämligen

artiklarna

130

Vidare

bestämdes genom en ny artikel 100 a första
majoritet i rådet för att besluta
att det räcker med kvalificerad

om åtgärder för att harmonisera sådana regler som har betydelse för
den s.k. inre marknad som enhetsakten syftar till att skapa. Att vissa
miljöregler
artikel.

räknas dit framgår

enligt första punkten
sumentskydd

av tredje punkten i samma
i sina förslag till rådet i frågor

uttryckligen

Där stadgas att kommissionen

som rör hälsa och säkerhet samt miljö-

skall utgå från en hög skyddsnivå.
miljöpolitiken
syftar enligt

Den gemensamma

punkten till att bevara, beskydda och förbättra

13-0281.
Del1

artikel

kvaliteten

och kon-

130 r första
på miljön, att
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bidra till skyddet av människors hälsa samt att säkerställa
resurser utnyttjas försiktigt och förnuftigt.
EG:s åtgärder på miljöområdet

byggande
angripas

åtgärder
vid

skall

källan

andra punkten.

själva.

skall bygga på principerna

vidtas,

att miljöstörande

och att förorenaren

att före-

verksamhet

skall

skall betala samma artikel

Huvuddelen

av de åtgärder som behövs på miljöomskall dock medlemsstaterna finansiera och genom-

rådet i EG-länderna
föra

att naturens

EG självt

skall endast vidta

åtgärder

bättre kan uppnås på så sätt än genom åtgärder
samma artikel fjärde punkten.
Beslut om direktiv

m.m. på miljöområdet

i den mån målen

av medlemsländerna

kräver att rådet är enhäl-

såvida det inte är fråga om regler som har betydelse för varors
fria rörlighet, dvs. för den inre marknaden artikel
130 s jämfört med
artikel 100 a första punkten.

ligt,

Vidare gäller att skyddsåtgärder

som antagits gemensamt inte hindmedlemsstaterna
från
bibehålla
eller införa strängare regler,
att
rar
dock under förutsättning
att dessa i övrigt är förenliga med Romfördraget

130
Så
artikel
Det sistnämnda är en viktig inskränkning.
det
ide
flesta
fall
strida
fördraget
medlemsland
t.ex.
mot
anses
om ett
ställer hårdare miljökrav på varor och produkter än vad EG har föreskrivit. För den fria handelns skull kräver EG att sådana regler är

desamma i alla länder.
Sedan miljöfrågoma

började tas upp av EG och framför allt under
regelverk utvecklats rörande föro-

åren efter 1987 har ett omfattande
rening av luft
avfallshantering
tigt mellan

buller,

vatten,

har oftast

har gradvis

höjts.

karaktären

nämnts att de är bindande

Det innebär som
av direktiv.
för medlemsstaterna med avseende

på de resultat
bestämma

varje
som skall uppnås men lämnar
form och metod att åstadkomma detta.

Lagstiftningstekniken
direkt

gäller

folkrättslig
allt

från

karaktär.
icke

bestämmelser.
kräver

skiljer

den enskilde

därför

betydligt

till

EG-direktiv

mer än översättnings-

som

med regler

saknas. Direktiven

deklarationer

transformera

stat att själv

sig från den svenska. Rättsregler

blandas i direktiven

Motivtext

bindande
Att

bioteknik,

produkter,

varierar krafom förhållandena
har betydande framsteg gjorts och

medlemsländer

i miljöarbetet

Rättsakterna

kemiska

Även

och naturvård.

olika

ambitionsnivån

tidigare

och

som är av
innehåller därför

synnerligen
till

svenska

detaljerade

lagregler

och redigeringsarbete.
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och framtiden

Genom det s.k. unionsfördrag

som slöts i Maastricht vintern 1991/92
vissa
ändringar i Romfördraget
om
som syftar
till att ytterligare integrera medlemsländernas politik. I fördraget
anges
ett av målen för den gemensamma marknaden vara tillväxt som tar
hänsyn till miljön. Miljöfrågorna
ges ställning som ett av gemenskapolitikområden.
Beslut
kommer med vissa undanpens
om miljöregler
enades medlemsstaterna

tag att kunna
inrättas

fattas

med kvalificerad

för att möjliggöra

majoritet.

för alla medlemsländer

En miljöfond

skall

att acceptera

strik-

tare miljöregler.
Samtidigt
integration

är att åstadkomma en fast
som syftet med unionsfördraget
betonas emellertid den s.k. närhetsprincipen
eller subsidia-

ritetsprincipen

kraftigt.

Den innebär

att beslut

skall

fattas så nära

medborgarna

Gemenskapen
skall endast genomdriva
som möjligt.
de
syften
eftersträvas
inte
till fullo kan uppnås av
om
som
medlemsstaterna själva. Kommissionen,
är det organ inom EG
som
har
lägga
fram
förslag
till åtgärder, måste beträffande varje
att
som
åtgärder

förslag visa att det aktuella problemet bättre löses på gemenskapsnivå
än av de enskilda medlemsländerna.
När det gäller miljöarbetet inom
EG har kommissionen hittills haft en utpräglat pådrivande roll. Det är
svårt att ännu avgöra om den starka betoningen på närhetsprincipen
i

unionsfördraget

kommer

Unionsfördraget
medlemsländer.
ratificerat

Danmark

fördraget.

sommaren

att utgöra en hämsko.

träder i kraft
och

Danmark

Nytt

Storbritannien

har

av samtliga
fortfarande
inte

har dock i en folkomröstning

1992 röstat nej till fördraget

håll från dansk sida godtagits

röstning

när det har ratificerats

av övriga

på för-

men skall, sedan vissa förbestater,

hålla en ny folkom-

senare i vår.

miljöprogram

I mars 1992 presenterade

kommissionen

ett förslag till nytt handlings-

för miljöarbetet.

Det avser åren 1993-2000 med översyn i
innehåller
av 1995. Programmet
en strategi för en hållbar
utveckling.
Större vikt än tidigare läggs vid förebyggande miljöarbete
och vid att fördela ansvaret mellan olika aktörer.
program
slutet

Hittills
miljöpolitik.

har lagstiftning

varit det mest använda styrmedlet

I det nya förslaget

till handlingsprogram

för EG:s

antyds en för-
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ändring

härvidlag,

utbildning

med starkare

förslag

innehåller

bl.a.

Ett system för samlad miljöprövning

strianläggningar

0

betoning

på ekonomiska

styrmedel,

och information.

Kommissionens

0

2

En strategi

följande

punkter.

vid tillståndsgivning

till indu-

införs.

för varaktigt

utvecklas

till miljökostnader

blir en viktig

hållbara

där hänsyn

transporter

aspekt vid beskattning

och investe-

ringar.

0

Större

miljöhänsyn

skall tas vid användning

av EG:s strukturfon-

der.

Vidare

föreslås att tre samrådsgrupper

inom miljöområdet

tillsätts.

En

rådgivande grupp bestående av företrädare för företag, fackföreningar,
yrkesorganisationer
myndigheter
skall
samt lokala och regionala
behandla allmänna
nationella
mationer

miljöfrågor.

miljömyndigheter
och erfarenheter

metoder på miljöområdet.

En grupp bestående av företrädare för
och för kommissionen
skall utbyta infor-

samt arbeta för att utveckla
En tredje grupp slutligen

gemensamma
skall se över EG:s

miljöpolitik.

EES-avtalet

enligt EES-avtalet

Samarbetet

utgår från EG:s nuvarande

politik

och

är alltså oberoende

i Maastricht.
Ett huvudsyfte
av överenskommelsen
med avtalet är att varor, personer, tjänste och kapital skall kunna röra
sig fritt inom hela EG-EFTA-området.
De grundläggande
mer i huvudsak

miljöbestämmelserna

med Romfördragets.

i EES-avtalet

I artikel

överensstäm-

73 i EES-avtalet

sägs

sålunda, precis som i Romfördragets
artikel 130
att parternas åtgärder i fråga om miljön skall syfta till att bevara, skydda och förbättra
miljön, att bidra till skyddet av människornas hälsa och att säkerställa
ett varsamt och rationellt

utnyttjande

av naturresurserna.

Vidare

anges
grundläggande
principer,
fortfarande
i
enlighet
med
den
nämnda
som
artikeln i Romfördraget,
åtgärder bör vidtas, att
att förebyggande

miljöförstöring
förorenar

miljön

företrädesvis
skall betala.

bör hejdas vid källan

och att den som
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miljöbilaga

bilaga XX innehåller de särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder som skall tillämpas enligt artikel 73. De skall
dock inte
enligt artikel 75
hindra någon part från att behålla eller
införa strängare skyddsregler
som i övrigt är förenliga med EES-avtalet jämför
artikel 130 t i Romfördraget.
De förordningar
gäller

och direktiv som EG har antagit på miljöområdet
även som EES-rätt, dock i de flesta fall från andra
än de som anges i de ursprungliga rättsakterna. Bestämmel-

i huvudsak

tidpunkter

ser som är betydelselösa

för EFTA-staterna

har dock utmönstrats.
Regler som ställer upp normer för
varors utformning och funktion
skall liksom inom EG vara harmoniserade.
På det området tillåts alltså
i princip inga nationella avvikelser
från påbjuden standard. Detta
hänger nära ihop med EG:s och EES-avtalets huvudprincip
om varors
fria rörlighet. Enligt artikel 36 i Romfördraget
finns dock som tidigare
nämnts en möjlighet att trots denna princip införa förbud eller restriktioner

mot import,

export eller transitering på grund av bl.a. miljöskäl. En likadan regel har förts in
som artikel 13 i EES-avtalet. En stat
får sålunda besluta om sådana förbud och restriktioner
om de grundas
på hänsyn till bl.a. intresset att skydda människors och djurs hälsa och
liv eller att bevara växter m.m. De får dock inte utgöra medel för

godtycklig

diskriminering

eller innefatta förtäckta begränsningar
av
mellan de länder som har ingått avtalet.
Dessa regler och andra som är i sak identiska med EG-rättens skall
tolkas enligt EG-domstolens
praxis såsom den förelåg vid den tidpunkt
då EES-avtalet undertecknades. En särskild EFTA-domstol
löser tvishandeln

ter mellan EFTA-stater

och prövar mål och ärenden samt vissa överrör
övervakningsförfarandet
avseende EFTA-staterna.
som
För att främja enhetliga tolkningar
avtalet
utvecklas ett system för
av
att utbyta information
om nya domar från de domstolar som har betydelse för rättsutvecklingen
inom EES-området.
Det gäller EG:s dom-

klaganden

stol och dess första
EFTA-länderna

instans,

EFTA-domstolen

samt de domstolar

i

som utgör högsta instans i respektive

land.
För Sveriges del är detta något nytt. I vårt land finns ingen
motsvarighet till den internationella
rättskipning som har beskrivits ovan och
som även innefattar prövning av nationell lagstiftning.
Inom de områden som omfattas av EG:s direktiv kan
man därför vänta att utvecklingen av praxis kommer att påverkas påtagligt
av andra organ än de
nationella.
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Riksdagens

I avsnitten

2.1

miljömål

och 2.2 ovan har utvecklingen
inom miljöområdet
drag. Av redovisningen
torde framgå att denna

beskrivits

i stora

utveckling

på många sätt ter sig hotfull.

uppenbart

och att övergripande

Miljöfrågorna
arbetet.

Det visar

miljöplaner

ken inför

betydelse

i det politiska

inte minst den stora uppmärksamhet

har riksdagen

1992 i Rio,

miljömål.

behandlat regeringens

90-talet

prop.

beslut

runt

av världens

1988 och 1991

Det har skett i samband med

två miljöpropositioner

1987/88:85

världen

där många

i två miljöpolitiska

antagit ett antal övergripande
att riksdagen

måste arbetas fram.

har också fått allt större

som ägnades FN-konferensen
ledande politiker deltog.
I Sverige

Det framstår

numera som
måste sättas in i ett större sammanhang

att miljövårdsarbetet

Miljöpoliti-

och En god livsmiljö

prop.

1990/91:90.
I 1988 års miljöproposition
chefen miljöpolitikens

beskriver

mål på följande

föredragande

departements-

sätt.

Miljöpolitiken

syftar till att trygga alla människors rätt till en
nu och i framtiden. Viktiga inslag är att förebygga
miljöstörningar
och där sådana uppkommer begränsa dem samt
att återställa skadad miljö. Varje samhällssektor har ett ansvar
för att förhindra
uppstår och att lösa de
att nya miljöskador
problem
Kostnaderna
för att minska
som redan föreligger.
miljöskadoma
och att åtgärda redan uppkomna skador bör bäras
av den som har orsakat eller orsakar skadorna.
En aktiv miljöpolitik
har en avgörande betydelse för vår
god livsmiljö

samlade välfärd,

ekonomi och sysselsättning. Miljöfrågorna
har
Även komen självklar ställning inom välfärdspolitiken.
mande generationer
måste kunna garanteras rätten till en god
miljö, vilken är grundläggande för en hög levnadsnivå och god
livskvalitet.
därför

Miljöpolitiken
har ett starkt komplement i naturresurspolitiken. Enligt
naturresurslagens
inledande bestämmelser
skall
sålunda marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt användas så att en från ekologisk,
social och samhällsekonomisk
synpunkt

långsiktigt

Miljöpolitiken

god hushållning

främjas.

måste utifrån en helhetssyn bedrivas sekzoröverEtt framgångsrikt
miljöarbete förutsätter samtidigt att
miljöhänsynen integreras i utvecklingsplaner
för olika samhällsområden.
Varje samhällssektor
har således ansvaret för att

gripande.
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förhindra att nya miljöskador
uppstår
blem som redan föreligger s. 35-36.
I det citerade

liksom i det av propositionen
föranledda
slogs det s.k. sektorsansvaret fast. I beslutet konñrme-

rades också särskilda

bruk,

för vissa sektorer

miljömål

i andra sammanhang.

trafik,

I 1991 års proposition

som tidigare hade
bl.a. jordbruk
och skogs-

Det gäller

ñske och industri

på följande

och för att lösa de pro-

uttalandet,

riksdagsbeslutet

beslutats
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samt regionalpolitik

sammanfattades

och energipolitik.

de övergripande

miljömålen

sätt.

Målet med miljöpolitiken
är att skydda människors hälsa, bevara
den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresursamt skydda natur- och
ser så att de kan utnyttjas långsiktigt
kulturlandskap
s. 11.

Målsättningar
Riksdagen

för

begränsning

av utsläpp

har i sina miljöbeslut

delmål för miljöarbetet
skall hanteras framöver.

1988 och 1991 även lagt fast en rad

i form av riktlinjer

för hur skilda miljöproblem

Bland dessa kan nämnas följande.

0

Användningen
1994.

0

skall verka för att de totala utsläppen av koldioxid
i
Västeuropa år 2000 inte överstiger nuvarande nivå för att därefter minska.

0

Utsläppen av svavel skall från 1980 års nivå minska
till år 1995 och med 80 % fram till sekelskiftet.

0

Utsläppen av kväveoxider
jämfört med 1980.

0

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen skall halveras till sekelskiftet, räknat från 1988 års nivå. Hälsofarliga
organiska lösningsmedel skall inte användas efter utgången av år 1994.

0

Utsläppen av ammoniak i södra Sverige skall minska med 25 %
till år 1995. Förutsättningarna
för att minska utsläppen med
50 % till sekelskiftet skall utredas.

av CFC

skall

avvecklas

före

utgången

av år

Sverige

skall minska

med 65 %

med 30 % till år 1998
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0

Utsläppen i tätorter av cancerframkallande ämnen skall halveras
till år 2005 och på längre sikt minskas med 90 %.

0

De utsläpp av kväve till haven som beror på människors
samhet skall halveras till år 1995.

0

Utsläppen
70 % till
övriga

kadmium och bly skall minskas med
av kvicksilver,
år 1995, räknat från 1985 års nivå. Utsläppen av
viktiga metaller skall halveras under samma tid.

Det bör anmärkas
i lagregler,

vilket

inte har omsatts
att de ovan beskrivna miljömålen
annars är det normala när riksdagen fattar beslut av

detta slag. Miljömålen
uttalanden

verk-

har endast antagits

och de revideras

i form

av icke bindande
i takt med framgångar eller

fortlöpande

bakslag i miljöarbetet.

Vissa av de ovan redovisade ligger på en högre
1991 års beslut, än enligt 1988 års. Målsättenligt
nu,
ningarna vad gäller utsläpp av koldioxid
och kväveoxider
har dock
skruvats ned. Den målsatta minskningen
kväveoxidutsläppen
med
av

ambitionsnivå

30 % skulle enligt
tidigare

1988 års beslut vara uppnådd redan till 1995. Den
för utsläpp av koldioxid innebar att dessa över

målsättningen

huvud taget inte fick öka i förhållande
Att de tidigare

målsättningarna

främst på att biltrafiken
nat.

till

1988 års nivå.

för dessa utsläpp har övergetts beror

under de senaste åren har ökat mer än beräk-
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3

1

för

en

ny

lagstiftning

Inledning

I Sverige har stora insatser gjorts på hälsoskyddets,
område. De flesta människor

naturvårdens

miljöskyddets

och

miljöer.

lever i hälsosamma

kan vi känna oss nöjda med miljön runt omkring
av mark och vatten i allvarlig
oss. Trots detta fortsätter försurningen
i
fara
landskapsbilden
på många platser. Syrebrisär
takt. Den öppna

I mångt och mycket

Internationellt

finns

ten på havsbottnarna

hotar att slå ut värt fiske.

många miljöstörningar

som, särskilt mot bakgrund av jordens växande
och därmed också vår
kan försämra jordklotets

folkmängd,

allvarligt

I avsnitt 2.1.4

har vi mycket

pekat på några av de viktiprövTrots att den individuella

kortfattat

gaste hoten mot den svenska miljön.
anläggningar
ningen av stora miljöfarliga
omgivning

anläggningarnas

är det bråttom

generationer

egen atmosfär. Med tanke på kommande
att vända denna utveckling.

förbättrats,

lett till

i

att förhållandena

ofta radikalt,

är situationen

i

kom till.
sedd som helhet inte bättre än när miljöskyddslagen
Många av hoten beror till större eller mindre del på sådant som inträffar utanför landets gränser. Mycket beror å andra sidan på vad som

miljön

sker i Sverige.

På många ställen i landet - inte minst inom våra tätoruppvärmningsanläggningar
lokala utsläpp från biltrafik,

ter - orsakar
och andra källor
vattenområden

fortfarande

allvarliga

utsätts också för störningar

luftföroreningar.
från industrier,

Betydande
tätorter

och

jordbruk.

Fyra typer av miljöhot
skulle man kunna indela miljöhoten i fyra grupper. En del
in
utgörs av de föroreningar
som med luft och vatten transporteras
bättre
till
det
Åtskilligt har i detta hänseende ändrats
utifrån.
men
miljö,
föroreningarna
vår
gränsöverskridande
de
alltjämt
belastar
Schematiskt
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i södra Sverige,

olika miljöfarliga

sätt. En del framkallas

av
inom landet. På detta område har som
förbättringar
skett. En del framkallas
av ett

verksamheter

väsentliga

nyss antytts

på ett allvarligt

stort antal diffusa

utsläppskällor

inom

landet.

Av dessa är trafiken

allvarligast.

Också föroreningar
som olika varor kan föra med sig
allt större uppmärksamhet,
särskilt när varorna övergår till
att bli avfall. En viss förbättring har skett genom avgasrening på bilar
förtjänar

och kontroll

av kemiska produkter,
men mycket återstår att göra. Ett
miljöhot består i fysisk verksamhet som försämrar förutsätt-

fjärde

ningarna

för olika växters

och djurs fortlevnad.

Åtgärder som krävs
Det

framstår

komma

som

alltmer

uppenbart

till rätta med de verkligt

att förutsättningarna

stora och övergripande

för

att

miljöproble-

men hänger samman med i vilken utsträckning man kan träffa internationella överenskommelser
om program för att trappa ned användningen av olika miljöfarliga
ämnen eller om begränsningar av utsläpp
från

olika

miljöfarliga

kemikaliekontrollen.

verksamheter
Ett internationellt

eller

om att samarbeta
samarbete pågår inom

inom
såväl

produktkontrollområdet
Nationellt
samverkan

stoppa

utvecklingen
nämligen

som miljöskyddsområdet.
sett ñnns ett otal åtgärder som måste vidtas

till

den

fortskridande

det bättre.

att åstadkomma

arbetsuppgift.

miljöförstöringen

vända

del av detta,

en ny samlad miljölagstiftning,

som är vår

måste denna lagstiftning

den övriga verksamheten

på miljöskyddsområdet.

igenom

och

Det är bara en begränsad

Samtidigt

översiktligt

för att i

återspegla mycket av
Vi går i avsnitt 3.3

olika styrmedel.

Vid utformningen

har vi anledning att uppmärkav lagstiftningen
I avsnitt 2.3 har
behandlat miljörätsamma EG:s miljöskyddsarbete.
ten i EG och EES. Enligt

formning

våra direktiv

får betydelse i många olika sammanhang.
på anpassningen
reglerna

skall miljöbalken

som är anpassad till EG:s rättsordning.
lämnar vi i avsnitt

ges en utEn sådan anpassning

Vissa principiella

3.2. Utformningen

med hänsyn till EG:s lagstiftningsteknik

synpunkter

av de svenska

berörs i avsnitt 4.3.
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Samma krav över hela fältet
Man kan säga att det är fyra stora grupper av skyddsobjekt som miljöbalken bör värna om. För det första är det människors hälsa. För det
andra är det den fysiska
mångfalden.

miljön.

För det tredje är det den biologiska
med naturresur-

Och för det fjärde är det hushållningen

serna.
En och samma grundsyn bör genomsyra hela balken. Vi har visserligen funnit det svårt att samordna ofta ganska disparata aktsamhetsmen anser detta vara en nödvändig uppskall kunna bli en harmonisk kod för människors

regler i de olika miljölagarna

gift om miljöbalken
handlande på miljövårdsområdet.

Samma grundläggande

krav i fråga

skall sålunda ställas vare sig fråga är om
om hälso- och miljöhänsyn
verksamhet,
fastighetsanknuten
om hälsoskydd, om hantering av kemiska produkter, om naturskydd eller om hushållning med naturresurkan
mellan olika intressen naturligtvis
ser, låt vara att avvägningen
utfalla olika beroende på intressenas styrka och miljöhotens farlighet.

Försiktighetsprincipen

Skyddet

för hälsa och miljö,

inbegripet

måste utgå från riskbedömningar.

den biologiska

I princip

mångfalden,

bör det ankomma

på den

som vill göra något som kan påverka människors hälsa eller miljön att
visa att åtgärden inte kommer att medföra skada eller olägenhet. Misslyckas

han med det bör

försiktighetsmått

den tilltänkta

åtgärden

blir att sådana skyddsåtgärder,

stånd. Huvudregeln

i övrigt

inte få komma

till

begränsningar

och

skall iakttas att skador och olägenheter

före-

godtas, att skador
byggs. I vissa fall måste efter en intresseavvägning
härför måste i så fall
Förutsättningarna
eller olägenheter uppkommer.
Denna måste alltså liksom den nuvarande miljö-

regleras i miljöbalken.

skyddslagstiftningen

ha sin grund i försiktighetsprincipen.

Skador skall förebyggas
Nära samband med försiktighetsprincipen
i första hand förebyggas.
av hörnpelarna

har principen

Den finns inskriven

i EG:s miljörätt

artikel

att skador skall

i Romfördraget

130 r.

som en

Den är i och för sig
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självklar

bör inte invänta skador för att avhjälpa dem i efterhand
- man
utan göra sitt bästa för att skador över huvud taget inte skall uppkomma. Det har emellertid förekommit
en viss diskussion i vilken omfatt-

ning hälsoskyddslagstiftningen
aktiviteter

se avsnitt 9.4.

kan användas för att stoppa planerade

För framtiden

att allt arbete vare sig det gäller
vård skall vara förebyggande.

Det är förorenaren

Miljöskyddslagen

bör enligt miljöbalken

hälsoskydd,

miljöskydd

gälla

eller natur-

som betalar
byggde

vid sin tillkomst

1969 och bygger

alltjämt

på principen

att det är den som förorsakar miljöstörningar
som har att
bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga eller avhjälpa dem.

Detta var emellertid inte heller då någon ny princip. Samma tänkesätt tillämpades redan långt tidigare i t.ex. arbetarskyddsfrågor.
Förehar
haft att betala de skyddsanordningar
tagaren
som samhället har
ansett erforderliga

för att begränsa riskerna

i arbetsmiljön

för de an-

ställda.
Inom miljöpolitiken

är principen

och går under beteckningen

numera internationellt

PPP Polluter

vedertagen

Pays Principle.

Den sattes
för första gången på pränt i en rekommendation
av OECD år 1972.
Kostnaderna för de åtgärder som krävs för att bibehålla
en acceptabel
miljö

bör enligt rekommendationen

återspeglas i priserna på de varor
upphov
till
föroreningar
när de produceras eller
som ger
konsumeras. Likaså bör priser på varor som är beroende
av naturre-

och tjänster

surser återspegla

den begränsade

tillgången

på de naturresurser

som

används.

Principen

har numera slagits fast som en av hörnpelarna
i EG:s
artikel
130
i
Romfördraget.
se
r
Även denna princip skall självfallet läggas till grund för
miljöbalken. Detta innebär bl.a. att om man har misslyckats med att förebygga
miljörätt,

skador på grund
betala
gällde.

av miljöstörningar
kostnaden för att återställa

så är det förorenaren
tillståndet

till

som skall
vad som tidigare
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mångfald

Biologisk

heter den gett att förbjuda
livsbetingelserna

försämra

ett skydd för naturen genom de möjligeller begränsa föroreningar
som skulle

har inneburit

Miljöskyddslagen

djurens
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och växternas

Sådana ingrepp

i naturen.

för

faror

Allvarliga

skapas emellertid

överlevnad

skans rent fysiska ingrepp

och växter.

för djur

också av människer t.ex. genom

eller
att skogar huggs ner, genom att vattendrag och sjöar däms upp
odlingshinder
olika
torrläggs, genom att våtmarker dikas ut, genom att
och genom
tas bort ur odlingsmark,
genom att ängsmarker försvinner

bebyggelse.
gjorts i möjligheterna
som av naturvårdshänsyn
för biologiskt liv har
att genom fysiska ingrepp rubba förutsättningar
och skogsvårdsordbruksJ
hittills haft ganska marginella verkningar.
De begränsningar

lagstiftning

en effektiv produkhar i huvudsak inneburit ett

på att främja

har främst varit inriktad

tion av råvaror. Naturvårdslagstiftningen
begränsade
områdesskydd,
som väl kunnat rädda arters överlevnad på
områden men lämnat naturen i övrigt utan skydd. Först naturresursla-

ett samlat grepp på frågan, men denna lag är å andra
gen möjliggör
sidan begränsad till den fysiska planeringen.
Tidigare

när det gäller

har naturen tett sig outtömlig

rikedom

på

Först på senare tid har det blivit ett viktigt mål för naturvårdsarbetet att bevara den biologiska mångfalden på jorden. Man räknar

arter.

varje år.
djurarter försvinner
numera med att över 2 000 växt- och
Varje art bär på sina gener. Alldeles bortsett från det etiskt tvivelvisar det sig att man ur naturens
aktiga i att utrota unika livsformer,
till
grund för läkemedel och annat
värdefulla
anlag
genbank kan hämta
som kan tjäna människan
har alltså den biologiska

Även sett utifrån

allra mest uppmärksammade

mänsklig

ett stort värde.

mångfalden

hör till de uppgifter

denna mångfald
blivit

själv.

egennytta

Bevarandet

för natur- och miljövården

av
som

under senare tid.
understryks i Agenda 21 från Rio-

av avsnitt 2.2.4
nuvarande utarmningen
den
att

Som framgår

av den biologiska mångaktiviteter och
mänskliga
falden i mångt och mycket är ett resultat av
att brådskande och målmedvetna åtgärder behövs för att bevara gener,

konferensen

arter och ekosystem
ser. Hållbara
skogsbruk

med sikte på att hållbart

produktionssystem

för att utnyttja,

bör

utnyttja biologiska

främjas

inom

bl.a.

bevara och öka den biologiska

Åtgärder bör vidtas för att i naturmiljön

jord-

resuroch

mångfalden.

bevara ekosystem

och bioto-
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per samt upprätthålla

naturliga

och återskapa livsdugliga

bestånd av arter i deras

omgivning.

En konvention om biologisk mångfald antogs också i Rio. Konventionen handlar både om traditionellt
naturvårdsarbete
och om ett ökat
sektorsansvar för den biologiska mångfalden. Riksdagen väntas ratificera den före sommaren

Ökad tyngd för

1993.

miljökraven

De tillåtlighetsregler

verksamhet
som i dag gäller för miljöfarlig
för att vid tillämpningen
ge stora möjligheter

medvetet formulerats

ta hänsyn till olika intressen.

Enligt

sprungit

som 1969 års lagstiftare

ifrån den ståndpunkt

vår uppfattning

har
att

har utvecklingen

intog. Det var
då fråga om att försiktigt införa regler för ett helt
lagstiftningsomnytt
råde och oron var stor för att långtgående krav kunde slå
ut viktig
industri.
Medborgarnas
insikt om miljöfrågor
liksom deras krav på
bättre miljöförhållanden
har ökat väsentligt sedan slutet
av 60-talet. I
dagens läge visar erfarenheten
heter att komma
tionella

har både vilja och möjligÄven den interna-

till rätta med svåra miljöproblem.

konkurrensen,

med miljökrav.

att industrin

i vart fall inom

Europa,

kommer

Det gör det lättare för svensk industri

att belastas
att bära kost-

naderna.
Våra direktiv
innebär

innehåller

skärpningar

miljökraven

ett uppdrag

av miljökraven.

Miljöbalken

får ökad tyngd i förhållande

samhetsreglerna

i miljöbalken

hälsan och miljön

De allmänna

förslag

bör utformas

till andra intressen.

hälsa och miljön

som
så att

Av akt-

bör klart framgå att all miljöfarlig

samhet skall bedömas mot människors
sådan prövning

att arbeta fram

verk-

och att vid en

skall stå i centrum.

kraven på försiktighetsmått

i miljöbalken

bör därför

utgå från den nuvarande

regleringen i lagen om kemiska produkter.
lagens
tillämpning
av
ger inte stöd för att de krav i
fråga om skyddsnivån som lagen innhåller skulle behöva ändras. Detta
innebär att den som gör något
som kan påverka hälsa eller miljö skall
vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs
Erfarenheterna

för att hindra

eller motverka

skada på människor

eller i miljön.

Att riskerna

för skador av olika slag skall undanröjas överensstämmer också med de riktlinjer
som riksdagen antagit på grundval av
propositionen
1990/91:90 En god livsmiljö.
Riktlinjerna
tyder på att

lagstiftarens

ståndpunkt

är att risker för skada på miljö eller hälsa inte

Kapitel

skall godtas.

Åtminstone

skall sådana risker
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inte accepteras

efter en

övergångstid.
vara att alla
människors
skydda
skall vidtas som behövs för att
de försiktighetsmått
Vi vill tillägga att även om denna
hälsa, miljön och naturresurserna.
så
i miljöskyddslagen,
från uttryckssätten
princip väsentligt awiker
Den övergripande

principen

i miljöbalken

bör därför

torde den nära motsvara den praxis som numera tillämpas
och tillsynsmyndigheterna

av tillstånds-

på miljöskyddsområdet.

Ett absolut krav på alla tillgängliga

lär som förut
Visst utrymme bör finnas

försikthetsmått

antytts inte kunna tillämpas i alla situationer.
för en avvägning mellan motstående intressen eller med andra ord för
stoppregel bör emellertid
En grundläggande
en skälighetsprövning.
från grundregeln att det kan
vara att man inte får göra sådana avsteg
påtaglig skada på miljön
eller
befaras att skador på människors hälsa
uppkommer
allvarligt

Farliga

eller att en långsiktigt

god hushållning

med naturresurser

äventyras.

ämnen bör bytas ut

Lagen om kemiska produkter innehåller en utbytesprincip - eller subskall
innebär att sådana kemiska produkter
stitutionsprincip
- som
beinte
Principen
är
undvikas som kan ersättas med mindre farliga.
mot
av redan använda kemiska produkter
för
nya
andra. Den skall också tillämpas vid val av kemiska produkter
karaktäriseras
också
kunna
skulle
alltså
och
som
användningsområden

gränsad enbart till

utbyte

Denna princip bör i miljöbalken
ges en mer
en produktvalsprincip.
ställning
än som nu är
vidsträckt innebörd och en mer grundläggande
fallet. Samtidigt innebär detta att den i än högre grad än för närvarättssäkerhetsskäl därför
av generalklausul och att
Utbytesprintalar för att den inte kan göras direkt straffsanktionerad.
får vid behov sanktioskall genomsyra hela miljöarbetetcipen
- som
vid tillståndsföreskrifter,
neras genom att tillämpas vid utfärdandet av

rande får karaktären

prövningen

Materiens

och i tillsynsverksamheten.

kretslopp

Stora miljöproblem
ningen

av varor

Omsättär kopplade till samhällets varuströmmar.
förbrukning
har ökat, vilket innebär bl.a. ökad
av
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av vilka

används ett stort och ständigt ökande

många är otillräckligt

kända såvitt

avser

på hälsa och miljö.

Det årliga inflödet

av miljöskadliga

ämnen i varor och anläggningar
årliga utsläppen till naturen.
Således ackumuleras en växande mängd miljö- och hälsofarliga
ämnen
i bl.a. varor. Så länge sådana ämnen finns i produkter och
varor kommer de också att ñnnas i avfallet. Det kan ta lång tid innan
varorna
deponeras på en tipp eller förbränns. Utlakning
av skadliga ämnen från
tippar kommer i sin tur att pågå under lång tid. Det kan
ännu inte
bedömas vad som händer med miljön,
alla
de
kemikalier
om
som nu
finns i vårt samhälle och kommer att hamna i vårt avfall
så småningom frigörs till omgivningen. Det kan i detta sammanhang
nämnas
är flerfaldigt

större

än de nuvarande

att återvinning
sättningen

och annan avfallshantering
av varor blir alltmer komplex.

försvåras

av att sammanDen stora spridning och

upplagring

ämnen som uppkommer
av miljöfarliga
när man producerar, konsumerar och inte minst gör sig av med varor av olika slag
innebär ett växande hot mot miljön.
De krav som i dag ställs på varuproduktion,
konsumtion
och av-

fallshantering
effekter

är således inte tillräckliga

i miljön.

för

att motverka

negativa

För att åstadkomma

torde krävas att miljöhänsyn

en varaktig förbättring av miljön
inom
tas
varuproduktionen
från idé till

färdig

vara och fram till slutlig hantering av varan efter det att den
kasserats eller av andra skäl inte längre används. Varans hela
omloppscykel måste sålunda bedömas från miljösynpunkt. Idealet
vore om
varorna kunde vara "rena" från början. Om så var fallet skulle inte
enbart miljöstörningarna
minska utan också kostnader för bl.a. investeringar i reningsutrustning undvikas och kostnaderna för avfallsbehand-

lingen

minska.

Miljöbalken

bör därför bygga på principen att vid all hantering
av
skall
så långt som det är möjligt en
varor
hela
livslängd
beaktas
varas
vid bedömningen av de risker för hälsa och miljö
som varan för med
sig. Därvid måste också hänsyn tas till möjligheten
att återanvända en
sedan den tjänat

ut, eller att återvinna ämnen, material eller
energi ur varan.
I enlighet med det anförda bör vid bedömningen
av en varas miljöpåverkan beaktas både råvaru- och energiförbrukningen
vid tillverkvara,

ningen,

hur användaren

kunna omhändertas

hanterar varan och hur den på bästa sätt skall
när den inte längre används. Kravet bör därvid
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varan skall kunna återanvändas
i den skall kunna återvinnas.

hand materialet

Avfallshanteringen

skyddet.
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eller i andra

bör anpassas till åtgärdernas effekt för miljöoch minskning av avfallsmängderna
redan

Resurshushållning

bör ges högsta prioritet. Återanvändning
hand. Därefter bör återvinning
av
Om inte materialet kan återvinnas på annat sätt

i samband med produktionen
bör komma

av varorna
materialet prioriteras.
bör sådana fraktioner

i avfallet

kan användas för
som utan miljörisker
Därigenom bör besorteras ut för energiutvinning.

energiproduktion

hovet av deponering

Hushállning

i andra

kunna skäras ned till ett minimum.

med naturresursema

I linje med vad som nyss sagts om återanvändning och återvinning står
det krav på hushållning
med knappa naturresurser som på senare år
alltmer kommit att prägla miljörätten.
Alltför länge framstod jordens
tillgångar

som outtömliga.

först med oljekxisen

Det stora uppvaknandet

år 1973. Hushållningskravet

kom egentligen

präglar naturresursla-

Numera år många plågsamt
gen men saknas i äldre miljölagstiftning.
medvetna om att det redan nu, och än mer med tanke på kommande
generationers behov, råder brist på viktiga naturtillgångar.
Kravet på
god hushållning
en långsiktigt
komma till uttryck i de centrala
Även

skyddet

särskilt

mångfalden

när det gäller

marken

måste därför
i miljöbalken.

kräver

hushållning

och vattnet.

Jord-

måste bedrivas

så att det vanliga beståndet av växt och
bevaras och, när det behövs och utrymme finns, förbättras.

djurarter

För att upprätthålla
områden
behöver

aktsamhetsreglerna

för den biologiska

med naturresurser,
och skogsbruk

med naturtillgångarna

livskraftiga

avsättas till

bestånd av hotade arter måste större
Enskilda biotoper för arter som
naturreservat.

skydd måste också bevaras.

Som förut anförts är det först genom naturresurslagen
som hushållslagit igenom i svensk lagstiftning.
Den hänför sig i främ-

ningstanken

till tillgången

på mark och vatten och är lika mycket en
bevarandelag.
Genom en prövning med stöd av
som en
naturresurslagen
skall lokaliseras blir det
av var olika verksamheter
sta rummet

planerings-

möjligt

att använda mark och vatten för det eller de ändamål för vilka

de år mest lämpade.

skydda ekologiskt

Naturresurslagen

betydelsefulla

ga plats för miljöstörande

kan användas också i syfte att

områden och för att välja mest lämpli-

verksamhet.
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av kravet på hushållning med knappa naturresurser
I första hand föranleder det att energi från förnyelse-

bör användas.

Detta är viktigt

inte minst

växthuseffekten.

Som nyss sagts bör behovet
beaktas också i samband med avfallshanteringen

för att minska

av energiåtervinning

Sverige och EG
En kortfattad

redogörelse

för EG:s miljörätt

har lämnats i avsnitt 2.3.

De harmoniseringsdirektiv
fördraget

som enligt art. 100 a har införts i Romav den gemensamma marknaden kan under
åsidosättas av medlemsstat till förmån för tillämp-

till genomförande

vissa förutsättningar

ningen av nationella bestämmelser. Det kommer dock här att bli fråga
I princip blir Sverige vid anslutning till
om rena undantagssituationer.
EG skyldigt

att genomföra

de direktiv som antagits med stöd av art.
harmoniseringsdirektiv
beträffande varor som
Annars uppkommer tekniska handelshinder.
Bl.a.

100 a. Det är särskilt
Sverige måste följa.
EG:s rättsregler

måste därför iakttas av Sverige.
om kemikalier
förhåller det sig med de direktiv som på miljöskyddets
med stöd av art. 130 r. Dessa är genomgående minimi-

Annorlunda
område införts
direktiv.

Därför

föreskriva

finns det inte heller något EG-rättsligt

hinder

mot att

t.ex. strängare gränsvärden

än de som gäller enligt sådana
direktiv.
framgår
Som
att i fortsättningen
av det följande anser
gränsvärden för miljöfarliga
utsläpp bör införas i svensk rätt i form
Detta sker bl.a. för att göra det
av generellt verkande föreskrifter.
möjligt att genomföra EG-direktiv
som innehåller sådana gränsvärden.
Den föreslagna ordningen innebär en principiell
omställning
av
normgivningen

på området.

Det framstår

na ger uttryck för en ökad ambitionsnivå.
för detta syfte. Tvärtom
måste i varje
föreskrifterna
minimidirektiv

då som angeläget att normerEG:s regler är inte de bästa
fall

särskilt

kan läggas på en högre ambitionsnivå
från EG:s sida.

övervägas,

om

än motsvarande

Sammanfattningsvis
politiken
grund

kan man säga att EG:s infallsvinkel
till miljömånga gånger är fruktbärande
och väl ägnad att läggas till

för den svenska miljölagstiftningen.

innehållet

ligger

den svenska lagstiftningen

inom EG höga ambitioner
en positiv

utveckling

på miljöpolitikens

förutses.

När det gäller

det sakliga

ofta före. Samtidigt

finns

område och på sikt kan

I den mån fråga är om minimidirektiv
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ståndpunkt,

bör vi alltså behålla vår mer långtgående
EG kommer i kapp.

3.3

Styrmedel

Nationella

miljömål
har fått allt större betydelse,

Miljöfrågorna
arbetet.

För Sverige

utforma

en miljöpolitik

-

liksom

åtaganden och utfåstelser
för

till

att komma

för övriga
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i avvaktan på att

inte minst i det politiska
handlar det om att
med såväl internationella

länder

som ligger i linje
som de ytterligare

rätta med miljöproblem

insatser som måste göras
inom det egna landets

gränser.
som kommer att bli föremål för
huvudsakligen
liksom hittills
riksdagens behandling i fortsättningen
kommer att vara av övergripande karaktär, t.ex. avse olika nationella
Man kan förutsätta

att de frågor

kemikaliekontrollen,

mål för miljöarbetet,

ningen med naturresurser.
riksdagen

naturvärden

sådana mål och fortlöpande

fastställer

och hushåll-

av stor vikt att
reviderar dem i ljuset

Det är enligt vår uppfattning

av arbetet med att uppnå
av nyvunna kunskaper och erfarenheter
tidigare uppställda mål. Bara på så sätt kan arbetet till skydd för
människors

den stadga och inriktning

hälsa och miljön

En allt viktigare

fråga är hur samhället

som behövs.
skall kunna styra miljöarbe-

målsättningarna
ett håll som ligger i linje med de övergripande
bli
riksdagen
fastställt.
kommer
säkert
Det
att
ett allt tyngre
som
arbete att omsätta olika nationella mål till delmål för olika verksam-

tet

hetsområden.
-

i form

Allmän

Vår uppgift

medvetenhet

lagstiftning

med vilka

bästa skyddet för

När detta har konstaterats

tillvarata

är att lämna förslag

av lagar - skall utformas

om hur de instrument
målen skall uppnås.

hälsa och miljö

är det nödvändigt

att särskilt

framhålla

att

inte kan vara det enda eller ens det främsta medlet för att
hälso- och miljöskyddets
och naturvårdens intressen. Längst

leder otvivelaktigt

kunskapsförmedling

först när människorna

allmänt

och opinionsbildning.

är medvetna

Det är

om hoten mot miljön

och

att komma till rätta med dem som hänsynen till
om möjligheterna
de industrianmiljön blir naturlig för alla att iaktta, för industriidkare,
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ställda och deras organisationer,
som för konsumenter,

verkligen
ning

och leder till

gynnar naturen och miljön

kommer

därmed

jordbrukare

också

att påverka

så småningom

i övrigt.

vårdens och friluftslivets

lika väl

processerna
sig i lagstiftningen.

särskilt

som

En sådan ändrad inställ-

de demokratiska

att återspegla

Vi vill i det sammanhanget

och skogsbrukare

livs- och handlingsmönster

och

peka på risken att ställa natur-

intressen i motsats till varandra.

De enskilda

människornas

kan tvärtom stärkas av
engagemang för naturvärden
i skog och mark och utgöra stöd för de insatser som krävs
för att genom förändringar av produktionssystem
m.m. skydda naturen
upplevelser

och dess biologiska

mångfald.

Konsumenterna

kan genom

sina pro-

duktval

göra en stor insats för att få en utveckling mot miljöanpassade
produkter.
Så har också redan skett. Det bästa exemplet är kanske
till användning

övergången

av s.k. klorfritt
papper.
Korrekt och tydlig information
för att konsuär en förutsättning
skall
kunna
träffa
sådana
val.
Likaså
har
utbildning,
menterna
på alla
nivåer

i skolan,

avgörande

på universitet

betydelse

skydd, miljöskydd
som tillgodoser

och högskolor

och naturvård

och i arbetslivet,

en
både att förstå de krav hälso-

för möjligheterna

ställer och att medverka

till lösningar

dessa krav.

Sektorsansvaret
En grundläggande

strävan

i dagens och framtidens

miljöarbete

bör

i alla de olika slag av verksamheter
vara att bygga in miljötänkandet
kan
befaras
påverka
miljön
negativt. Detta gäller också t.ex.
som

jordbruk

och skogsbruk.

Omtanken

om den biologiska mångfalden bör
och väsentlig faktor i all planering, skötsel och

ingå som en självklar
drift inom dessa näringar,

på samma sätt som omtanken om det ekonoBara om de enskilda jordbrukarna
och skogsbrukarna

miska utfallet.
uppfattar

och naturvård som sin egen angelägenhet kan
miljöskydd
sig
behovet
vänta
att
man
av skydd för den biologiska mångfalden blir
tillgodosett.
På samma sätt bör det i första hand vara sektorslagarna
som reglerar

hänsynen

och näringens
Motsvarande

till

miljöskyddets

egna myndigheter

gäller vid planering

fallet också i fortsättningen

och naturvårdens

som bevakar

av bebyggelse.

ske med tillämpning

intressen

dessa intressen.
Denna bör själv-

av plan- och byggla-

självklara uppgift att vid tillämpningen
gen. Det är kommunernas
av
den skapa goda miljöförhållanden
runt bostäder och arbetsplatser.
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beroende

Även trafiklagstiftningens
behandling av miljöav planlagstiftningen.
frågor, som exempelvis avgasrening, bör enligt vår mening stå kvar
och trafikverken

inom sina respektive

svara för sektorsansvaret

om-

råden.
I den mån verksamhet
skors hälsa och miljön

olika sektorer

i samhällets

påverkar

männi-

på samma sätt som för närvaÄven jordbrukets
utsläpp kommer

bör emellertid

rande miljölagstiftningen

tillämpas.

sålunda att falla under miljöbalken.

Ekonomiska

styrmedel

har liksom

Sverige

administrativa

andra

industriländer

i huvudsak

hittills

för att nå uppsatta

styrmedel

använt

Ekonomiska

miljömål.

under senare år fått större betydelse såväl i
Sverige som utomlands. En ökad användning av avgifter och andra
generella ekonomiska styrmedel kan förbättra möjligheterna
att uppnå
har emellertid

styrmedel

de nationella
styrmedel
därför

i stor utsträckning

ter ter sig inte heller
skyddsfrämst

med att använda avgifter

Ett problem

miljömålen.

knytas till insatsvaror
lämpliga

och säkerhetskaraktär.

Avgifter

är mätsvårigheterna.

på miljöskyddsområdet

för

och produkter.

som
får

Avgif-

frågor av utpräglad
syftar
och utsläppsavgifter

att reglera

Produkt-

till att ge incitament till en minskning av utsläppen
eller tillståndsbeslut.
genom föreskrifter

utöver

vad

som tillåtits

EG synes vara på väg att använda också ekonomiska styrmedel i
Lagstiftning och då främst i form av direktiv kan
miljöskyddsarbetet.
sägas ha varit det mest framträdande

styrmedlet

för EG:s miljöpolitik.

EG-kommissionen

har år 1992 lagt fram förslag

handlingsprogram

och därvid

signalerat

till ett femte miljö-

en delvis

innehåller

annan inriktning.
utveckling.
Därvid

en strategi för en hållbar
skall bl.a. stor vikt läggas vid ekonomiska styrmedel.

Programmet

nen har bl.a.
dioxidutsläpp.
I juli
SOU
medel.

diskuterat

1990 redovisade
1990:59

frågan

om energiskatt

Miljöavgiftsutredningen

Sätt värde på miljön

I detta görs en bred genomgång

omfattning
I Sverige

införa

ekonomiska

styrmedel

fanns redan före besluten

lång rad avgifter

m.m.

på miljöområdet.

EG-kommissio-

för att motverka

MIA

Miljöavgifter

kol-

betänkandet

och andra styr-

av möjligheterna

att i ökad

i miljöpolitiken.
vid

1989/90
Flertalet

års riksmöte

en
av dessa har till-
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1980-talet.

MIA:s uppfattning
var att flertalet av de
presenterades
i
sammanställningen
bortsett
som
från sanktionsavgiften
i miljöskyddslagen
föreföll
vara enkla och
billiga att administrera.
Det var också utredningens uppfattning att de
statliga

avgifterna

svenska miljöavgifterna

väl anslöt sig till omvärldens.

valet av avgifter hade Sverige enligt utredningens
lerat sig genom ett relativt stort antal avgifter.
dittills

varit vanligt

I MIA:s
generella

att avgiftsmedlen

betänkande
styrmedel.

genom
mening främst profiDet hade dock

inte

använts för miljöinsatser.

förs ett ingående

MIA

Förutom

uttalade bl.a.

resonemang
följande.

om behovet

av

Inom några år kan man vänta sig att tyngdpunkten i miljöarbetet
förflyttas från åtgärder för att nedbringa utsläppen från de stora
punktutsläppen inom energi- och industrisektorerna
till att handde
utsläppskällorna,
många
små
s.k.
diffusa
utsläpp och
om
åtgärder inriktade på resursflödets
miljöpåverkan
i stort. Ett
viktigt inslag i en sådan politik blir att begränsa och i vissa fall
helt utesluta tillförseln
till samhället av miljö- eller hälsofarliga
kemikalier.
Allt högre ställda mål för traditionella
typer av föroreningar
ökar behoven
samt nya angelägna insatsområden i miljöpolitiken
effektiva
styrmedel.
Kostnaderna
för
viss
given
utsläppsav
en
reduktion tenderar t.ex. att öka i takt med att industriutsläppen
nedbringas till allt lägre nivåer. Det innebär att allt större krav
kommer att ställas på att insatserna blir effektiva ur samhällsekonomisk synvinkel, med andra ord mesta möjliga miljöeffekt
till lägsta möjliga resursuppoffring.
Ekonomiska

styrmedel

kan naturligtvis

inom många områden

vara väl

så effektiva som administrativa.
Erfarenheterna
visar att det mycket
väl går att förena ett administrativt
regelsystem med miljöavgifter
och
miljöskatter.

De

administrativa

och ekonomiska

styrsystemen

kan

verka parallellt

med varandra. Införandet av avgifter och skatter inom
kan således inte ses som en ersättning för de administyrmedlen.

miljöområdet
strativa

Vi går i detta betänkande

inte närmare

på frågan om den typ av
MIA
arbetat
med.
Däremot
är möjligheten
att ansom
vända sanktionsavgifter
som komplement till straffsanktioner
av direkt
betydelse för vårt arbete.

miljöavgifter
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Övergripande aktsamhetsregler
De miljörättsliga
Också miljöbalken
samhetsregler

i nuvarande

framhållits

bör

aktsamhetsregler.

Dessa skiljer

grundläggande

aktsamhetsreglerna

i väsentliga

sig

en högre
Detta bör komma till uttryck i de

miljöbalken

än miljöskyddslagen.

på akt-

är 5 § miljöskyddslagen

miljölagstiftning
produkter.

ambitionsnivå

bara tillåtlighetsreglerna

allmänna

sådana. De bästa exemplen

bör innehålla

och 5 § lagen om kemiska
hänseenden.
Som förut

innehålla

lagarna brukar

ge uttryck

i balken.

för miljöfarlig

för

Dessa bör motsvara

verksamhet

inte

och bestämmelser

Också aktsamhetsreglerna
på
om hantering av kemiska produkter.
med
dessa
bestämmelser.
De
rättsområden
bör
samordnas
andra
nya
i miljöbalken
bör därvid bygga på enhetliga grundbestämmelserna
läggande värderingar.
skall vara
att den som utövar miljöpåverkan
att vidta alla de försiktighetsmått
som behövs för att befarade

l princip
skyldig

bör fordras

hälso- och miljöskador

Detta bör alltså vara innebörden
i balken.
aktsamhetsregeln

skall undvikas.

av den grundläggande
Till den grundläggande

aktsamhetsregeln

bör knytas vissa hjälpreg-

ler. En av dessa bör anknyta till den hjälpregel i miljöskyddslagen
som
handlar om att omfattningen
av företagarens åligganden bör bedömas
med utgångspunkt i vad som är tekniskt möjligt. För vår del väljer vi
teknik.
att tala om bästa tillgängliga
i den vidgade
En annan hjälpregel bör ta upp utbytesprincipen
bemärkelse vi tidigare talat om. Åter andra bör slå fast kretsloppsprinTill det närmare innehållet i aktsamcipen och hushållningsprincipen.
hetsreglerna

återkommer

De allmänna

vi i kap.

aktsamhetsreglerna

kommer

att

styrande effekt inom balkens hela tillämpningsområde.

olika

sätt få en

De kommer

att

som alla förutsätts följa i sitt handlande när det
ange de riktlinjer
gäller att skydda hälsa och miljö. De kan därmed läggas till grund för
kunskapsförmedling

och opinionsbildning.

Vidare

måste aktsamhets-

iakttas av regeringen och andra myndigheter
när de utfärdar
föreskrifter.
Miljöbalken
blir med sitt vidsträckta tillämpningsområde

reglerna

en ramlag och de talrika bestämmelser med bemynatt utfärda föreskrifter
som balken måste innehålla kan inte

med nödvändighet
diganden

göras så detaljerade som i och för sig vore önskvärt. Aktsamhetsreglerna blir då styrande på så sätt att de skall läggas till grund för föreskrifterna.
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Aktsamhetsreglerna
digheterna

i enskilda

skall också iakttas av de rättstillämpande
mynmål och ärenden. Detta gäller såväl vid tillstånds-

prövning

Myndigheterna
skall sålunda
som i fråga om tillsynsbeslut.
de krav som aktsamhetsreglerna
ställer när det gäller exempelvis att vid tillståndsprövning
meddela villkor för verksamheten eller
tillämpa

att i samband med tillsyn

meddela förelägganden

och förbud.

bör aktsamhetsreglerna

Däremot

rade. Så är visserligen

inte vara direkt straffsanktionefallet med aktsamhetsregeln i lagen om kemiska

produkter,

utbytesregeln.

inbegripet

att få så vidsträckt

Miljöbalken

tillämpningsområde

kommer

emellertid

att dess aktsamhetsregler

kan ge tillräckligt
precisa förhållningsregler
grund för en straffrättslig
bedömning.

inte

för att kunna läggas till

Generella föreskrifter
I våra direktiv
miljöområdet

riksdag

framhålls

att det är nödvändigt

ger uttryck

för de miljöpolitiska

och regering.

att lagstiftningen

inom

mål som fastställts

av
Redan av konstituantagna målen ges uttryck i lagar

Vi delar denna uppfattning.

tionella

skäl bör de av riksdagen
eller andra normer som domstolar och andra myndigheter har att följa.
Detta kan naturligtvis
åstadkommas på många olika sätt. Hittills har
bindande

föreskrifter

trala riktlinjer

i stor utsträckning

fått formen

har sålunda uppdragit
att ta fram förslag

saknats. I huvudsak

av icke bindande

Naturvårdsverket

till aktionsplaner

anvisningar.

har cen-

Regeringen

och Kemikalieinspektionen

eller handlingsprogram

för olika

delområden.

Vi anser att ett viktigt styrmedel för framtiden bör vara
generella föreskrifter
som meddelas av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer på grundval av bemyndiganden
i miljöbalken.

Möjlighet
begränsad

att meddela generella

utsträckning

lagstiftningsteknik

enligt

typisk

ande lagar och förordningar
Som

framgått

hänger

föreskrifter

finns nu bara i mycket

miljöskyddslagen.

Däremot

är denna

för lagen om kemiska produkter och anslutinom ramen för kemikalielagstiftningen.
dagens

miljöproblem

i stor

utsträckning

samman med användningen av olika kemiska ämnen eller produkter inom jordbruket,
t.ex. inom tillverkningsindustrin,
inom transportsektorn eller

inom

användas

både för verksamheterna

produkter

och ämnen som kommer

na.

energiområdet.

Samma typ av styrmedel

bör kunna

som sådana och för de kemiska
till användning

inom verksamheter-
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i form av
bl.a. fastställda gränsvärden. Som framgått av avsnitt 2.3 ställer EGdomstolen krav på att medlemsstaternas lagstiftning skall med tillräckmed generella

EG arbetar i stor utsträckning

och tydlighet

lig precision

föreskrifter

en svensk
vidare ut-

Vid

regler.

återge direktivens

EG måste redan av detta skäl ett betydligt
i den nya miljöbalken.
rymme ges åt generella föreskrifter
bör dessutom komma till användning
Generella föreskrifter

anslutning

till

som
räcker
Miljöbalken
styrmedel inom den nationella miljörätten.
ensam
inte till för alla de bestämmelser som behövs rörande hälso- och miljöatt riksdagen

skydd. Det är inte heller rimligt

skall befatta sig med alla

Riksdagen bör i stället dra upp de grundläggande
detaljbestämmelser.
riktlinjer
som regeringen och andra myndigheter har att beakta när de
föreskrifter.

skall utfärda
Miljöbalken

bör därför i vissa grundläggande

hänseenden bygga på

De normer som
hämtade från lagen om kemiska produkter.
direkt
ibland
beslutas
visserligen
skall gälla kan
av riksdagen och
sålunda iklädas lagform. I andra fall bör de emellertid ges i form av

mönster

föreskrifter

beslutade

av riksdagens

av regeringen

eller annan myndighet

på grund

bemyndigande.

Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten

ningsprincipen

har varit dämp-

för den svenska miljöskyddspolitiken
i miljöskyddslagen.

I varje enskilt

fall skall göras vad

och
som rimligen kan krävas för att förebygga och motverka skador
inte
att
olägenheter på människors hälsa och miljön. Detta hindrar
sammantaget

alla störningskällor

kan påverka

miljön

långt utöver vad

innebär inget hinder för att
som är acceptabelt. Dämpningsprincipen
utgångspunkt
är att ange vilken
miljön förstörs i grund. En annan
miljöpåverkan
som över huvud taget kan godtas och sätta stopp för allt
Föreskrifter
av sådan innebörd
som skulle försämra miljön ytterligare.
sådana
Vi
miljökvalitetsnormer.
vi
benämner
normer bör
anser att
och att användanvändas i det framtida hälso- och miljöskyddsarbetet
ningen bör regleras

i miljöbalken.

För att kvalitetsnormerna

skall kunna fylla

sin funktion

bör de ge

miljön med utgångspunkt
just för de krav som bör ställas
med
kompromisser
Eventuella
tål.
från vad människan och naturen

uttryck

hänsyn till vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt
fallet bör inte göras inom ramen för kvalitetsnormerna.

i det enskilda
Dessa skulle
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i så fall bli vilseledande

och därmed meningslösa. Det är möjligt att
och i vart fall inte omedelbart
- går att uppnå de mål
som kvalitetsnormerna
ger uttryck för. Men i så fall får ofrånkomliga
kompromisser
göras med öppna ögon och full vetskap om att hälsa
eller miljö belastas mer än de egentligen tål.
det inte alltid

Möjligheterna

att använda miljökvalitetsnormer

är också olika

för

skilda miljöer.

I fråga om luft kan enhetliga krav ställas. För mark och
vatten gäller däremot skilda förutsättningar alltefter naturliga utgångsvärden.
Erfarenheterna
från de senare åren visar att många miljöproblem
blivit
allvarliga
så
att det krävs omedelbara och samordnade insatnu
ser för att komma till rätta med dem. l många fall framstår det som
uppenbart

att belastningen

vad naturen

på miljön av vissa ämnen vida överskrider
någon
utan att
gräns för den skull klart deñnierats.

"tål"

I sådana fall måste naturligtvis

skyddsåtgärderna

drivas

så långt som

över huvud taget är möjligt.
Enligt

vår mening

kan miljökvalitetsnormer

delse främst för hälsoskyddet,
angeläget

att strikta

En viktig

eftersom

kvalitetskrav

fråga

till en början
betydet på detta område är särskilt

iakttas.

är hur kvalitetsnormer

bör utformas

och vilken

status de skall ha. Ofta torde det vara svårt att ge dem direkt bindande
effekt. En stor del av belastningen på luft, mark och vatten i Sverige
kommer från utländska föroreningskällor.
Strikt tillämpad skulle miljöbalken

kunna betyda att inga nytillkommande

svenska verksamheter

skulle kunna tillåtas inom ett visst område. Miljökvalitetsnormerna
därför kunna genomföras
för statlig

successivt.

och kommunal

planering

De måste därför
och omsättas

som i sin tur kan uttryckas i föreskrifter,
i enskilda tillstánds- och tillsynsärenden

Miljökvalitetsnormer
göras rättsligt
att förbud

läggas till grund

till

åtgärdsplaner,

realiseras genom prövningen
osv.

emellertid

i vissa

fall

också

kunna

bindande.

Sålunda kan man efter tyskt exempel tänka sig
mot trafik i storstädernas kärnor, om vissa
såsom kolmonoxid
översteg i lag eller förordning
an-

skulle

ämnen i luften

skulle

bör

inträda

givna gränsvärden.
Ett viktigt

skäl till att miljökvalitetsnormer

verkan exempelvis
håller

på luftvårdsområdet

sådana normer.

dessa ges motsvarighet

I så fall

skall kunna ges direkt
är att vissa EG-direktiv
inne-

måste vid svensk anslutning

i svensk lagstiftning.

till

EG
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vi i det föregående
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den biologiska

3

mångfalden.

Växter

är känsliga för försurning

del
- en
löser ut metaller

andra sämre på sur mark. Försurningen
för växter. I näringskedjan
direkt
kan påverka livsbetingelserna
som
påverkas sedan övriga varelser. Renare luft, mark och vatten förbättrar

trivs bättre,

möjlighet

arternas

till fortlevnad.

Men den biologiska
strukturen.
behandlat

mångfalden

av den fysiska
sektorsansvaret,
som vi

är också beroende

blir härvid
Ett av instrumenten
tidigare. När det gäller hotade växt-

och djurarter

måste

genom att utrymme reserveras för
nationalparker,
dem. Vi anser att de nuvarande formerna för detta
naturvårdsområden
och biotopskydd
också i fortsättnaturreservat,
ningen och kvantitativt
i ökad utsträckning
bör användas för detta
deras livsbetingelser

säkerställas

ändamål.
Stränder är av flera skäl mycket värdefulla som biotoper, eftersom
en stor mängd arter lever i övergången mellan mark och vatten. Det
bestämmelserna
bör därför framgå tydligt av de grundläggande
om
strandskydd
att skyddet motiveras av hänsyn inte bara som nu till
friluftslivet

utan även till växt- och djurlivet.

bör sålunda förstärkas
Våtmarker
den biologiska
växter,

i det hänseendet.
som har särskilt stor betydelse för
De är viktiga biotoper för olika fågelaxter,

hör till de naturtyper
mångfalden.

och insekter. De kan också tjäna som reningsverk
för läckage av näringsämnen som förs ut med vatten från
och skogsmarker. Som sådana är de antagligen oöverträffade

svampar

kvävefállor
jordbuks-

i kostnadseffektivitet.
förstärkas

Medel
Varors

Reglerna om strandskydd

Vi menar att också skyddet för våtmarkerna
i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

att styra varornas

bör

miljöpåverkan

miljöpåverkan

rättvisande

är en effekt vars värde sällan återspeglas på ett
sätt i priset på varan. T.ex. ingår i allmänhet inte kostna-

derna för varans slutliga omhändertagande i priset. Härigenom ges inte
konsumenten korrekt besked om kostnaderna för att efter det att varan
använts ta om hand den på ett miljövänligt
sätt. Det finns en risk för
att konsumenterna väljer varor som är farliga för miljön och som de
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inte skulle ha valt om priserna bättre hade återspeglat
ga miljökostnader.
Om tillverkarens,

varornas

verkli-

importörens

eller säljarens ansvar för en vara
också varans slutliga omhändertagande,
inbegripet återanvändning
och återvinning,
kommer varans pris bättre att
återspegla dess totala miljökostnader.
Ett sådant ansvar kan också
utvidgas

till att omfatta

utgöra ett incitament

för tillverkaren

att utforma

varan så att den vid
omhändertagandet ger upphov till mindre miljöstörningar.
Man kan tänka sig olika former av ett sådant producentansvar.
Ett

det slutliga

alternativ är att tillverkaren,
importören eller säljaren rent fysiskt tar
hand om den uttjänta varan eller ser till att det ñnns någon
som utför
denna tjänst. Ett annat sätt är att han betalar avgifter
täcker
kostsom
naderna för en varas insamling och slutliga omhändertagande.
Konsumenterna

kan genom sina produktval

göra en stor insats för

Korrekt och tydlig
en utveckling mot miljöanpassade produkter.
information
är en förutsättning
för att konsumenterna
skall kunna
träffa sådana val. En informationsskyldighet
i dessa hänseenden åvilar
att

redan

företagen

enligt

lagen om kemiska produkter.
Avfallseller
bör införas stegvis med början för vissa utvalda

miljövarudeklaration

Deklarationerna

varugrupper.
konsekvenser

varan kan

bör innefatta

i avfallsledet,

en bedömning

anvisningar

hanteras samt deklaration
gäller

av återvinningsmöjligheterna.
med avseende på risker för arbetsmiljön.

Genom miljöavgifter

av vilka

för hur den bör
Motsvarande

och miljöskatter

bör också en varas pris kunna
påverkas på ett sätt som ger konsumenterna
incitament att använda
mindre miljöfarliga
Avgifter
skulle kunna bidra till att finanvaror.
siera åtgärder för omhändertagande
farligt

avfall.

Miljöskatter/avgifter

där en administrativ
I miljöbalken

renhållningslagen
dela föreskrifter
möjlighet

lösning

varugrupper.

av speciellt miljöbör särskilt användas i sammanhang

inte blir effektiv.

bör det liksom

i lagen om kemiska

produkter

och

finnas bemyndiganden
om källsortering

för regeringen

att föreskriva

och destruktion

som gör det möjligt att medoch ätertagande. Balken bör bl.a. ge

eller myndighet

återtagandeplikt

som regeringen bestämmer
för producenter/ leverantörer av utpekade
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Tillstdndsprdvning
Den individuella
självfallet

verksamheter måste
av större miljöfarliga
prövningen
skapar förutsättDen individuella

prövningen

finnas kvar.

utformning av miljöskyddsåtgärderna
ningar för en så kostnadseffektiv
är regelmässigt så stora att
som möjligt. De prövade verksamheterna
riskerna

för miljöstörningar

måste analyseras

För sådana företag måste därför skyldigheten
tillförsäkras

las. Endast härigenom
påverka

enskilda

för var och en av dem.
att söka tillstånd bibehålintressen

möjligheter

att

utgången i ett ärende.

I samband

med de storskaliga

torde

miljöproblemen

det många

vara relativt ointressant att veta exakt var utsläppen sker totalt minskar. I sådana situahuvudsaken är att föroreningsutsläppen

gånger

flera företag i syfte att nedbringa de
Är det fråga
till
fördel för miljöskyddet.
totala kostnaderna kunna vara
om störningar i närmiljön blir situationen en annan. I sådana fall har

tioner

skulle samverkan

mellan

naturligtvis
de som kan beröras ett berättigat intresse av att kunna
påverka och ha inflytande över eventuella förändringar
av utsläppsförhållandena

inom ett område.
som nyss nämnts kan man tänka sig ett sysutsläppsrätter efter amerikanskt mönster. Denna

För sådan samverkan
tem med överlåtbara
ordning

med åtskilliga

är förenad

met är emellertid

att kostnader

praktiska

problem.

för miljöskyddande

Kärnan

i syste-

åtgärder bör läggas

ner där de gör mest nytta och att företag bör samverka i detta syfte.
denna tanke och öppna möjlighet
Det finns all anledning att ta fasta
för sådan samverkan
Samverkan

också inom svensk miljörätt.

mellan företag bör bygga på frivillighet.

måste emellertid

väl tillstånd

lämnats blir

sådant sätt att man inte kan tänka sig att samverkan
kommer
av båda företagens villkor

omprövning

sammanhang

bör villkor

Erfarenheterna
medfört

för flera företag

har visat att omprövning

en del problem.

Formerna

för

Sedan
regleras genom tillståndsprövning.
företagens villkor beroende av varandra på

samverkan

upphör utan att en
stånd. I vissa

till

kunna prövas samtidigt.
enligt den s.k. tioårsregeln

Vi har diskuterat

möjligheten

att införa

en

efter utgången av tioårsomprövning
av tillståndsvillkor
eller någon annan bestämd tid. Vi har emellertid kommit till
den uppfattningen
andra lösningar för att på
att man bör bygga
obligatorisk

perioden

bästa sätt ta till vara tillsynsmyndigheternas
resurser.
Omprövning
villkor
bör
för
vissa
av
grupper av anläggningar
verksamheter

kunna

ersättas

med generella

föreskrifter.

och

Tänkbara
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typer av anläggningar för vilka detta skulle kunna gälla är exempelvis
sopförbränningsanläggningar
och kommunala
avloppsreningsverk.
Föreskrifter

av denna art behöver i sig inte medföra mer betungande
skyldigheter
än andra nya generella förpliktelser
som kan komma att
åläggas företagen. Behovet av rimliga planeringsförutsättningar
för

företagen

måste beaktas av den myndighet

som meddelar

föreskrifter-

na.

Administrativ
Vi föreslår

prövning

eller domstolsprövning

att miljöbalken

skall i betydligt

lagen bygga på möjligheter

ringen bestämmer
gärder

som regeom bl.a. skyddsåt-

Vi förutser

att sådana generella

skall minska behovet att kräva tillstándsprövning,

i fråga om mindre verksamheter.
I Europakonventionen,
artikel
till domstolsprövning,

skyldigheter.

bl.a.

Otvivelaktigt

förvaltningsmyndigheternas
Annars

eller myndighet

att meddela generella föreskrifter

och andra försiktighetsmått.

föreskrifter

högre grad än miljöskydds-

för regeringen

tillgodoses

särskilt

föreskrivs

att envar skall ha rätt
hans civila rättigheter och

när det gäller

måste en möjlighet
avgöranden

finnas

överprövade

inte Europakonventionens

att kunna
av

få

domstol.

krav.

Vi anser att för närvarande talar de starkaste sakliga skälen för att
ärenden om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet också i fortsättningen
skall prövas av förvaltningsmyndigheter
som länstyrelsen och Koncessionsnämnden för miljöskydd. Denna har skött sina arbetsuppgifter
på ett fullödigt

sätt. Behovet av att Koncessionsnämndens
beslut skall
kunna överprövas av domstol bör kunna tillgodoses inom ramen för en
generell lösning av problemet med domstols överprövning
av förvaltningsbeslut.
Om en annan lösning skall väljas anser
att en övergång till domstolsprövning
i regionala miljödomstolar
uppbyggda på de nuvarande
vattendomstolarna

vara värd att allvarligt
Vi har under vårt arbete med framför

väl medvetna

om att statsmakterna

domstolsprövning
försökt

utforma

i sådana frågor.

undersökas.
allt tillståndsfrågorna

kan komma

att vilja

gå över till

Vi har i den mån det varit

våra förslag på sådant sätt att lösningarna

passa i båda systemen.

varit

möjligt

skall kunna
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har nu i många år blivit

varit statliga.

decentraliserat.

Vi har fått

med ständigt vidgade befogenheter

att sköta sina egna
områden
skyldigheter
också
ökade
på
som tidigare
men
Som exempel är det i förevarande sammanhang naturligt

stora kommuner
angelägenheter

alltmer

Detta är en utveckling som kan ha
Nackdelarna
för kommunmedlemmarna.

att peka på bebyggelseplaneringen.
både fördelar

och nackdelar

hänger främst

samman med svårigheterna
siera sina vidgade uppgifter.

för kommunerna

att ñnan-

För vår del är det naturligt

att anpassa vårt förslag till miljöbalk till
sålunda
ägt rum och alltjämt pågår. Kommunerna
som
har redan det fulla lokala ansvaret på hälsoskyddssidan
och renhållden utveckling

ningssidan

och när det gäller

betydande utvidgning
Enligt

tillsynen

över miljöskyddet

delegerats från länsstyrelserna

vår mening bör denna utveckling

tillsynsuppgifter

i ökad

på länsstyrelsen

ankomma

fortsätta

och kommunerna ges
och mer komplicerade
kompetens, bör dock ligga kvar
Större

som kräver särskild
eller i några fall på Naturvårdsverket.

tillsynsuppgifter,

I huvudsak

omfattning.

har denna i

till kommunerna.

i samma utsträckning

på kommunerna

om tillstånd.
Den vidgade kommunala

som för närvarande bör det också
och pröva frågor
att meddela föreskrifter

tillsynen

bör enligt vår mening finansieras

avgiftsvägen.

Miyökonsekvensbeskrivningar
Miljökonsekvensbeskrivningar

är avsedda att användas för att förbättra

beslutsunderlaget

i avgöranden som kan påverka människors hälsa eller
miljön eller äventyra hushållningen med naturresurser. Undersökningar
i detta syfte har länge använts vid prövning

miljöskyddslagen
ändring

och väglagen.

i naturresurslagen

miljökonsekvensbeskrivningar
ken. I sådana beskrivningar

Begreppet

år 1991. Enligt

enligt

olika

har införts
vår mening

lagar,

t.ex.

i lag genom en
bör kravet på

vara en viktig utgångspunkt i miljöbalbör redovisas inte bara den verksamhet

som närmast är tilltänkt utan också realistiska alternativ till densamma.
Däri bör inbegripas också det s.k. nollalternativet,
dvs. möjligheten att
någon ändring

inte kommer

till stånd.
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Sanktioner
En viktig fråga är vilka sanktionsformer
som skall väljas för överträdelser av miljöreglerna.
finns
Det
anledning anta, att en straffpåföljd
i många situationer har en god avhållande effekt just på miljöområdet.
De som kan tänkas begå miljöbrott
är i regel väletablerade personer
som har särskild
överträdelser

anledning

miska

för ett företag

att frukta

straffets

sociala konsekvenser.

begås i stor utsträckning inom ramen
av miljöregler
för näringsverksamhet.
Sanktioner för miljöbrott
inom ramen för ett
företags verksamhet bör i första hand rikta sig mot företaget. Ekono-

påföljder

belopp

kan bestämmas

till

betydligt

högre

än dagsböter

för en enskild person. I sådana situationer kan
sanktioner för företag i form av exempelvis företagsbot

ekonomiska

eller sanktionsavgifter

vara bättre ägnade än straff att hos allmänheten
inskärpa vikten av att miljölagstiftningen
efterlevs.
Bestämmelser om straff för olika typer av brott på miljöskyddsom-

rådet finns såväl i brottsbalken

miljöanknytning.
bestämmelser

placering

Det

som i ett stort antal författningar

har under

om särskilt allvarlig

är ägnad att inskärpa

med

senare år ansetts önskvärt att ha
brottslighet i brottsbalken. En sådan

hur allvarligt

samhället

ser på denna
Av nu anförda skäl bör det ske en fördelning
typ av brottslighet.
av
bestämmelserna om miljöbrott på brottsbalken och miljöbalken.
Behandlingen
i brottsbalken
bör inskränkas till att
av miljöbrott
fallen, då allmänhetens hälsa eller naturens
avse de allra allvarligaste
renhet verkligen sätts på spel med uppsåt eller av klar oaktsamhet. I

miljöbalken

bör huvuddelen

av de straffregler

omfattande

specialstraffrätten

smältas samman.

Sedan

miljöskyddsavgiften

miljöskyddslagen

infördes

som nu finns

som ekonomisk

i den

sanktion

i

år 1981 har behovet

av en sådan sanktion i vissa
hänseenden ändrats genom nya bestämmelser i brottsMed hänsyn härtill är det inte motiverat att behålla institutet

grundläggande
balken.

miljöskyddsavgift

i dess nuvarande

form.

Emellertid

finns det otvivel-

aktigt anledning

sanktionssystem som komatt i den nya miljöbalkens
plement till straffansvaret ha tillgång också till en form av sanktionsavgifter för företag vid enklare former av överträdelser på miljöskyddets
område.
vållande.

Sådana avgifter

bör

kunna

åläggas

företag

oberoende

av
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Samordning

miljölag-

av

stiftningen

4.1

Behovet

Som framhållits
blivit

alltmer

av

i avsnitt

värderingar.
lagar

på samma fråga

i fråga

känner bäst till,
mest lämpade,

har den samlade

miljölagstiftningen

och delvis motstridig.

Den har kommit

och ger som en följd därav uttryck för skilda
frågor får skilda lösningar i olika lagar. Flera

Likartade

kan tillämpas

Myndigheten

melser

2.1.5

svåröverskådlig

till vid olika tidpunkter

samordning

en

väljer

kanske

av en och samma
att tillämpa

den lag som man
i stället för den för ändamålet

t.ex. hälsoskyddslagen,
exempelvis

myndighet.

lagen om kemiska produkter.

Straffbestäm-

ñnns

dels i de olika miljölagarna.
nu dels i brottsbalken,
de
miljöstraffrättsliga
reglerna
i gällande rätt griper in i
av
varandra. De kan också lämna verkliga eller skenbara luckor.
Många

Det har därför

från flera håll framförts

ning av miljölagstiftningen

och i våra ursprungliga

en av våra huvuduppgifter
och bli lättare att tillämpa
En samordning
kan förbättra

och överblicka.
en lagteknisk

operation

som inte i sig
för
miljöstörsom oroar sig
miljöfrågor
kan emellertid
med fog

Alla de människor

ningar

och engagerar sig i olika
kräva att miljölagstiftningen
är tydlig,
kan skaffa

om en samorddirektiv anges som

att lagarna skall på ett bättre sätt samordnas

är visserligen

miljön.

önskemål

begriplig

och enhetlig,

så att de

sig kunskap

om vad som gäller. Detsamma gäller både
och andra som direkt skall rätta sig efter lagstiftningen och

näringslivet

myndigheter

som skall tillämpa den.
En tydlig, begriplig och enhetlig lagstiftning

jämförelse
anslutning
svensk

med internationella
till

internationella

anpassning

möjligheterna

till

EG:s

till information

förhållanden

underlättar
och därmed

överenskommelser

regelsystem.

Den

och opinionsbildning

vidare en
också

en

samt inte minst

en

kan också

förbättra

kring miljöfrågor-

bli ett medel att
na. På så sätt kan en samordning av lagstiftningen
styra miljöarbetet åt ett håll som ligger i linje med de nationella miljömålen.

9 l3-O28l.Dell
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Omfattningen

En samordning

av

samordning

en

kan drivas

mer eller mindre långt. Om den önskade
skall vinnas, kan inte alltför disparata lagar föras

överskådligheten

samman i en och samma lag. De direktiv
som gäller för oss efter
regeringens
ställningstagande
till vårt principbetänkande
och riksdagens behandling

1990/91:90
En god livsmiljö
av propositionen
sikte
i
miljöbalk
samla alla
arbete
skall
vårt
på
att
att
ta
en
som i första hand avser att bevara, skydda och förbättra till-

innebär
lagar

ståndet

i miljön,

medborgarna

att garantera

hälsosam miljö

och att säkerställa

vidare

att det fanns

en ren och
god hushållning med

rätten

till

en långsiktigt
I en sådan miljöbalk bör enligt statsmakternas beslut
naturresurserna.
även naturresurslagen och naturvårdslagen föras in. Riksdagen uttalade
särskilt

strålskyddslagen
borde infogas

i en framtida

miljöbalk.

Syftet med bestämmelserna
ekologisk,

social

hushållning

marken

i naturresurslagen

och samhällsekonomisk

med marken,

intressen

är att främja en från
långsiktigt
god

synpunkt

och den fysiska

vattnet

Lagen är i första hand inriktad
där olika

skäl som talade för att också
verksamhet helt eller delvis

starka

och lagen om kärnteknisk

på att ge ledning

står mot varandra

i fråga

miljön

i övrigt.

i sådana situationer
om användningen

av

och vattnet.

I och med att det år 1991 införts

bestämmelser

om miljökonsekvensbeskrivningar
i naturresurslagen
har dess karaktär av miljölagstiftning förstärkts. Som anförts i prop. 1990/91 :90 s. 132 får genom
naturresurslagen
en framtida miljölagstiftning
en räckvidd som täcker
alla de lagar som är anknutna till naturresurslagen.
Genom att inordna
föreskrifter
motsvarande naturresurslagens i miljöbalken skärps kraven
på att samhällsplaneringen

sker på ett miljömedvetet

sätt. Detta inne-

bär bl.a.

att det skapas en god miljö både i fråga om bostäder och
arbetsplatser och i omgivningen.
Tillståndsfrågor
för olika exploate-

ringsföretag

att prövas mot dessa betingelser

kommer

siktigt perspektiv.

Endast härigenom

tral plats i den fysiska planeringen
ma resurser.
Lokaliseringen
olägenheter

från

garanteras

och vid utnyttjandet

är av central betydelse
miljöfarlig
verksamhet.

när det gäller
Vid

miljömyndigheterna

att tillämpa

i miljöskyddslagen

utan också 2 och 3 kap.

denna dubbla

prövning

och i ett lång-

miljöfrågorna

en cen-

av gemensamatt motverka

tillståndsprövning

har

inte bara lokaliseringsbestämmelserna

krävs skulle komma

naturresurslagen.

till bättre uttryck

Att
om de
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samordnas

kunna förstärka

i en miljöbalk.
På så sätt skulle en
miljöskyddet
via lokalisering
av miljöfar-

lig verksamhet.
Det nu anförda ger stöd för att naturresurslagen
lagar som skall samordnas i miljöbalken.

Miljöskyddslagen,

hälsoskyddslagen,

och renhållningslagen

har alla karaktären

bör ingå bland de

lagen om kemiska produkter
Dessa
av skyddslagstiftning.

lagars syften kan sägas vara delvis sammanfallande.
Miljöskyddslagen
syftar till att reglera vatten- och luftföroreningar
samt buller och andra
störningar

i den yttre miljön.

inte enbart

hälsa. Hälsoskyddslagens
kan vara skadliga

Sådana störningar

utan ofta direkt

naturen

eller

även människors

syfte att hindra och undanröja

för människors

naturligtvis

påverkar

indirekt

störningar

hälsa kan sägas sammanfalla

som
med

syfte till viss del. Även lagen om kemiska produkter
att förebygga skador på människors hälsa eller i miljön.

miljöskyddslagens
syftar

till

Lagen ställer med detta syfte krav pá dem som hanterar eller importeställer i sin tur krav på dem
rar kemiska produkter. Renhållningslagen
som hanterar avfall.
det inte uppkommer
punkt.

Lagarnas

Enligt lagen skall avfall hanteras på sådant sätt att
olägenheter

sammanfallande

från hälsoskyddssyften anser

och miljövårdssyntalar för en samord-

ning.
Inte enbart lagarnas syften är sammanfallande
deras tillämpningsområden.

miljöskyddslagen
egendom
Även

Hälsoskyddslagen

utan till viss del även
reglerar

i likhet

med

störningar

som härrör från användningen
av fast
även om den också omfattar störningar från lös egendom.

en så betydande

störningskälla

som trafiken

regleras till viss del

Trafikens avgaser
av såväl miljöskyddslagen
som hälsoskyddslagen.
och buller har i en del fall ansetts utgöra Sanitär olägenhet och föranlett ingripande

med stöd av hälsoskyddslagen och störningar
trañkanläggningar
faller in under miljöskyddslagen.
Även

tillämpningsomrâdena

miljöskyddslagen

för lagen om kemiska

är till viss del sammanfallande.

från fasta

produkter

Ett förbud

och

kan med

stöd av miljöskyddslagen
meddelas mot användningen
av ett visst
ämne i en särskild anläggning, om ämnet kan förekomma i utsläppen
från anläggningen.

skyddslagen

Ett företag

som har erhållit tillstånd enligt miljöviss
kemikalie
i sin verksamhet kan å
en
denna rätt om kemikalien senare förbjuds med stöd

att använda

andra sidan förlora

Ett förbud meddelat med stöd av
av lagen om kemiska produkter.
lagen om kemiska produkter kan således helt rycka undan förutsättningarna för ett tidigare meddelat tillstånd. Även utsläpp från miljöfar-
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med stöd av båda lagarna. En föreskrift
meddelad med stöd av lagen om kemiska produkter om t.ex. hantering
av ett visst ämne kan direkt påverka ett utsläpp. Lagarnas tillämpningsområden
Härtill

kan regleras

överlappar

kommer

således varandra i inte obetydlig

att vi enligt

våra direktiv

omfattning.

beakta möjlig-

bör särskilt

heterna till

och lagen
en samordning av reglerna i miljöskyddslagen
om kemiska produkter med sikte på ingripande mot en viss produkt
som ett alternativ eller komplement till ingripande mot en verksamhet.
Renhållningslagen

reglerar avfallsfrågor.

Sådana frågor faller emel-

lertid in under även övriga nu behandlade lagars tillämpningsområden.
Vid en bristfällig avfallshantering
kan krav komma att ställas på hanteäven enligt hälsoskyddslagen,
raren förutom enligt renhållningslagen
hanteringen
till
sanitär
upphov
olägenhet.
För det fall att avfalom
ger
let innehåller en kemisk produkt kan krav dessutom komma att framställas på hanteraren

med stöd av lagen om kemiska

ligen kan även aktsamhetsreglerna
förutsättning

under

produkter.

i miljöskyddslagen

att avfallshanteringen

ger upphov

Slut-

bli tillämpliga
till

miljöstör-

ningar som inte är helt tillfälliga.
Ytterligare
ett skäl för samordning
myndigheter
liga

lagar

är att det till viss del är samma
tillämpar
lagarna;
lokal
tillsynsmyndighet
är i samtsom
nämnd och regional tillsynsmyndighet
är
en kommunal

länsstyrelsen.

Såvitt gäller

den regionala

tillsynen

lagen om kemiska produkter utövas dock
och
över arbetsmiljön
av Yrkesinspektionen

sjukvårdsstyrelse.

Försvarets

Tillsynen

på central nivå är mer uppdesom är central till-

lad. Det kan dock nämnas att Naturvårdsverket,
enligt

synsmyndighet
jämte

miljöskyddslagen

andra myndigheter

tillsyn

och renhållningslagen,

även över tillämpningen

utövar
av hälso-

skyddslagen

och lagen om kemiska produkter.
Det bästa sättet att nå en samordning av sanktionsreglerna

skyddets

område

bestämmelser.

är att till

En samordning

ganska omfattande,
tionerna,

vilket

lagar innefattar

mellanställning
dukter.

Vid

sanktions-

under denna förutsättning

parallell

reglering

skulle medföra

i de båda regelverken

en
sankav

inte är önskvärt.

En samordning

ningsmedel.

enhetliga

knyta

t.ex. lagen om kemiska produkter utanför ett
lagverk blir det svårare att samordna sanktions-

Lämnas

sådant nytt enhetligt
reglerna.

miljöbalken

på miljö-

av lagen om kemiska produkter

självfallet

också bestämmelser

Vad angår lagen om svavelhaltigt
mellan

miljöskyddslagen

en samordning

med övriga skydds-

om kemiska
bränsle

bekämp-

intar denna en

och lagen om kemiska

av lagen om svavelhaltigt

bränsle

promed
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i miljöbalken

finns det inget behov av att föreför bränslen. Behovet av erforkan i stället tillgodoses genom balkens all-

skriva några särskilda aktsamhetsregler
derliga

bemyndiganden

männa bestämmelser

om föreskrifter
för kemiska produkter.

hetsreglerna

och genom de särskilda

aktsam-

Även bestämmelserna
över skogsmark
kan med fördel
bestämmelser
I övrigt

i lagen om spridning av bekämpningsmedel
och lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten
integreras i miljöbalken.
Beträffande grundläggande

i de båda lagarna får dessa följa av balken som sådan.
i den förstnämnda lagen intas bland bal-

kan bestämmelserna

kens regler om skydd för växt- och djurlivet.
serna i den senare lagen kan på motsvarande

De särskilda

bestämmel-

sätt tas in i balkens kapi-

tel om avfall.
om förhandsgranskning
av biologiska
bl.a. bestämmelser
godkännande
om

Lagen
innehåller

bekämpningsmedel
av sådana bekämp-

ningsmedel

och om vissa skyldigheter vid hantering av dem. Dessutom
lagen
regler om tillsyn, avgifter och ansvar. Vi förordar att
upptar
även denna lag integreras i miljöbalken.
På vad sätt detta skall ske
återkommer

vi till i kap. 12.

Naturvårdslagen
miljövårdens

innehåller

intressen.

särskilda

regler som nära anknyter

till

Lagen inleds sålunda med ett konstaterande

att

naturen
en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas.
Under hänvisning härtill anfördes i prop. 1990/91 :90 En god livsmiljö
s. 133 att det framstod som befogat att föra naturvårdslagen
samman
utgör

med övriga

lagar som skall ingå i en miljöbalk.
För ett sådant sammanförande talar även de på grundval av nämnda proposition nyligen
företagna ändringarna i naturvårdslagen som innebär att miljövårdens
intressen

förstärkts

Naturvården

i lagen.

brukar

kallas den gröna miljövården.

Naturvårdslag-

stiftningen

är också av stor betydelse för hushållningen med den fysiska miljön. En samordning enligt riksdagens beslut av alla lagar som
avser att bevara, skydda och förbättra tillståndet i miljön, att garantera
medborgarna
en långsiktigt

rätten till en ren och hälsosam miljö och att säkerställa
god hushållning
med naturresurserna
förutsätter
att

naturvårdslagen
Såväl lagen

införs i miljöbalken
om skötsel

innehåller

en allmän

jordbruks-

och skogsmark

Skogspolitiska
innebär

ytterligare

av jordbruksmark

hänsynsregel.

kommittén

som en central del av densamma.
Enligt

som skogsvårdslagen

dessa skall vid skötsel av

hänsyn tas till bl.a. naturvårdens
har lagt fram

beaktande

förslag

av miljövårdens

SOU
krav

intressen.

1992:76

som
i skogsbruket.
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Lagen om skötsel av jordbruksmark
upptar också en bemyndiganderegel som tar sikte särskilt
miljöskyddsfrägor.
Regeln medger att
det får meddelas de föreskrifter

som skäligen kan fordras från miljödock endast såvitt gäller djurantal, gödselhantering

skyddssynpunkt,
och växtodling.

Som

närmare

vägande skäl för att hänsynsregler
ning på miljöskydd

i avsnitt

och liknande

får stå kvar i skötsellagen

allmänna bestämmelserna
och skogsbruk

utvecklar

i miljöbalken

när dessa påverkar

11.3 talar över-

föreskrifter

med inrikt-

och skogsvårdslagen.

bör tillämpas

hälsa eller miljö.

De

också i jordbruk
Miljöbalken

behö-

för jordver däremot inte innehålla några särskilda aktsamhetsregler
och skogsbruket.
Skulle i framtiden fortsatt avreglering
av jord- och
skogsbruk

att det i stort sett bara blir miljöregler

medföra

torslagarna

kvar i sek-

bör dessa föras över till miljöbalken.

Fiskelagen

framför

upptar

svenska vatten.

allt bestämmelser

om rätten till fiske i

också regler av skyddskaraktär.
Av
enligt
störst intresse vad gäller skyddsregler är den bemyndiganderegel
vilken

Lagen innehåller

det får meddelas

föreskrifter

om fiskets värd och bedrivande.
Av motsvarande skäl som anförts beträffande jord- och skogsbrukslagstiftningen anser
dock att sådana skyddsregler bör stå kvar i fiskelä-

gen.
I såväl strålskyddslagen
regleras
punkt.

som lagen

om kärnteknisk

verksamhet

verksamheter

som är av väsentlig betydelse från miljösynföreligger det en avgörande skillnad mellan de båda

Emellertid

lagarna. Skillnaden

är en skyddslag medan
Kännetecknande för en säkerhetslag är att den reglerar hur en verksamhet skall bedrivas för att olyckor
skall undvikas. En skyddslag däremot är tillkommen
och uppbyggd i
kärntekniklagen

det direkta
princip

består i att strälskyddslagen

är en säkerhetslag.

syftet

att skydda

objekt

och är tillämplig

på i

som riskerar att påverka objekten i fråga.
tillämplig
på ett mycket stort antal verksamär

alla verksamheter

Strålskyddslagen
heter.

bestämda

Den yttre miljön

flertalet

av dem.

Det

torde vara och förbli tämligen
finns emellertid
verksamheter

opåverkad

av

som lagen

är

tillämplig

på som kan utgöra allvarliga hot mot miljön om de missköts.
Kärntekniklagen
och mycket
däremot reglerar en noga definierad
speciell

verksamhet.

Den yttre

uppfylls.

miljön

På denna ställs i lagen unika krav på säkerhet.

är starkt beroende

av att uppställda

säkerhetskrav
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Kämtekniklagen
Det finns

flera

lagar,

lagen om åtgärder

t.ex.

mot vattenförorening

från fartyg

och lagen om transport av farligt gods, som i likhet med
kärntekniklagen
reglerar verksamheter där stränga säkerhetskrav måste
för att minimera

upprätthållas

kärntekniklagen

speciell

risken för miljöstörningar.

i sammanhanget

Det som gör

är den osedvanliga

räckvid-

den av skador på miljön

som kan bli följden av en allvarlig olycka i
kärnteknisk
anläggning.
Det är således fråga om en kvantitativ
en
skillnad i fråga om den potentiella risken för skador.
Att infoga alla lagar vars syfte är att säkerställa att gifter och oljor
inte kommer

lösa i naturen och havet torde leda till att balken blir inte

bara väsentligt
även besvärande

mer omfattande än vad tanken
svåröverskådlig.

Ett av huvudsyftena

lagen

i balken.

utifrån

utan

på miljöområ-

och tillämpa.

torde inte stå att vinna med att foga

Några sådana
kärnteknik-

De flesta

av lagens regler är så speciellt formade
stränga krav på säkerhet som ställs på kärnteknisk
att de i endast ringa grad låter sig samordnas med regler

de särskilt

verksamhet
i övriga

lagar som bör ingå i balken.
reglerna för kärnteknik

För dem som har att i första
torde det snarare vara så att

hand tillämpa
reglerna
blicka

har varit

med att samordna lagstiftningen

det är att den skall bli lättare att överblicka
samordningsvinster

hittills

riskerar

att bli otympligare

att hantera och svårare att över-

i en miljöbalk

Arbetet
meningsfullt

än vad som är fallet med nuvarande lagstiftning.
med att åstadkomma en miljöbalk är långsiktigt.
Arbetet är
främst

under förutsättningen

lång tid efter det att den trätt i kraft
Perspektivet

när det gäller

emot jämförelsevis

kärnkraften

kortsiktigt.

att balken

under

Eftersom

kan bestå under

1990-talets

i Sverige
det enligt

senare hälft.
i framtiden är därriksdagens

beslut

skall ske en fortlöpande avveckling av kärnkraften under åren fram till
år 2010, kan man räkna med att ändringar ofta behöver göras i de
lagregler

Sett ur dessa aspekter förefaller
som gäller för kärnkraften.
det praktiskt att behålla kärntekniklagen
fristående från miljöbalken.
En sammanvägning

leder oss
av de nu redovisade omständigheterna
till slutsatsen att kärntekniklagen
inte bör fogas in i miljöbalken.
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Strålskyddslagen

Syftet med strålskyddslagen

är enligt dess portalstadgande

människor,

mot skadlig

stämmer

djur

och miljö

väl överens

med miljöbalken.

att skydda

av strålning.

verkan

Detta

med de syften som ligger till grund för arbetet
föreligger dock viktiga olikheter.

I praktiken

Strålskyddet

anses inte längre vara en utpräglad arbetsmiljöfråga.
I stället har perspektiven vidgats till att omfatta även bl.a. patientskydd
och sedan några år tillbaka

även som skydd för
den yttre miljön. Verkan av och skydd mot strålning utgör i många
hänseenden problem av annat slag än sådana som miljöbalken
är avgäller Strålskyddslagen

sedd att reglera.

Detta är naturligt,

skyddstänkandet

steg för steg har utvecklats

inte bara med tanke på hur strål-

även med hänsyn till vad begreppet

1900-talet,

under

"verksamhet

med strålning"

utan
i hela

dess vidd innebär.
Strålning används numera i ett närmast oändligt antal sammanhang.
I en del fall är det av yttersta vikt att vidta åtgärder för att skydda den
Detta gäller framför allt vid hantering av radioaktiva
yttre miljön.
ämnen.

I åtskilliga

andra fall är däremot

riskerna

snävt begränsade

lokalmässigt

sett. De som behöver skyddas mot strålningen är inom
verksamhetsområden
många
uteslutande människor som arbetar i verksamheten eller på annat sett medverkar i den, t.ex. patienter i sjukvår-

den eller konsumenter.

Strålskyddslagen

innehåller

bestämmelser

för

sådana situationer.
Ett grundläggande
skors hälsa. Tanken
på begreppet

syfte med en miljöbalk är att värna om männiär emellertid inte att alla aspekter som kan läggas

skydd för hälsan skall regleras i balken.

skall också i fortsättningen

gälla för exempelvis

vård. Inte heller är avsikten
produkter

skall ingå i balken.

i miljöbalken

torde denna

att lagstiftning

arbetsmiljö

lagar

och sjuk-

om säkerhet i konsument-

Skulle även dessa tre områden

regleras

ett sådant omfång att ett annat grundläg-

gande syfte med balken förfelas,
genom att samordnas

Särskilda

nämligen

att lagarna på miljöområdet

skall bli lättare att överblicka

och tillämpa.

handlar till stor del om arbetarskydd,
patientskydd och
produktsäkerhet.
I vissa hänseenden företer strålskyddslagen härvidlag

Strålskydd

likheter

med lagen

miljöbalken.
industrin,
genomsyrar

om kemiska

Val

produkter,

av kemiska
i hushållen och i samhället
miljöarbetet

vilken

ämnen och produkter

i stort.

i övrigt

Oavsett

ningen sker kan man befara att kemiska

inordnas

i

som används

i

skall

är emellertid

i vilka

frågor

situationer

ämnen och produkter

som

användtill slut
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hamnar i och påverkar

den yttre miljön. Lagen om kemiska produkter
är av detta skäl central i en miljöbalk
och det får godtas att vissa
frågor som rör t.ex. arbetarskydd
som en följd härav kommer att
regleras i balken.

Strålskydd
skilda

år däremot

av mer speciell karaktär. Många av de vitt
förekommande
verksamheter
med strålning

som regleras

av allmänt
i strålskyddslagen

yttre miljön.

Som exempel kan nämnas röntgenundersökning

eller

typer

matberedning

kan inte i nämnvärd

i mikrovågsugn.

sådana verksamheter

alltjämt

mån störa den
av tänder

Det kan te sig naturligt

ha strålskyddsbestämmelser

att för

i en special-

lag. En lämplig

lösning skulle i så fall kunna vara att endast föra över
vissa delar av strålskyddslagen
till miljöbalken,
närmare bestämt de
delar där skyddsaspekterna
omfattar den yttre miljön.
Det finns flera tänkbara sätt att samordna lagens och balkens regler
utifrån en sådan målsättning. En möjlighet är t.ex. att göra miljöbalken
tillämplig
på all eller vissa typer av strålning och låta balkens och

strålskyddslagens
aktuellt

regler gälla parallellt.

när det gäller

joniserande

I första hand torde detta vara
strålning. Andra alternativ är att

strålskyddslagens

regler om radioaktiva ämnen förs
i miljöbalken,
all
joniserande
strålning
förs
dit
eller
om
att endast regleravfall förs över till balken.
na om radioaktivt
Ingen av de nu redovisade möjligheterna
att delvis inordna strålatt reglerna

skyddslagen

begreppet

i miljöbalken

miljöfarlig

kan befaras medföra
nolikhet

är fn från invändningar.

verksamhet

störning

till osäkerhet

inbegripa

att låta

joniserande

strålning som
leder med största sanansvarsfördelningen
mellan de olika

för omgivningen

vad gäller

för tillståndsgivning

organ

Alternativet

som svarar
miljöskyddslag
och strålskyddslag.

och tillsyn

enligt

nuvarande

Det står således i strid med ett av
de grundläggande
syftena bakom miljöbalken
lagstiftningen
- att göra
effektivare
i arbetet för en bättre miljö.
Även alternativet att till miljöbalken föra över enbart de regler
som
gäller

radioaktiva

försvåra
blir

ämnen eller som gäller joniserande
strålning torde
tillsynsarbetet på strålskyddsområdet,
eftersom lagstiftningen

svår att överblicka.

enbart reglerna

Vad slutligen

om radioaktivt

avfall

gäller

alternativet

leder detta till

att föra över

att den samlade

regleringen

av strålskyddet splittras utan att syftet att samla de regler
har
för den yttre miljön vinns.
betydelse
som
En möjlighet

balken.

är givetvis

att strålskyddslagen

För att i så fall markera

att strålskyddet

lämnas helt utanför
även innefattar

frågor
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som skulle ha kunnat regleras i balken,
skyddslagen göras i en särskild paragraf

kan en hänvisning

till

strål-

i balken.

anser vi att det skulle strida mot syftet med balken att
utanför denna. Miljöbalken
är tänkt att
helt lämna strålskyddsfrågoma
Emellertid

för att
som skall ge de lagliga förutsättningarna
sätt än hittills arbeta för en bättre miljö. I princip bör

bli ett samlat lagverk
på ett effektivare

att
som är av central betydelse för möjligheterna
och förbättra den yttre miljön ingå i balken. Om de strål-

då alla lagregler

skydda

som är viktiga för miljön lämnas utanför minskar tyngden
och betydelsen av miljöbalken
som helhet.
Eftersom andra lämpliga alternativ saknas, bedömer vi den enda

skyddsregler

realistiska

med annan miljöi dess
strålskyddslagen

att samordna strålskyddslagen

möjligheten

i en balk vara att i denna integrera
Det måste därvid godtas att även många verksamheter

lagstiftning
helhet.
riskerna

med strålning

inomhus

därigenom

är mycket

kommer

i balken.

om åtgärder mot vattenförorening
förebygga och begränsa vattenföroreningar

Lagen

i fråga om kärnteknik
lagen inte bör fogas in i miljöbalken.
nyss redovisat

till vissa lokaler

snävt begränsade

att regleras

där

från

fartyg

från fartyg.

har vi kommit

syftar

till

att

På skäl som

till slutsatsen

att

som hittills förordats, talar
Visserligen
goda skäl för att till den föra över även miljöskadelagen.
Om miljöbalken

får det breda innehåll

bröts ersättningsreglema
fördes med jordabalkens
den till

miljöskadelagen

och sammanår 1986 ut ur miljöskyddslagen
regler om skadestånd i grannelagsförhållanunder

hänvisning

till

bl.a.

svårigheten

att

verktill begreppet "miljöfarlig
anpassa de nya skadeståndsreglerna
Vid en allmän
samhet" och andra bestämmelser i miljöskyddslagen.
översyn
forma

finns det emellertid
av miljölagstiftningen
såväl miljöreglema
som skadeståndsreglerna

anledning

att ut-

så att de passar

omfattar även vissa grannelagsrättssamman. Att skadeståndsreglerna
liga förhållanden anser vi inte utgöra något avgörande hinder. Bestämmelser kan i den delen föras över till jordabalken.

Eftersom

anknyt-

till fast egendom inte bör vara vägledande för miljöbalken,
till att
faller därmed också skälen för att begränsa skadeståndsreglerna
ningen

avse verksamheter på fast egendom. Detta är i och för sig en fördel.
Plan- och bygglagen är ett omfattande lagverk som nyligen kommit
till efter ett mycket

tidsödande

nära samband med den miljöbalk

enligt

förslaget

skall

omfatta

lagstiftningarbete.

Den har visserligen

vi nu föreslår, dels genom att balken
också de hushållningsfrågor
som nu

Kapitel
regleras

i naturresurslagen,

dels genom att planeringen

delse för miljöskyddsarbetet
synnerhet.

Det föranleder

komplexen

tillämpas

4

i allmänhet
emellertid

parallellt.
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har stor bety-

och den gröna miljövården

ingen olägenhet

Att i miljöbalken

i

att de båda lag-

föra in alla bestäm-

melser om den fysiska planeringen torde däremot belasta den lagtekniska konstruktionen
över bristningsgränsen.
Det anförda talar för att
plan- och bygglagen

inte förs över till miljöbalken.

den nya minerallagen.

Vad angår vattenlagen

Detsamma

gäller

talar övervägande

skäl

av samma art som de som anförts beträffande plan- och bygglagen för
att även denna lag hålls utanför balken. Den kanske viktigaste uppgiften inom ramen för den följdlagstiftning
vi avser att arbeta med i

fortsättningen

blir

emellertid

att närmare

överväga

hur vattenlagen

skall anpassas till miljöbalken.
Om det därvid befinns att en möjlig
väg till anpassning är att i miljöbalken
föra in vissa delar av vattenlagen, främst tillåtlighetsreglerna

Trafiklagstifmingen
ningarna

i 3 kap., får frågan övervägas på nytt.

kräver

från trafiken

härrör

särskilda

överväganden.

Miljöstör-

också från ett stort antal rörliga

källor

i

form av fordon av olika slag
bilar, fartyg och flygplan.
För att
reglera sådana fordons miljöpåverkan
behövs styrmedel som påverkar
tillverkare

och enskilda

trafikanter

i form av standardiseringskrav
och
former av skatter och avgifter. Sådana

typgodkännanden
bestämmelser
allmänna

resp. olika
har knappast sin plats i miljöbalken.

bestämmelserna

i miljöbalken

i olika

Däremot

hänseenden

på fasta trañkanläggningar.
trafiken

kan medföra

samordning

Våra förslag beträffande

4.3

att bryta ut frågan om trañktill särskild behandling.

den frågan redovisar

kan utformas

från

med miljöbalken

Utformningen

En miljöbalk

tillämpas

Faror för hälsan som luftföroreningar
bör också behandlas i miljöbalken.

Vi har funnit det mest ändamålsenligt

lagstiftningens

bör de

av

en

i 10 kap.

samordning

på olika sätt. Det finns många bestämmel-

ser, t.ex. om tillsyn, som med vissa variationer upprepas i olika lagar.
Sådana bestämmelser kan föras samman och ges en enhetlig utformning i miljöbalken.
Beträffande de mer grundläggande reglerna, framför allt aktsamhetsreglerna,
nu gällande

lagarna

till

kan diskuteras

särskilda

kapitel

om man skall föra över de
eller

eller om man skall på ett mer genomgripande
olika lagarnas bestämmelser till nya enhetliga

avdelningar

i en balk
sätt arbeta samman de
regler.
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om vissa av de lagar som enligt det föregående kan komma
i fråga för samordning i många avseenden uppvisar stora likheter, och
delvis

detta gäller särskilt om skyddslagstiftvarandra
finns det också mellan dessa lagar skillnader som måste beak-

överlappar

ningen

tas. Lagen om kemiska produkter intar en särställning, eftersom dess
allmänna aktsamhetsregel är den mest moderna inom miljöskyddslagför i
och det med stöd av denna kan meddelas föreskrifter
varje hälso- och miljöfarligt
ämne oavsett i vilket led det han-

stiftningen
princip

är
gäller vid sidan av de övriga lagarna. Miljöskyddslagen
enligt grundprincipen
att omfattningen
av erforderliga

föreskrifter

uppbyggd

med hänsyn tagen till

skall bedömas

skyddsåtgärder

av generell

karaktär.
besvärs-

och

i de lagar som skall ingå i miljöbalken.

En

Det går förhållandevis

lätt

sanktionsbestämmelsema

att samordna

tillsyns-,

torde komma att avsevärt underlätta

sådan samordning

utfor-

för att meddela före-

Lagen ger litet utrymme

made tillåtlighetsregler.

i

förhållandena

från ett antal i lagen allmänt

varje enskilt fall med utgångspunkt

skrifter

Sådana

och marknadsföring.

teras och således även vid tillverkning

tillsynsmyndig-

heternas arbete.
bör i avsevärd omfattning

Också de övriga lagreglema
ordnas.

drivas

kan naturligtvis

Samordningen

kunna samolika långt alltifrån att

men placeras i
skilda avdelningar av lagen till att de helt smälts samman i gemensamtill en sammanställning
av nu
ma regler. Att enbart göra miljöbalken

reglerna

för olika ämnesområden

gällande

lagar

närmas till varandra

meningslöst.

är självfallet

De olika

många hänseenden smältas samman, så att miljöbalken
inställning

en enhetlig
densamma
Antalet

till

miljöfrågorna

på de olika områden

ger uttryck

och så att ambitionen

som behandlas

verksamheter

miljöfarliga

måste i

lagarna

i Sverige

för
blir

i balken.
är mycket

stort.

Det

tillståndsfrågor

för en individuell tillståndsprövning
av alla. Många
har också mycket liten räckvidd.
Det behövs alltså

andra styrmedel

än tillståndsprövning

finns inte utrymme

Liksom

annan verksamhet

regleras

genom föreskrifter

för ett stort antal verksamheter.
verksamhet

bör också miljöfarlig
med generell

räckvidd.

Visserligen

kunna
kan

med tillsyn av verksamheten. Ersätts
med generella föreskrifter,
som företagen har att

man inte komma ifrån problemen

tillståndsprövningen

på egen hand rätta sig efter,

bör dock vissa rationaliseringsvinster

stå

att hämta.

Möjlighet
begränsad

att meddela generella

utsträckning

enligt

föreskrifter

miljöskyddslagen.

ñnns nu bara i mycket
Däremot

är denna
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för lagen om kemiska produkter och ansluinom ramen för kemikalielagstiftningen.

typisk

tande lagar och förordningar

framgått

Som

hänger

dagens

miljöproblem

i stor

utsträckning

samman med användningen av olika kemiska ämnen eller produkter inom jordbruket,
inom transportsekt.ex. inom tillverkningsindustrin,
torn eller inom energiområdet.

Samma typ av styrmedel bör kunna
som sådana och för de kemiska

användas

både för verksamheterna

produkter

och ämnen som kommer till användning

inom verksamheter-

na.
Om den önskvärda
att miljöbalken
eller

ringen

bemyndigas

översiktligheten

skall vinnas,

torde det krävas

i viss utsträckning

får karaktär av ramlag och att regeregeringen
bestämmer av riksdagen
som
självfallet i enlighet med de riktlinjer
som riksdagen

myndigheter
att-

drar upp meddela de närmare föreskrifter
som behövs. Fördelen med
ett sådant system är främst att riksdagen kan dra upp de övergripande

riktlinjerna
fördel

medan detaljerna

är att det går fortare

när ändrade

förhållanden

överlämnas

åt myndigheterna.

att genomföra

påkallar

ändringar

En annan
i regelsystemet

det. På miljöskyddets

område

är

detta en fördel, eftersom nya och oväntade faror kan snabbt dyka upp
och vara av så allvarlig natur att de kräver omedelbara åtgärder.
Miljöbalken
bör därför i vissa grundläggande hänseenden bygga på
hämtade från lagen om kemiska produkter.
De normer som
skall gälla kan visserligen
ibland beslutas direkt av riksdagen och
sålunda iklädas lagform. I andra fall bör de emellertid ges i form av
mönster

föreskrifter

beslutade av regeringen eller annan myndighet på grund
riksdagens
bemyndigande.
av
Sådana föreskrifter
kommer att bli direkt tillämpliga
och i regel
straffsanktionerade.

De skall emellertid

också tillämpas av tillståndsoch sålunda läggas till grund för dessa myn-

och tillsynsmyndigheter

digheters beslut. Det bör medföra en effektivitetsvinst
om mer rutinbetonade försiktighetsmått
kan regleras direkt i föreskrifter
och inte
behöver

skräddarsys

Förutsättningarna

för individuella

verksamheter.

för att använda

mycket efter verksamhetens

generella

art och omfattning.

med omsorg skilja mellan verksamheter

föreskrifter

varierar

Det är nödvändigt

där generella

föreskrifter

att
kan

användas och verksamheter

prövning

och/eller

vara en relativt

som måste kontrolleras
genom tillståndskan sägas
tillsynsbeslut. Det typiska föreskriftsfallet

enhetlig

många små anläggningar

och mogen bransch eller verksamhetstyp
vars utsläpp eller påverkan

i övrigt

med

samman-

270

Kapitel

4

taget är av betydelse och där det finns väl definierade
begränsa påverkan.
En risk som är förenad med generella föreskrifter
låsa den tekniska utvecklingen.
Föreskrifter
skall

metoder

för att

är den att de kan
självklart

kunna

förnyas

och förändras
till någon ersättning för tillämparna
- utan rätt
det
kommer
bli
omfattande
arbete att ta fram sådana.
att
ett
- men
Trögheten kommer att leda till ett motstånd att ta fram
nya föreskrifter
så snart de gamla är föråldrade.
Det är nödvändigt att de centrala

miljövärdsmyndighetema

och särskilt Naturvårdsverket

tilldelas behöv-

liga resurser för att ta fram förslag till nya föreskrifter.
Ett system med bemyndiganden är vidare fördelaktigt
att anpassa den svenska miljölagstiftningen
omrâdet.
EG arbetar i stor utsträckning
bl.a.

fastställda

lemsstatemas

gränsvärden.

lagstiftning

återge direktivens

regler.

av detta skäl ett betydligt
i den nya miljöbalken.
EG tillämpar
för den enskilde
För

EG finns

motivtext.

med generella

EG-domstolen

skall med tillräcklig

då det gäller

till EG.-s regler på miljö-

föreskrifter

i form av
ställer krav på att medprecision

och tydlighet

Vid en svensk anslutning till EG måste redan
vidare utrymme ges åt generella föreskrifter

än Sverige. Rättsregler
en annan lagstiftningsteknik
blandas med regler som är av folkrättslig
karaktär.
det endast en konstitutionell
nivå. Dessutom saknas

Direktiven

ner till synnerligen

innehåller

detaljerade

allting

från icke bindande

bestämmelser.

Därför

deklaratio-

kommer

det ofta

att vara svårt att känna igen en transformerad
EG-regel i den svenska
lagstiftningen.
En grundläggande
princip för tillämpning
av svensk
lagtext som grundar sig på Sveriges internationella
förpliktelser
är
emellertid

att tolkningen skall vara konventionstrogen.
Den svenska
skall sålunda ges samma innebörd som den internationella
rättsakt som den grundar sig på. EG:s direktiv upptar exempelvis ett
stort antal definitioner.
När motsvarande begrepp används i svensk
lagtexten

lag, som grundar sig på EG-rätten, skall begreppen alltså användas i
enlighet med EG:s definitioner,
utan att dessa behöver upprepas i den
svenska lagtexten.

Riksdagen har under hösten 1992 antagit ändringar

i svensk lag för

att genomföra

EES-avtalet. Genom dessa ändringar har en stor del
av
den anpassning som krävs till EG:s rättssystem på miljöområdet redan
genomförts,
även om lagarna ännu inte trätt i kraft. Även anpassningen till EG:s rättsystem föranleder att miljöbalken
i viktiga hänseenden ges karaktär

av ramlagstiftning

och att alltså bemyndigande-

Kapitel

regler

med föreskrifter

i förening

i balken

som regeringen bestämmer
införande i svensk rätt.

eller myndighet
reglernas

meddelade av regeringen
skall utgöra medel för EG-

att balken inleds med bestämmelser

Det är rimligt

mål och presenterar

miljövårdens

för den moderna
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som ger uttryck
de grundläggande

bör bygga på
medlen för att nå dessa mål. Målsättningsparagraferna
övergrimiljöpolitikens
grundsatsen
redovisade
att
den i avsnitt 2.4
pande mål är att skydda
mångfalden,

människors

hälsa,

bevara

den biologiska

så att de kan utmed uttaget av naturresurser
samt skydda natur- och kulturlandskap.

hushålla

nyttjas långsiktigt

bör också anges de allmänna krav på
hälsa, miljön och en långsiktigt god
Ambihushållning med naturresurserna
som bör prägla miljöarbetet.
del
i
denna
bör
Miljöbalken
tionsnivån i detta avsnitt bör vara hög.
På ett tidigt

skede i balken

aktsamhet beträffande

människors

i den modernaste

söka sin förebild

skyddslagstiftningen,

lagen om kemiska produkter och strålskyddslagen.
bör möjligheten
att arbeta
Som nyss framhållits
föreskrifter

vidgas väsentligt

konstitutionella

Av

miljöskyddslagen.

i förhållande

nämligen

med generella

till vad som nu gäller enligt
är det önskvärt att så

skäl

till
mycket som möjligt binda regeringens rätt att meddela föreskrifter
skall kunna
För att sådana förutsättningar
bestämda förutsättningar.
av bemyndigani balken. Därför

anges på ett begripligt sätt behövs en nära anknytning
dereglerna till behandlingen av de olika sakfrågorna

om särskilda verksamheter eller
bemyndiganden för regeringen att meddela

måste olika kapitel med bestämmelser
ämnesområden

innehålla

föreskrifter.
En nackdel med denna lösning är att ganska typiska bemyndiganden

angående t.ex. skyddsåtgärder måste
om rätt att meddela föreskrifter
kapitel i balken. Mot bakgrund av den nyss
upprepas i åtskilliga
nämnda principiella
nyheten med vidgade möjligheter
att arbeta med
framstår

generella föreskrifter
verat att ha ett särskilt

kapitel

det vidare som pedagogiskt starkt motii ämnet. Vissa grundläggande bemyndi-

för
som har generell räckvidd
redan i ett inledande avsnitt i balken.

gandebestämmelser
därför

tas

Det föreligger
serna för tillåten

miljörätten

bör

ett behov av att i förväg kunna klarlägga var gränbör gå. Ett sätt att göra detta är att
miljöpåverkan

som anger vilken
belastning av bestämda ämnen som kan godtas på olika recipienter
såsom mark, vatten och luft. Enligt vår uppfattning finns det behov av

införa

ett system

med s.k.

att i ökad utsträckning

miljökvalitetsnormer,

lägga miljökvalitetsnormer

till grund för olika
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enligt

miljöbalken,

gränsen går för ytterligare

t.ex.

när det gäller

utsläpp från miljöfarlig

att avgöra

verksamhet

var

inom ett

Även bestämmelser

visst område.

bör därför
om miljökvalitetsnormer
avsnitt av balken.
Milj6konsekvensbesknvningar
är avsedda att användas för att för-

föras in i ett tidigt

bättra beslutsunderlaget
hälsa eller

miljön

som kan påverka människors
långsiktigt
god hushållning
med
en

En miljökonsekvensbeskrivning

naturresurser.
den verksamhet
tiv,

vid avgöranden

eller äventyra

som närmast är tilltänkt

inbegripet

s.k. nollalternativ,

till

denna. Enligt

kravet på miljökonsekvensbeskrivningar
i miljöbalken

måste omfatta inte bara

utan också realistiska

alterna-

vår mening

vara en viktig

bör

utgångspunkt

och även bestämmelser

bör
om sådana beskrivningar
därför införas i ett tidigt avsnitt av balken.
Att bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar
också skulle
tillämpas i ärenden enligt plan- och bygglagen har i tidigare lagstiftningsärende

inte ansetts böra ske. Emellertid

anser vi att tiden nu är
sådan
anknytning.
av en
riksdagsbehandlingen
av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

mogen för införandet
Vid
yttrade

Bostadsutskottet

att det är lämpligt

att de föreskrifter

som
tas in som en särskild avdelning i balken.
Därigenom skulle bestämmelserna hållas samman som för närvarande
eller såsom kunde bli följden om lagen kompletterades
med ett kapitel
motsvarar

naturresurslagen

Enligt Bostadsutskottet
skulle en
om miljökonsekvensbeskrivningar.
sådan konstruktion
få till följd att miljöfrågorna
stärktes och fick en
central plats i den fysiska planeringen och i samhällsplaneringen
i vid
mening.
Inte bara de nuvarande
gen utan även balkens

hushällningsbestämmelserna
bestämmelser

miljökonsekvensbeskrivningar
s.k. NRL-anknutna
inledande

lagarna.

i naturresursla-

om miljökvalitetsnormer

bör bli gällande

vid prövning

och

enligt de

Detta bör i balken komma till uttryck

i en
och definitio-

paragraf

i ett kapitel om tillämpningsområde
bestämmelserna,
ner.
som sålunda får karaktär av s.k.
paraplybestämmelser,
bör samlas i en särskild avdelning av balken.
De angivna

I våra tilläggsdirektiv

sägs mycket klart att vårt uppdrag inte omfat-

tar att överväga det sakliga innehållet
bestämmelser.

miljöbalken

Till

följd

att innefatta

i naturresurslagens

av denna begränsning
bestämmelser

hushållnings-

i direktiven

kommer

av såväl exploateringskaraktär

som skyddskaraktär.
Naturvårdslagen
områden till fromma

innehåller

bestämmelser

för vetenskap,

kultur-

om

att skydda

och naturvård

olika

samt frilufts-

Kapitel
liv.

4

273

Dessa bestämmelser

bör hållas
om den s.k. gröna miljövården
Detta avsnitt bör då också innehålla bestämmelser

samman i balken.

om biotopskydd som skall syfta till att bevara den biologiska artrikedomen. N aturvårdslagens bestämmelser om tillsyn och sanktioner bör
däremot kunna föras samman med motsvarande bestämmelser hämtade
från andra lagar.
Ett stort

antal aktsamhetsregler

hälso- och miljöskyddet
därför

inte lämpligt

hänförliga

till

bör ha sin motsvarighet

olika

sektorer

i miljöbalken.

av

Det är

att smälta

samman dem med andra regler. En
lämplig disposition synes vara att i balken föra in särskilda kapitel
som
behandlar aktsamhetsregler för olika ämnesområden, miljöfarlig
verksamhet,

kemiska

avdelning

produkter,

hälsoskydd,

avfall

och strålning.

Denna

bör också innehålla

niska produkter.
denna avdelning

ett kapitel med bestämmelser om biotekDet kan vara till fördel för överskådligheten
att i
utforma kapitlen så att de innehåller både sådana krav

på tillståndsprövning

som kan ñnnas och aktsamhetsregler.

Bestämmelser

tillsyn och sanktioner kan med
om tillståndsprövning,
föras samman i balken och i stor utsträckning
ges en enhetlig
utformning
för hela balkens område.
fördel

Från såväl systematisk

synpunkt som från överskådlighetssynpunkt
det
lämpligt
lagstiftning
att en
synes
av den omfattning som en miljöbalk utgör inte bara indelas i kapitel utan även i större block i form
av

avdelningar.

En sådan teknik

vanlig då det gäller lagstiftning
regelverk

där tekniken

äktenskapsbalken,

är ingen nyhet utan är tvärtom
av central betydelse.

med avdelningsindelning

jordabalken,

ganska

Som exempel

tillämpats

fastighetsbildningslagen,

på

kan nämnas
brottsbalken

och rättegångsbalken.
Vårt förslag
envar innefattar
samlas

ett varierande

indelas i sju avdelningar,

antal kapitel.

I respektive

avdelning

sådana bestämmelser

som bedöms ha sådant samband
de
i
eller
att
ett
annat hänseende bör hållas ihop.

varandra
Första
balkens

innebär att miljöbalken

avdelningen

bör innehålla

allmänna

bestämmelser

som
bör
med

om bl.a.

målsättning,

i fråga om bl.a.
som anger balkens inriktning
hälsoskydd,
naturskydd
och naturresurshushållning.

miljöskydd,

Vidare bör däri ingå bestämmelser

och
om balkens tillämpningsområde
Särskilt kan därvid nämnas föreskrifter
om att vissa
av balkens centrala bestämmelser också skall tillämpas enligt vad som

om definitioner.
är föreskrivet

bygglagen

i de s.k. NRL-anknutna

och vattenlagen.

lagarna,

däribland

plan-

och
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Även balkens övergripande

allmänna aktsamhetsregler

och allmänna

för regeringen att
dvs. bemyndiganden
om föreskrifter,
bör ingå
försiktighetsmått,
olika
bl.a.
fråga
föreskrifter
i
meddela
om
i
i denna avdelning.

bestämmelser

ningskapitel

samt

båda hushåll-

bör intas naturresurslagens

I den andra avdelningen

bestämmelser

och

miljökvalitetsnormer

om

om

Denna avdelning bör få paraplykaraktär

miljökonsekvensbeskrivningar.

och i likhet med vad som nu gäller om 2 och 3 kap. i naturresurslagen
göras tillämplig även på andra rättsområden, t.ex. på plan- och bygglabör också ingå bestämmelser

gen och vattenlagen. I avdelningen
regeringens tillåtlighetsprövning.

bör innehålla

Den tredje avdelningen
s.k. gröna miljövården,
områden,

framför

balkens bestämmelser

om

om den

om skydd för natursamt om skydd för frilufts-

allt bestämmelser

om skydd för växt- och djurlivet

livet.
avdelningen

I den fjärde
verksamheter,
bestämmelser
avfall

bör samlas aktsamhetsregler

för särskilda

verksamhet samt
såsom om tillåtligheten
av miljöfarlig
hälsoskydd,
produkter,
biotekniska
om kemiska och

och strålning.

Femte avdelningen
ning och tillsyn
och omprövning.

bör innehålla

balkens bestämmelser

och därmed sammanhängande
I avdelningen

frågor,

om prövsåsom utredning

bestämmelser
om
enligt balken och om överkla-

bör också tas

verksamhet

avgifter för en myndighets
gande av beslut som meddelats med stöd av balken.
I den sjätte avdelningen bör samlas balkens bestämmelser
följder,
Till

förverkande

dvs. om ansvar,
sjunde avdelningen

den avslutande

om ersättning, nämligen
om miljöskadeförsäkring.

om ersättning

om på-

och miljöskyddsavgifter.
bör hänföras bestämmelser

för intrång,

om skadestånd och
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5. l

Inledning

Enligt

våra direktiv

skall vi se över möjligheterna
gäller enligt miljöskyddslagen

som för närvarande
bestämmelser
med motsvarande

regler

i övriga

att skärpa de regler
och samordna dessa
miljölagar.

Lagstift-

ningen bör bättre ge uttryck för de miljöpolitiska
mål som fastställts
statsmakterna.
Dessa mäl bör formuleras på ett likartat sätt när det
av
gäller verksamheter

där det finns särskilda

för skadlig miljöpåverkan.

skäl att ta hänsyn till risker

Den svenska miljölagstiftningen

bör vidare

anpassas till EG:s regelssystem.
I våra direktiv
sättningarna,

anges olika vägar för att uppnå de redovisade
nämligen dels genom att skärpa aktsamhetsreglerna,

genom att generellt
skadliga

måldels

eller för vissa branscher

ämnen införa

normregler.

eller för utsläpp av vissa
I detta kapitel behandlar vi frågor

I de följande två kapitom skärpta och samordnade aktsamhetsregler.
len behandlar vi frågor om normregler för verksamheter och skadliga
amnen.

5.2

Nuvarande

5.2.1

Inledning

Samtliga

aktsamhetsregler

lagar som vi föreslår

skall ingå i en framtida
att skydda människor

i ett eller

annat avseende

störningar

orsakade av olika mänskliga aktiviteter.
tillämpningsområden
skiljer sig emellertid

till

Lagarnas

Miljöskyddslagens
miljö

från störningar

bestämmelser

miljöbalk
och miljö

syftar
från

från varandra.

syftar till att skydda människor

och

som kan vara skadliga. Bestämmelserna omfattar
endast sådana störningar som hänför sig till användning av fast egendom. Bestämmelserna
i hälsoskyddslagen syftar endast till skydd av
människors hälsa. De omfattar störningar från användning av såväl fast
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syftar till att skydda männisom lös egendom. Kemikalielagstiftningen
hantering
orsakade
från
störningar
och
miljö
skor
m.m. av kemiska
av
Bestämmelserna
produkter.
är inte knutna till egendomsbegreppet.

och miljö

syftar

från

skadlig

djur

bestämmelser

Renhållningslagens

strålning.
olägenheter

att förhindra

till

syftar till att skydda människor,

bestämmelser

Strålskyddslagens

från hälso- och miljöskyddssyn-

innehåller
av avfall. Naturvårdslagen
bestämmelser om hänsyn och varsamhet i umgänget med naturen.
inte
I vissa fall finns uttryckliga lagregler om att bestämmelserna

punkt i samband med hantering

frågor som behandlas i andra lagar. I andra fall saknas sådana
vidare att bestämmelserna i en viss lag skall
regler. Det förekommer
enligt annan lag eller att ett tillstånd
vid
prövning
också
tillämpas
omfattar

med stöd av en lag inte får strida mot ett beslut som fattats

meddelat

med stöd av annan.
Reglerna i de olika

lagarna

riktar

mot dem som

sig vanligtvis

verksamhet, hanterar en produkt, utför ett arbetsutövar en miljöfarlig
också
naturmiljön
skada
kan
m.m. Det finns emellertid
som

företag

Regler
som mer riktar sig till myndigheterna.
intagits
i
vilka
nämnda slaget är särskilt vanliga i de lagar

lagregler

av det sistbestämmel-

dvs. där tillämpningen
av aktsamhetsreglerna
ser om tillståndsplikt,
prövning.
skall bli föremål för myndigheternas
Man kan konstatera

att samtliga

innehåller

naturresurslagen,

möjligen

lagar,

med undantag

av

inriktade

på

uteslutande

aktsamhetsregler

skyddet av hälsan eller miljön. Dessa regler kan vara utformade på
aktsamolika sätt. De flesta lagarna innehåller såväl grundläggande
hetsregler
Bland
allmänhet

som mer speciella sådana.
skyddslagarna
är de grundläggande
utformade

vissa allmänna

skyldigheter

Man kan i princip

kategorier

nämligen

Till skyddslagarna

strålskyddslagen

dels skyddslagar,

miljölagarna

hör lagen om kemiska produkter,
Bland
och renhållningslagen.

lagen. Miljöskyddslagen

m.m.

för att

har karaktären

i två huvud-

dels markanvändningslagar.

naturvårdslagen

i

sätt. I dessa fastläggs

eller miljön.

indela de nuvarande

ingår naturresurslagen,

användningslag.

likformigt

i fråga om skyddsåtgärder

skador på människor

motverka

lagarna

på ett relativt

aktsamhetsreglerna

hälsoskyddslagen,
markanvändningsoch plan- och bygg-

av såväl skyddslag som mark-
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Skyddslagarna

De grundläggande
skyddslagen

skyddsbestämmelserna

och 5 § lagen om kemiska

finns

intagna

i 5 § miljö-

produkter.

5 § miljöskyddslagen
hjälpregler.

Enligt

miljöfarlig

består av en huvudregel till vilken fogats två
huvudregeln är den som utövar eller ämnar utöva

verksamhet

begränsning

skyldig

av verksamheten

att vidta de skyddsåtgärder,

tåla den

och iaktta de försiktighetsmått

i övrigt

som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet.
Skyldigheten att avhjälpa olägenheter kvarstår även efter det att verksamheten har upphört.
Enligt

den första

hjälpregeln

skall

omfattningen

av åliggandena
i vad som är tekniskt
möjligt vid verksamhet av det slag som är i fråga och med beaktande
av såväl allmänna som enskilda intressen.
Enligt den andra hjälpregeln
skall vid avvägningen mellan olika
enligt

huvudregeln

intressen

särskild

bedömas med utgångspunkt

hänsyn tas till

å ena sidan beskaffenheten
av det
område som kan bli utsatt för störning och betydelsen av störningens
verkningar,
å andra sidan nyttan av verksamheten samt kostnaden för
skyddsåtgärd

och den ekonomiska

som kommer
Kraven
faktorer,
lertid

verkan i övrigt

av försiktighetsmått

i fråga.

enligt
varvid

5 § miljöskyddslagen
utgångspunkten

skall även ekonomiska

hänför

sig alltså till tre olika

är vad som är tekniskt möjligt. Emelfaktorer beaktas. Koncessionsnämnden

talar i sina beslut om vad som är "ekonomiskt
rimligt".
De ekonomiska faktorerna skall i princip bedömas objektivt varav följer att det
i allmänhet skall bortses från en företagares personliga förhållanden.
Förutom
miskt

att bestämma de åtgärder som är tekniskt möjliga och ekonorimliga måste även bedömas, om åtgärderna är miljömässigt

motiverade

eller

med andra ord om åtgärderna står i rimligt förhållande till den effekt de kan beräknas få. Vid en tillåtlighetsprövning
är
det oftast fråga om att pröva flera olika försiktighetsmått
och hur dessa
skall kombineras med varandra. Genom att varje enskild åtgärd måste
vara miljömässigt

motiverad

mest kostnadseffektiva

är det möjligt

kombinationen

att komma

av åtgärder

fram

till

beträffande

den
den

verksamhet

som prövas.
Också i 5 § lagen om kemiska

produkter finns en huvudregel. Till
hjälpregel.
Enligt huvudregeln åligger det den
en
som hanterar eller importerar en kemisk produkt att vidta de åtgärder

denna har kopplats

och iaktta de försiktighetsmått

som behövs för att hindra

eller

mot-
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verka

skada på människor

farliga

med mindre

som kan ersättas

uppvisar

Den första

i de andra skyddslagarna.

Den

i

utbytesprincipen

med

likheter

stora

produkter.

mycket

är till sin utformning

i 5 § miljöskyddslagen

aktsamhetsreglerna

kemiska

skall

hjälpregeln

Enligt

utbytesprincipen.

produkter

Huvudregeln

regeln

i miljön.

eller

undvikas

produkter

sådana kemiska

lik

5

till

anknytning

och

allmänna

hjälp-

lagen

om
enskilda

i
som görs i hjälpregeln saknar emellertid sin motsvarighet
aktsamhetsregeln i lagen om kemiska produkter. Den andra hjälpregeln
till de övriga
i 5 § miljöskyddslagen
är mer speciell i förhållande

intressen

markanvänd-

sig till den aktuella

på att den hänför

lagarna beroende
ningen.
För närvarande
samhetsreglerna
innebär

att de olika

råder i stort sett det förhållandet

akt-

vid sidan av varandra. Detta
i olika avseenden kan ställas med

gäller

i skyddslagarna

att krav på skyddsåtgärder

har dock i allmänhet inte
stöd av flera lagar. Denna omständighet
inneburit några större problem eftersom lagarnas tillämpningsområden
som regel är åtskilda från varandra.
i strålskyddslagen
Ett föreläggande med stöd av aktsamhetsreglerna
i fråga om en verksamhet som kan ge upphov till joniserande strålning
inte de krav som kan ställas med utgångspunkt
eftersom reglerna i miljöi miljöskyddslagen
från aktsamhetsreglerna

påverkar

exempelvis

uttryckligen

skyddslagen

Inte heller påverkar

hanteringen

förbud

för

strålning.
kemikalie-

att med stöd av lagen om kemiska produkmot användning av en sådan produkt som vid

regelsystem

befunnits

gäller också bestämmelserna

med bestämmelserna

möjlighet

enligt miljöskyddslagen

kan leda till skador trots att produkten

miljöskyddslagens
I princip

ett tillstånd

frågor om joniserande

möjligheter

myndigheternas
ter meddela

inte omfattar

vid prövning

enligt

godtagbar.
i hälsoskyddslagen

parallellt

Båda lagarna ger nämligen
till
att meddela förelägganden

i miljöskyddslagen.

tillsynsmyndigheterna

av olägenheter för människor. I detta fall har man dock infört en regel om att ett
till skillnad från det ovannämnda exemplet
får
meddelas mot en verkinte
föreläggande enligt hälsoskyddslagen
undvikande

samhet som erhållit

tillstånd

i de delar beslutet omfattar.

enligt miljöskyddslagen,
Ett föreläggande

åtminstone

inte

enligt hälsoskyddslagen

skall vidare vara vilande om den som föreläggandet riktas mot ansöker
Föreläggandet förfaller om tillom tillstånd enligt miljöskyddslagen.
stånd meddelas.
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Markanvändningslagarna

Inledning

Aktsamhetsreglerna

i markanvändningslagarna

är naturligt

nog mer
en lämplig användning av marken och
vattnet samt att skydda värdefulla områden från arbetsföretag av olika
inriktade

på att säkerställa

slag. Miljöskyddslagens

miljöfarliga

lokaliseringsregler

är endast tillämpliga

på

verksamheter.

Vi föreslår

att bestämmelserna

i naturresurslagen

och naturvårdsla-

Däremot anser
gen skall föras in i den nya miljöbalken.
att bestämmelserna i plan- och bygglagen bör hållas skilda från bestämmelserna
i balken.

Med hänsyn till

vissa problem
ligare

har

redovisning

ningslagarna

att denna ordning

funnit

kunna förorsaka

att här lämna en något utförHärtill kommer att markanvänd-

av dessa lagar.
sin karaktär i många

till

skulle

anledning

avseenden

skiljer

sig

från

skyddslagarna.

Naturresurslagen
Naturresurslagen
rättsliga

området.

och kulturmiljö,

har karaktären

lag inom det miljöav övergripande
Lagens syfte kan sägas vara att bevara en god naturatt i ett långsiktigt perspektiv trygga landets försörj-

ning med naturresurser

byggnad.

ningsbestämmelser.
i plan-

samt att främja

Lagen innehåller

samhällsuten ändamålsenlig
bl.a. grundläggande och särskilda hushåll-

Dessa skall tillämpas

och bygglagen,

vattenlagen,

enligt vad som är föreskrivet
miljöskyddslagen,
naturvårds-

lagen, lagen om vissa torvfyndigheter,
väglagen, lagen innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar m.fl. lagar.
De grundläggande

hushållningsbestämmelserna

kan sägas ge anvisning om avvägningar som skall göras vid planläggning och tillståndsprövning i fråga om den framtida användningen av marken och vatthar denna vägning
net. I de särskilda hushållningsbestämmelserna
redan gjorts av lagstiftaren, som genom bestämmelserna i kapitlet tagit
ställning till hur vissa områden i landet skall användas. Som ett exempel på dessa områdesbestämmelser
kan nämnas att vissa älvar undantagits från vattenkraftutbyggnad.
Naturresurslagen
i förhållande

uppvisar som framgår en del principiella olikheter
till de övriga lagarna som är värda att uppmärksamma.

Bestämmelserna

i naturresurslagen

syftar nämligen

inte enbart till att
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Lagen utgör i stället ett avvägningsinstru-

miljöintressena.

tillgodose

ment mellan olika samhällsintressen

i frågor

av marken, vattnet och den fysiska miljön
i vissa fall kan
miljöintressena
stå tillbaka
senare är tillräckligt
Naturresurslagen

för andra intressen om de

tunga.
skiljer

sig också från de övriga

1985/86:3

proposition

med

lagarna

på det

är framåtsyftande.

med plan- och bygglagen,

sättet att den, i likhet
regeringens

som avser användningen
i övrigt. Detta innebär att

förslag

till

I

naturresurslag

att den nya lagen skulle inriktas på frågor
om användningen av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
innebar att det skapades en för olika lagar
Den valda inriktningen
uttalade departementschefen

grund för beslut om ändrad användning av mark- och vattenresurser. Lagen var däremot inte avsedd att utgöra grund för ingri-

gemensam

av dessa resurser. Lagens bestämmelser var avsedda att tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, vid prövning av

pande mot pågående användning

miljöfarlig

enligt miljöskyddslagen,

verksamhet

enligt naturvårdslagen

som rörde naturvård

ten till plan- och bygglagen.

Bestämmelserna

pas vid prövning enligt andra lagar.
Det finns också anledning att framhålla

nära knu-

i naturresurslagen

kallas

att hushållningsbegreppet

har en relativt snäv innebörd eftersom det är kopplat
av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

i naturresurslagen
till användningen

en betydligt vidare betydelse än
inte endast inom samhällsplaneringsområdet

har emellertid

hushållning
används

så. Begreppet

särskilt

de i första hand skall tilläm-

eftersom

ofta för "paraplybestämmelser"

av frågor

m.m.

är med hänsyn till sin karaktär

Naturresurslagen

Begreppet

vid prövning

utan också som ett uttryck för en allmän strävan mot ett resurssnålare
kan återanvändas och där ett
samhälle där material och produkter
större ansvar kan läggas på producenter och tillverkare.
anledning att erinra om att redan
Det finns i sammanhanget
betänkandet
handlade

1983:56

Naturresursers

och miljökommittén

Naturresurs-

bemärkelse.

Kommittén

framhöll,

nyttjande

naturresursfrågorna

med hänvisning

till

i

och hävd bei vid

naturens

och

borde
att en naturresurshushållning
Eftersom huvudsyftet med
alla led i naturresursutnyttjandet.

samhällets
omfatta

SOU

ömsesidiga

allt sådant utnyttjande

ningen

i solidaritet

trygga

försörjningen

måste innefatta

påverkan,

var försörjning,

med kommande

ansåg kommittén
generationer

borde

att hushåll-

syfta till

att

på såväl kort som lång sikt och att den även
åtgärder som syftade till att förebygga negativa sidoef-
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fekter av naturresurshanterin gen. Hushållningen borde också inbegripa
och deras använden tekniskt effektiv hantering av naturresurserna
ning.

Kommittén

en ekologisk

ansåg att naturresurshushållningen

grundsyn,

innebärande

des så att ekosystemens
varaktigt

producera

Kommittén

och de biokemiska

nyttigheter

och oåterkalleliga

naturresurser

innebar en effektiv
återvinningsgraden

kretsloppens

för människorna

uppmärksammade

borde bygga på

att naturresurshanteringen

bibehölls

inrikta-

förmåga

att

eller ökades.

särskilt frågor om icke förnyelsebara
miljöförändringar.
Enligt kommittén

hushållning

med sådana resurser en hantering där
var hög eller där förbrukningen
av resurser ledde
till att andra resurser skapades. Med hänsyn till osäkerheten huruvida
användbara

metoder skulle komma att finnas för substitution,

ning eller avfallsanvändning

förnyelsebara

borde sträng sparsamhet iakttas med icke

Ett hushållningsmål

resurser.
av detta slag innebar enligt
att krav måste ställas på exploateringstakt,
utvinnings- och

kommittén

produktionsmetoder,
återbruk

återvin-

i största

konsumtions-

möjliga

och resthanteringspolitik

utsträckning.

Kommittén

samt på

föreslog

en rad
lade
inte
fram något förslag till lagstiftning för att få till
men
stånd en bättre hushållning med naturresurserna.
I början av år 1984 upprättades inom bostadsdepartementet
en
promemoria Ds Bo 1984:3 med förslag till nuvarande naturresurslag.
åtgärder

Denna låg sedan till grund för den ovannämnda
memorian

miljökommittén

att det försök

syn på hushållningsfrågorna

möjligt

att i sammanhanget

ningsfrågorna
i kommitténs

var av stort värde. Det var dock inte
anlägga ett så brett perspektiv på hushåll-

som kommittén hade gjort. De grundläggande synsätten
förslag ansågs emellertid böra bilda utgångspunkt även

för ett mer begränsat reformarbete
en bättre hushållning
en rimlig
renheterna

propositionen.

I prosom gjorts av Naturresurs- och
att behandla naturresurshushållningen
utifrån en total-

konstaterades

utgångspunkt

med inriktning

med våra naturresurser.
för ett reformarbete

från den fysiska riksplaneringen.

nämnas att lagrådet med anledning
att man gärna sett en fullständigare
naturresursernas

utnyttjande.

på att åstadkomma

Enligt

promemorian

var
att bygga vidare på erfaDet kan i sammanhanget

av regeringens
och bättre

proposition

uttalade

överblickbar

lag om
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och bygglagen

och vatten och om byggande.

om planläggning av mark
I första hand år plan- och bygglagen ett

instrument

att styra bebyggelseutvecklingen

för

bestämmelser

innehåller

Plan- och bygglagen

kommunerna

i vid

områdesbedetaljplaner,
Detta sker genom Översiktsplaner,
och i
Vid planläggning
stämmelser samt vid prövningen av bygglov.
mening.

och förhandsbesked

ärenden om bygglov
pas.
Enligt

plan-

och bygglagen

givits

har kommunerna

planinstrument

markanvändningen

den framtida

tementschefen

att påverka

förhindra

från olika miljöfarliga

till plan- och bygglagen

heter. propositionen

Genom dessa

stora möjligheter

och dårigenon

utsätts för störningar

bostadsområden

i

markanvändningsfrågorna

regleras

och områdesbestämmelser.

huvudsak genom detaljplaner

tilläm-

skall naturresurslagen

s.

att t.ex.
verksam-

164 uttalade depar-

av den fysiska miljön verksamt kunde
omgivningshygieniska
problem. Det framhölls

att utformningen

bidra till att förebygga

att de som erhållit bygglov kunde räkna med att de
skulle ha viss varaktigförhållanden
som rådde vid bygglovstillfållet
borde det vara
verksamheter
het. Vid valet av placering av miljöfarliga

att det var viktigt

möjligt

Detta borde

för framtiden.

att säkerställa vissa miljöegenskaper

kunna ske genom bestämmelser i detaljplan. Det borde vara möjligt att
genom bestämmelser i detaljplan förena en viss angiven markanvändning med bestämmelse om högsta tillåtna värden för sådana störningar
annat sådant som
Effekten av en sådan bestämmelse
prövas enligt miljöskyddslagen.
borde vara dels att byggnadsnämnden har att beakta den vid sin pröv-

genom

luftförorening,

buller,

skakning,

ljus eller

ning av lov i grannskapet, dels att koncession inte får meddelas i strid
med bestämmelsen. Redan meddelade tillståndsbeslut borde inte kunna
påverkas av en sådan bestämmelse.
togs sedan av riksdagen.

Detaljplanerna
förhindra

ger således goda möjligheter

att tillkommande

kar miljöförhållandena
naturligtvis

förslag god-

Departementschefens

verksamheter

för kommunerna

utanför ett planområde

inom detta på ett ofördelaktigt

att

påver-

sätt. Det kan

många gånger vara lika angeläget att skydda omgivningen
I
från verksamheter belägna utanför ett planområde.

från störningar

sådana fall kan kommunen
-

införa vissa bestämmelser

för omgivningen

s.k. områdesbestämmelser.
Genom

bestämmelserna

i plan-

sålunda givits goda möjligheter

och bygglagen

att förhindra

har kommunerna

att miljöfarliga

verksam-
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heter placeras i närheten av planområden och att bebyggelse placeras
i närheten av sådana verksamheter.
Möjligheterna
att rätta till befintliga miljöproblem

kortsiktigt

är emellertid

mer begränsade

-

i vart fall i ett mer

perspektiv.

Miljskyddslagen
I miljöskyddslagen
innebörden
gaste plats.
Därefter

inleds tillåtlighetsreglerna

att för miljöfarlig
Härigenom

verksamhet

markeras

med en bestämmelse av
skall väljas lämpli-

i princip

lokaliseringsfrågornas

betydelse.

följer

en bestämmelse om skyldighet att vidta skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått.
Sedan kommer en bestämmelse om förbud
i princip mot åtgärd som kan medföra olägenhet av väsentlig betydelse
även

om skyddsåtgärd
reglerna en bestämmelse

liknande

synpunkter

vidtagits.

Slutligen

om fall där viktiga

är avgörande

innehåller

tillåtlighets-

samhällsekonomiska

och

skall prövas på regeringsnivå.

En fråga som uppmärksammats
är om en sökande i ett tillståndsärende är skyldig att lämna förslag till alternativa lokaliseringsplatser.

Frågeställningen

behandlades

av departementschefen

i samband med

ändring

år 1981. Härvid uttalades att Koncesav miljöskyddslagen
sionsnämnden inte med stöd av gällande bestämmelser kunde avkräva
en sökande en lika omfattande utredning rörande miljöeffekterna
av en
alternativ

lokalisering

som när det gällde den förläggningsplats
som
Om frågan om alternativ lokalisering kom upp i ett ärende
efter invändning
från Naturvårdsverket
hade Koncessions- t.ex.
nämnden befogenhet att avkräva sökanden ett utredningsmaterial
som

föreslagits.

var så utförligt att Koncessionsnämnden
om huruvida den av sökanden valda

kunde bilda sig en uppfattning
platsen kunde godtas. Kunde

sökanden inte visa att den förläggningsplats
med hänsyn
ståndsansökan

till

befarade

olägenheter,

han hade valt var lämplig
han att
sin till-

riskerade

ogillad.

Är det fråga
krävs numera att det uppom en tillståndsprövning
rättas en miljökonsekvensbeskrivning.
För att kunna genomföra en
samlad bedömning av frågan hur olägenheterna skall kunna minskas
så mycket

visning

som möjligt,

bör prövningsmyndigheten

kunna kräva redo-

av alternativa förslag till lokalisering. I avsnitt l3.2.4 föreslår
vi att en uttrycklig
bestämmelse om redovisning
av alternativ skall
införas i miljöbalkens
kapitel om miljökonsekvensbeskrivningar.
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ñnns en bestämmelse om att ett tillstånd inte får
Ett
med en detaljplan eller områdesbestämmelser.

I miljöskyddslagen
i strid

meddelas

ofta tillkomär att bostadsbebyggelse
som uppmärksammats
verksamheter.
miljöfarliga
mer i närheten av tillståndsprövade
Självklart syftar bestämmelserna i såväl plan- och bygglagen som
till att förhindra störningar på människa och miljö.
miljöskyddslagen

problem

verksamheter

För miljöfarliga

krävs i allmännhet

såväl tillstånd

enligt

som bygglov enligt plan- och bygglagen.
En av de grundläggande skillnader som finns mellan de två lagarna
i större utsträckning
än de
är att bestämmelserna i miljöskyddslagen

miljöskyddslagen

kan utnyttjas

och bygglagen

i plan-

Kommunala

rådande miljöproblem.

Plan- och bygglagens

av planändringen.

som reglerna

skyddet
regler

ståndsärende
planñnner

miljöskyddslagen

enligt

lämpligt.

ändras. Detta

att ställa direkta

krav på

För att verksamheten

frågor.

för dubbelprövning
Prövningen

är

av ett tillenligt

och ett bygglovsärende

som vederbörande
skall kunna komma till

kan ske i den ordning

och bygglagen

med

fall inte i fråga om
i
- vart
hand är plan- och bygglagens

som i första hand är föremål
verksamheter.
av miljöfarliga

lokaliseringen

rätta

anläggningar

av den yttre miljön. I första
och planmässiga
inriktade på byggnadstekniska

Den fråga

till

från dem som kan beröras
regler ger inte heller samma

i miljöskyddslagen

vid enskilda

skyddsåtgärder

att komma

planer kan givetvis

ofta till ersättningsanspråk

leder emellertid

möjligheter

för

själv
stånd

som bygglov.
är, som nämnts, kopplad till plan- och bygglagen

krävs dock såväl tillstånd

Miljöskyddslagen

på det sättet att tillstånd
fastställda detaljplaner

till miljöfarliga

verksamheter

eller områdesbestämmelser.
enligt miljöskyddslagen

lertid att ett tillstånd

får strida mot

Inget hindrar emel-

kan strida mot ett medde-

lat bygglov.
I propositionen
mentschefen
ning enligt

till plan- och bygglagen

s. 453

uttalade departe-

i fråga om vad som skulle gälla vid dubbelprövoch plan- och bygglagen.
miljöskyddslagen
följande

har
Om en kommun i sitt yttrande till en specialmyndighet
till
hänföras
plankan
företag
grunder
sig
på
motsatt
ett
som
och bygglagen, men tillstånd enligt en speciallag ändå lämnas,
bör dock detta tillstånd inte binda kommunen vid senare prövning enligt plan- och bygglagen. Ofta rymmer nämligen bygglovsprövningen
även andra aspekter än de specialmyndigheten
beakta.
har att
I speciella fall kan emellertid aspekter som skall
enligt en speciallag resp. plantillståndsgivningen
beaktas vid
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och bygglagen vara tämligen lika. Utgången
av speciallagsärendet måste enligt min mening då tillmätas stor betydelse även vid
prövningen enligt plan- och bygglagen.
En fråga som särskilt uppmärksammats
under senare år är angelägenheten att lägga ut skyddsområden runt olika särskilt miljöfarliga
verksamheter.

Erfarenheterna

att bebyggelse tillåtits

visar nämligen

krypa alltför

att det inte sällan förekommit

nära miljöfarliga

verksamheter.
Det
finns också exempel på att en sådan utveckling lett till
eller bidragit
till
den miljöfarliga
verksamheten
att
tvingats
upphöra.
Bestämmelserna i miljöskyddslagen
ger inte utrymme för reglering
frågan
skyddsavstånd.
Vid
lokaliseringsprövning
enligt miljöav
om

skyddslagen utgår man från de förhållanden som råder vid prövningsViss vägledning om de framtida förhållandena kan dock kom-

tillfället.

munens översiktsplan

ge. Denna är emellertid

inte av bindande

karak-

tär.

Socialstyrelsen,

Naturvårdsverket

och dåvarande Planverket framlade år 1982 en rapport om omgivningspåverkan
vid planering av
arbetsområden Naturvårdsverkets
meddelande 4/ 1982. I denna redovisas en rad synpunkter på behovet och utformningen
av skyddsområden runt miljöfarliga
verksamheter.
Man ansåg att ett skyddsområde
skulle kunna indelas i tre olika zoner enligt

följande

resonemang.

Man kan ofta urskilja olika zoner i skyddsområden
vid större
industrier.
Kring den enskilda industrianläggningen/verksamheten finns i allmänhet mark som inte får bebyggas eller
som
skall vara planterad s.k. industripark.
Denna mark som ingår
i industritomten
fungerar som en första skyddszon. Utanför
denna skyddszon

finns ofta kommunikationsytor
eller grönomskall
som
sparas. Dessa ytor fungerar som en andra
skyddszon som kan ha varierande bredd och utseende beroende
på den aktuella situationen. Det kan också förekomma
en tredje
skyddszon runt hela industriområdet,
som syftar till att begränsa
tillkommande
bebyggelse i omgivningarna
till industriområdet
råden

i fråga. Pågående markanvändning
är som regel tillåten. Befintlig bebyggelse får finnas kvar men inte utökas.
En sådan uppdelning innebär att ansvaret för marken inom
skyddszon typ l ligger på den som driver den
om givningspåverkande verksamheten,
ansvaret inom skyddszon typ 2 och 3
ligger som regel på kommunen. Dock ligger marken inom den
sistnämnda skyddszonen ofta kvar i enskilda fastighetsägares
ago.
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av typ l regleras normalt i detaljplaner.
enligt 2 behandlas lämpligen i detalj- och områdesplaner.

Skyddszoner

av typ 3 redovisas i kommunala
eller områdesplanen.
I fråga
bl.a.

om lokaliseringen
följande.

kommuner

Många

planer som riktlinje
av miljöfarliga

har i sin planering

Skyddszoner

i marköversikten

anfördes

verksamheter

avsatt ett eller

områden

som lämpar sig för tyngre industriella
Dessa områden ligger oftast utanför tätorterna.
enbart småindustri

Skyddszoner

kräver mindre skyddsomrâden

ett par
verksamheter.

Områden

med

och kan ligga

eller inne i tätorter.

närmare

Ett problem

vid bedömning av skyddsomrâden
och andra
vid arbetsplatsområden
är att man inte på för-

skyddsåtgärder

som kommer till och hur omfattande
att bli inom områdena. Har man då
med korta avstånd till omgivande bebyggelse kan

hand vet vilka arbetsplatser
verksamheten

kommer

arbetsområden

detta leda till att vissa typer av verksamhet inte kan tillåtas på
uppkommer
en viss plats alternativt att omgivningsstörningar
som måste bemästras på annat sätt. Ett sätt att komma förbi
detta kan vara att på förhand klassificera ett områdes lämplighet

tålighet

för störning

i enlighet

härmed.

I rapporten

gjordes

och göra ändamålsbeteckningar

ett försök

miljöfarlighetsklasser

till

indelning

av verksamheter

i olika

enligt följande.

Miljöstörande
anläggningar
1000
större än
m.

med skyddsavstånd

normalt

Miljöstörande

med skyddsavstånd

normalt

med skyddsavstånd

normalt

mellan 200

anläggningar
1000 m.
-

Miljöstörande
mellan 50
4.

i planer

Verksamhet

Det kan

nämnas

livsmiljö

uttalat

den redovisade

verksamheter
200 m.
-

som kan samlokaliseras

att regeringen

i proposition

med bostäder.
1990/91:90

att de riktlinjer
rapporten

plan- och bygglagen

En god

om skyddsavstånd som tagits fram i
normalt bör följas vid planläggning
enligt

och vid prövning

enligt

miljöskyddslagen.
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Frågan om skyddsområden berördes också i propositionen till planoch bygglagen. I denna används vissa nya begrepp i fråga om planinstrumenten
i förhållande
till vad som gällde när den ovannämnda
redovisades.

rapporten

Naturvårdslagen
Det ligger

i sakens natur att det finns stora beröringspunkter

plan- och bygglagen

och naturvårdslagen.

mellan

Båda lagarna är utpräglade

markanvändningslagar.

Syftena med lagarna är också delvis sammanBestämmelserna
i plan- och bygglagen skiljer sig från dem

fallande.

i naturvårdslagen

bl.a. på det sättet att de i första hand är ett instru-

ment för kommunernas
att påverka

markanvändningsplanering.

denna planering

Bestämmelserna
tillbaka

varit ett instrument
eller

emellertid

är begränsade.

i naturvårdslagen

värden

friluftslivet

har traditionellt

i det statliga
värdefulla

kommunernas

ökat. I naturvärdslagens

Statens möjligheter

sedan läng tid

arbetet att bevara för natur-

områden.

Under

senare är har
detta område påtagligt

ansvar också inom
inledande avsnitt fastläggs att naturvärden

är

såväl en statlig som kommunal angelägenhet.
Naturvårdslagen
innehåller huvudsakligen
bestämmelser

om avsättandet av värdefulla områden som naturreservat eller naturvärdsomräden, om skyddet för växt- och djurarter,
om strandskydd samt om
prövning

av vissa arbetsföretag.
Som en följd av kommunernas

ökade ansvar för naturvärden har
att vid sidan av staten tillämpa vissa

kommunerna

getts möjlighet

bestämmelser

i naturvårdslagen.

inrätta

naturreservat

bestämmelser,
införts

t.ex.

eller

melser,

prövning

t.ex.

beslutanderätten
emellertid

kvar

naturvärdsomräden.

prövning

delegationsmöjlighet

Numera kan t.ex. kommunerna

av dispens

Liksom

av täkter
hos de statliga

i många andra till

speciallagar

har i naturvårdslagen

kan påverka

markanvändningen

ringsintressena

stärkts.

har

I fråga om andra bestämoch markavvattningsföretag,
ligger

en försöksverksamhet
SFS 1985:876.

områdesbestämmelser.

strandskyddet,

vissa

till kommunen.

pågått

ståndsprövning

från

Beträffande

själva

plan-

organen. Under senare år har
i fråga om kommunal
tilloch bygglagen

nära gränsande

införts

den regeln att ett beslut som
inte fär strida mot detaljplaner
och

Detta har inneburit

att de kommunala

plane-
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i tidigare

avsnitt har kommunerna

stora möjligheter
ner och områdesbestämmelser
för
olika
råden
ändamål. De nyligen genomförda

genom detaljplaatt reservera markomändringarna

i natur-

vårdslagen

Problem
ger kommunerna ytterligare sådana möjligheter.
kan givetvis uppkomma vilken lag som i ett visst fall bör tillämpas. I

propositionen

till plan- och bygglagen

s.

106 uttalade departements-

chefen följande.
Gränsdragningen
mellan plan- och bygglagen och naturvårdslavill
jag
i
korthet
gen
ange på så sätt att områdesbestämmelser
bör få användas av kommunen för erforderlig
bebyggelsereglering, medan naturvårdslagens
bestämmelser om naturvårdsområde och naturreservat bör användas om kommunen vill avsätta
mark för friluftsändamål.
att göra behandlas närmare i
som har med strandskydd
kap. 11. I detta sammanhang konstateras endast att dessa frågor berör
Frågor

såväl planOfta

har

skyddslagen

och bygglagen,

naturvårdslagen

som miljöskyddslagen.
enligt miljöatt ett tillstånd

man inte uppmärksammat
i förekommande fall också innebär en dispens från strand-

skyddet.
Ett annat exempel är spridningen
denna

För

kemiska

hantering

produkter,

miljöskyddslagen

som naturvårdslagen
vara
innehåller hänsynsregler som kan
Sistnämnda lag skall
över skogsmark.

Även skogsvårdslagen

tillämpliga.
tillämpas

av handelsgödsel över skogsmark.
kan i dag bestämmelserna
i såväl lagen om

på gödselspridning

enligt vårt förslag

ingå i balken.

Övrigt

5.2.4

De här behandlade lagarna innehåller också ett antal bestämmelser som
är så speciella att de inte kan läggas samman till gemensamma bestämmelser i miljöbalken.
Bland dessa märks lokaliseringsoch kontrollreglerna
kemiska

i

miljöskyddslagen

produkter

med hänsyn härtill
efter mönster

myndigheter

placeras

från nuvarande

Det bör slutligen

samt

märkningsreglerna

och strålskyddslagen.
i särskilda

i lagen

Dessa bestämmelser
avsnitt

om

måste

i balken och utformas

lagar.

uppmärksammas

som har att tillämpa

att det många gånger är olika

aktsamhetsreglerna

och att besvärs-
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Frågor

om besvärs-

regelsystem

I avsnitt 2.3 har vi närmare redogjort
pas inom EG. Vi konstaterade

för den rättsordning

där att de egentliga

som tillämmiljöreglerna
inför-

des i Romfördraget

först genom den europeiska enhetsakten 1987. I
artikel 130 r läggs en rad grundläggande principer fast för EG:s miljöarbete, bl.a. att detta skall grundas på de principerna att förebyggande
åtgärder

bör vidtas,

att miljöförstöring

företrädevis

bör hejdas vid

källan

och att den som skadar miljön skall betala.
har på förslag av EG-Kommissionen
antagit ett
Dessa direktiv omfattar vitt
stort antal direktiv inom miljöområdet.
EG:s Ministerråd

skilda frågor.
specifika

De flesta direktiven

innehåller

bestämmelser

som är så

att de knappast har intresse i detta sammanhang.

Dessa be-

stämmelser

behandlar

vi närmare i kapitlen

De s.k. ramdirektiven

av intresse. Dessa direktiv är
än övriga direktiv.
I dessa behand-

mer grundläggande till sin karaktär
las bl.a. frågor om tillståndsprövning
vid sådan prövning. Följande direktiv
76/464

6 och 7.

är emellertid

Om förorening

och vilka regler som bör gälla
kan sägas vara av ramkaraktär:

av utsläpp av vissa farliga

ämnen i vatten-

miljön
84/360

Om motverkande
anläggningar

67/548

Om harmonisering
rörande klassificering,
av lagstiftning
förpackning
och märkning av farliga ämnen

75 /442

Om avfall

av

luftföroreningar

från

industriella

Särskilt intressant är ramdirektivet
vet ligger
fastläggs

konventionen

Bakom direktiom luftföroreningar.
I direktivet
om långväga luftföroreningar.

att tillståndsplikt

skall införas

för luftförorenande

anlägg-

ningar av visst slag. Direktivet
innehåller vidare en rad bestämmelser
prövav aktsamhetskaraktär
som skall tillämpas vid myndigheternas

ning av en tillståndsansökan.

För tillstånd

att alla lämpliga

åtgärder mot luftföroreni

inklusive

förebyggande

tillämpning

10 l3-028l.Dell

av bästa tillgängliga

till en ny verksamhet
teknik

krävs

ng har vidtagits

under förutsättning
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inte medför

att sådana åtgärder

oskäliga

kostnader,

att verksamheten

i fråga om särskilt angivna ämnen inte får medföra betydande luftförorening, att gällande gränsvärden för emissioner innehålls och att gälför luftkvalitetet

lande gränsvärden
förorenade

områden

För befintliga

innehålls.

För särskilt

för emissioner

kan strängare gränsvärden
gäller särskilda

verksamheter

utpekade

regler.

sättas.

På sikt skall också

dessa omfattas

teknik. Det ankommer
av kraven på bästa tillgängliga
följa
utvecklingen
vidare på medlemsländerna
när det gäller bästa
att
teknologi

och miljösituationen

som kan vara

motiverade.

bestämmelserna

i flertalet

innebär att det enskilda
förutsättning

och successivt ställa de ytterligare
De aktuella

övriga

direktiv

bestämmelserna

krav

är liksom

av minimikaraktär

vilket

landet har frihet att ställa strängare krav under

att dessalkrav inte strider mot EG:s övriga regler.

Resurs- och hushållningsfrågorna
betydelse

i internationella

har under senare år fått allt större
sammanhang. I EG:s femte miljöhandlings-

program är ett av huvudmålen att flödet av material och produkter från
råmaterial genom produktionstill konoch framställningsprocesser
sumtion och avfall i möjligaste mån skall vara cykliskt.
I dagligt tal
används begreppet
Även
skatter

"från vaggan till graven".
styrmedel inklusive
om användning av ekonomiska
och avgifter
har aktualiserats
inom EG under senare tid.
frågan

inom EG om användningen av ekonomiska styrmedel har
länge rört frågan om en harmonisering
skall ske på EG-nivå eller om
varje enskilt medlemsland med stöd av miljöbestämmelserna
i artikel
Diskussionen

130 r i enhetsakten,
miska styrmedel.
EG:s

den s.k. subsidiaritetsprincipen,

miljöministrar

antog

i oktober

kan införa ekono-

1990

vissa

principer

för

användningen

med vederbörav ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken
lig hänsyn tagen till den s.k. subsidiaritetsprincipen.
En EG-harmonie-

ring av ekonomiska
gäller att förhindra

styrmedel

skall enligt miljöministrarna

en uppbrytning

av den gemensamma

ske när det
marknaden

av sådana instrument föranleder en snedvridning
konkurrensen.
Det
är främst inom områdena klimatförändringar,
av
i luft och vatten och miljöföreskrifter
avfall, föroreningsutsläpp
som
kan motverka annan gemenskapspolitik
såsom genomförandet
av den
och när användningen

inre

marknaden,

som ekonomiska

styrmedel

skall

harmonieras

på

EG-nivå.
I samband med att EGs miljöministrar

i december

1990 beslutade

för CFC i enlighet med Londonprotoom en snabbare avvecklingsplan
kollet framhölls vikten av att tillgripa olika ekonomiska styrmedel som

Kapitel

291

5

ett medel i denna strävan. Härvid

skulle de åtgärder som hittills vidtakunna utgöra grunden för en harmoniering
på

gits i medlemsländerna
EG-nivå.
Ekonomiska
släppen.

styrmedel

Övervägs också för att minska koldioxidut-

Denna fråga befinner

sionsstadiet.

Speciellt

sig emellertid

av koldioxidskatter.
Även
om EG inte för närvarande
fråga

om miljöavgifter

innan

sådana införs.

ännu så länge på diskus-

intresse har EG ägnat åt den svenska modellen

eller

har några gemensamma

miljöskatter

regler i

torde det inte dröja

länge

är inriktat

Såvitt nu kan bedömas torde sådana regler
miljöskyddskommitténs
arbete som
i första hand
på de materiella reglerna i den framtida miljölagstiftningen.

5.4

Aktsamhetsregler

knappast påverka

5.4.

1

Allmänna

i miljöbalken

aktsamhetsregler

Inledning
Som ovan redovisats finns det i de nuvarande miljölagarna
en rad
bestämmelser som gäller för olika verksamhetsområden.
Vi har samtidigt konstaterat
likformigt

att dessa bestämmelser

sätt. Vi har också konstaterat

na innehåller

ett antal mycket

mer allmängiltigt

gällande.

ofta är utformade
att de nuvarande

på ett relativt
skyddslagar-

speciella regler som knappast kan göras

Dessutom

har

noterat att naturresursla-

i de
gens bestämmelser på många sätt avviker från bestämmelserna
övriga lagarna. I detta sammanhang finns särskild anledning att peka
på att bestämmelserna
ningsområde

i naturresurslagen

än de övriga

-

har ett mycket vidare tillämp-

de har nämligen

karaktären

av s.k. para-

plybestämmelser.
Enligt vår uppfattning
lerna i de nuvarande

bör de mer allmänt utformade aktsamhetsreglagarna läggas till grund för ett antal övergri-

pande aktsamhetsregler

i balken. Dessa bör då vara tillämpliga
på alla
enligt
balkens
definition
miljöpåverkan.
speciella
utövar
De
som
mer
bestämmelserna i de nuvarande lagarna bör föras in i särskilda kapitel
enligt

mönster

från nuvarande

ordning.

Att de speciella bestämmelserna
skall tillämpas
innehåller

för respektive

i stället för de allmänna

avvikande

regler,

följer

verksamhetsområde

betämmelserna,

i den mån de

redan av grundläggande

lagstift-
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som innebär att mer specialiserade
tar över mer generella.

ningsprinciper,
de gäller

föreskrifter

så långt

av allmänna övergripande aktsamhetsregler i miljöbalken
att man tillskapar gemensamma bestämmelser för ett antal
sinsemellan
relativt
olikartade
företeelser.
Samma grundläggande
Införandet

innebär

filosofi

beträffande

awägningen

mellan

kostnader

och hälso-

och

måste kunna göras vare sig fråga är om fastighetsanknulåt
ten verksamhet eller fråga är om hantering av kemiska produkter,
miljöhänsyn

vara att avvägningen naturligtvis kan utfalla olika beroende på aktiviteverksamhet
tens farlighet. Därvid måste klart framgå att all miljöfarlig
skall bedömas
prövning

hälsan och miljön

reglerna

och vid en sådan
helt skall stå i centrum. De övergripande

mot människans

hälsa och miljön

skall alltså ge miljöhänsynen
än miljöskyddslagens.

aktsamhetskrav
bör därför

hindra

innebära

skall vidta de

i övrigt

skada på människa

eller motverka

som behövs
eller miljö.

för att

finns det vissa som är så
att de mycket väl kan läggas till grund för mer övergripan-

Bland de nuvarande
utformade

miljöpåverkan

att den som utövar
de försiktighetsmått

och iaktta

åtgärder

ökad tyngd och ställa strängare
De allmänna aktsamhetsreglerna

de aktsamhetsregler.

aktsamhetsreglerna

Bland

och 5 §

dessa är 5 § miljöskyddslagen

lagen om kemiska produkter
av särskilt intresse. Genom den förra
bestämmelsen regleras frågor om skyddsåtgärder och försiktighetsmått
för miljöfarliga
verksamheter.
I den senare finns motsvarande bestämmelser för hanteringen
kan sägas ge uttryck

möjliga teknikprincipen,
bär att skyldighet

av kemiska produkter. De båda bestämmelserna
nämligen dels bästa
för två viktiga principer,
dels utbytesprincipen.

Utbytesprincipen

inne-

för var och en att undvika sådana kemiska
produkter som kan ersättas med mindre farliga. Den första principen
tillämpas i en eller annan form i de flesta länder. Den andra principen
torde däremot

föreligger

vara mer speciell

samt för bästa möjliga

för Sverige.

teknikprincipen

Ett drag som är gemen-

och utbytesprincipen

är att vid

se det följande
av dem båda bör försiktighetsprincipen
Även
beaktas.
de övriga grunderna för miljöbalken se avsnitt 3.2 bör
tillämpningen

komma

till uttryck

i de allmänna

aktsamhetsreglerna.

Försiktighetsprincipen
De allmänna

aktsamhetsreglerna

försiktighetsprincipen,

i miljöbalken

bör

ge uttryck

dvs. att hänsyn skall tas redan till riskerna

för
för

Kapitel
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Denna princip

kommer

till

i flertalet

lagarna. Departementschefen
av de nuvarande
i 1969 års proposition
till nuvarande miljöskyddslag
att det

framhöll

myndigheterna
var nödvändigt att den nya lagen gav de tillämpande
möjlighet att beakta den fara från allmän hälsosynpunkt
eller andra
allmänna
eller

synpunkter

som kunde vara förbundna
utforskade föroreningsämnen.

otillräckligt

kunde råda rörande
heten utan borde

okända

som
skulle inte gå ut över allmän-

drabba

Man behövde

vattnet.
skador

ett ämnes farlighet

med hittills

Den osäkerhet

den som släppte ut ämnet i luften eller i
således inte vänta med ett ingripande.till
dess

inträffat.

Den som ville släppa ut ett otillräckligt
känt ämne
hade
grundad
anledning
skadligt
visa
måste
kunna
anta
som man
var
att olägenhet inte behöver befaras. Vi anser att detta synsätt bör vidgas
till

att omfatta

hela balkens

tillämpningsområde.

Det bör enligt

vår

uppfattning

vara lika naturligt att kunna ta hänsyn till risken för skador
av arbetsföretag som kan påverka den biologiska mångfalden som att
ta hänsyn till risker som är förknippade med användningen av okända
eller otillräckligt

utforskade

föroreningsämnen

m.m.

Skälighetsprövning
Som tidigare

redovisats

bestämmelser

från en huvudregel att den som vill
skall göra vad som "skäligen
kan

verksamhet

förebygga

utgår miljöskyddslagens

eller avhjälpa olägenheter

vissa hjälpregler.

Iden

skyddsåtgärderna

skall bedömas

allmänna aktsamhets-

för miljön.

första hjälpregeln

utöva miljöfarlig
fordras"

Till huvudregeln

för

att

knyts

slås fast att omfattningen

av
från vad som är
"tekniskt möjligt" vid verksamheter av det slag som är i fråga och med
hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Även ekonomiska faktorer
skall beaktas.

Koncessionsnämnden

med utgångspunkt

talar därvid

i sina beslut om vad
proposition
1969:28

rimligt".
I regeringens
som är "ekonomiskt
210
med
förslag
till
miljöskyddslag
uttalade departementschefen
s.
den allmänna

motiveringen

att utgångspunkten

i

för tillåtlighetsreglerna

bör vara att immissioner
så långt som möjligt skall förebyggas.
I
specialmotiveringen
till 5 § första stycket miljöskyddslagen
s.265
uttalades

vidare

att de allmänt

lämnade ston utrymme

hållna bestämmelserna

i första stycket

för en fn skälighetsprövning.
Bestämmelserna
i de senare styckena hade mer formen av hjälpregler.
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allmänna aktsamhetsregeln
i lagen om kemiska produkter
att den som hanterar en kemisk produkt skall vidta alla de
åtgärder och iaktta de försiktighetsmått
i övrigt "som behövs" för att
Den

innebär

hindra

eller

motverka

skador

på människor

eller i miljön.

Använd-

ningen av utrycket som behövs kan ge intryck av att utrymme inte ges
för skälighetsprövning,
i motsats till vad som gäller enligt miljöskyddslagen.
Så torde emellertid
knappast vara fallet. Redan i SOU
1972:31 som låg till grund för regeringens proposition
lag om hälso- och miljöfarliga
varor uttalades följande,
godtogs av departementschefen.

l973:17

till

som i princip

Valet

av åtgärd beträffande en hälso- eller miljöfarlig
vara bör till
början
kunna
ske
med
utgångspunkt
från
menliga
verkningar
att
en
för människan eller miljön skall förhindras så långt som möjligt.
Ingripanden skall å andra sidan inte ske så att de onödigtvis hindrar
tekniska framsteg och omdaningar eller skadar samhälleliga intressen. Från näringslivets och förbrukarnas sida bör kunna krävas, att
åtgärder inte föreskrivs, som är mera betungande än som är skäligt
med hänsyn till det med åtgärden avsedda syftet. En avvägning
måste ske mellan de risker som är förenade med produkten och de
fördelar för samhället den för med sig. Ställning måste därvid tas
till frågan huruvida produkten tjänar ett socialt och ekonomiskt
ändamål.

nyttigt

Erfarenheterna

av de gångna årens tillämpning
av lagen av kemiska
visar att en skälighetsbedömning
har kunnat göras också

produkter
inom

"behövs" ger
ramen för den lagen. Det modernare uttrycket
emellertid
för hälso- och miljöuttryck för en högre ambitionsnivå

skyddsarbetet.
Naturvårdslagen
bestämmelse

Syftet med ändringen

ingrepp

i naturen

Departementschefen
i det enskilda
motstående

enlighet

fallet

allmänna

skulle

framhöll

skall vidtas

stycket

år 1974 uppställs

i

som "behövs" för samma
ansvarigheten

var att den begränsade

av ett i princip fullt ansvar.
ändringen
självfallet inte uteslöt att
att
ersättas

en avvägning
och enskilda

med bestämmelserna

Vi föreslår
föreskrivs

§ tredje

skadan. Efter lagändring

stället krav på att de åtgärder

vid

i l

en
att om vid arbetsföretag eller eljest skada på
undvikas,
skulle skäliga åtgärder vidtas för att

begränsa eller motverka

ändamål.

ursprungligen

av innebörd
kunde

naturen

innehöll

mellan

naturvårdsintresset

måste göras

och

även i framtiden

i

i 3 § naturvårdslagen.

att i den grundläggande

att sådana försiktighetsmått

aktsamhetsregeln

i miljöbalken

skall iakttas som behövs för att
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mot skador och olägenheter

eller

med naturresurser.
god hushållning
en långsiktigt
vid ändringen i naturvårdslagen
bör det begränsade ansvarig-

att främja

Liksom

av ett i princip fullt ansvar. Vi
dag kraven inte bör sättas lägre än att i princip allt

heten vid

miljöstörningar

ersättas

menar sålunda atti
för att hälsans och miljöns
skall göras som är meningsfullt
naturresurshushållningens
krav skall tillgodoses.
Av praktiska
ekonomiska

skäl är emellertid

inte alltid

detta genomförbart.

samt
eller

Det kan

av hänsyn till motstående intressen vara nödvändigt att tillåta mindre
långtgående försiktighetsmått
än som från strikt hälso-, miljö- eller
bör
hushållningssynpunkt
skulle vara motiverat. Också i miljöbalken
för en skälighetsprövning.
Utöver den skäligligger
i
behövs"
bör emellertid
uttrycket
"som
som
från den allmänna aktsamhetsbestämmelsen
som medger

alltså ñnnas utrymme
hetsprövning
undantag

vara strikt begränsade. Sådana undantag kan tas in
till den allmänna aktsamhetsbestämmelsen.

skälighetsprövning
i hjälpregler

Å andra sidan
anser vi också att regeringen bör kunna meddela
föreskrifter om miljökvalitetsnormer
som skall tjäna som kompletterande aktsamhetsregler.
Vi föreslår vidare stoppregler
som skall ange
lägsta godtagbara

nivå för hälso- och miljöskyddet.

Bästa tillgängliga

teknik

För närvarande

pågår ett principiellt

av ett nytt direktiv

EG med utarbetande

byggande

åtgärder

Prevention

mycket betydelsefullt

och kontroll

and Control

rörande

av föroreningar,

Uppgiften

IPC.

arbete inom

samordning
Integrated

av förePollution

att utarbeta ett sådant direk-

tiv är en prioriterad
åtgärd enligt förslaget till EG:s femte miljöhandfrån större
lingsprogram.
Direktivet
skall främst avse föroreningar
eller mer miljöfarliga
industrier.
vissa EG-stater, bl.a. Tyskland,
ningar,

markföroreningar

föranlett

Det är uppenbarligen
har olika

regelsystem

av att
för luftförore-

och vattenföroreningar

och av behovet att
åstadkomma samlade regler för olika typer av föroreningar.
Man kan
det
tilltänkta
direktivet
den
nuvarande
säga att
närmast motsvarar
svenska miljöskyddslagen.
Direktivet

är som nyss sagts under arbete. Den föreslagna

texten

har nätt ett betydande

Inte desto mindre

är det naturligtvis

mått av stadga och detaljnivå.
omöjligt att för dagen bedöma

i vilken

slutligen

att antas.

kommer

Sett enbart

utifrån

form

det

angelägenheten

att
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anpassa svensk rätt till EG skulle det vara alltför tidigt att lägga det nu
föreliggande direktivutkastet
till grund för några övervägande från vår
sida. Nu är det emellertid

så att utkastet

avancerad

speglar

en förhållandevis
så sätt att det beaktar beho-

nivå av miljötänkande
bl.a.
både
långsiktigt
god
hushållning med naturresurser och av
vet
av en
enligt direktiven
att kombinera dämpningsregler
med miljökvalitetsnormer.

Det har alltså visat sig

förr
precis
- som så många gånger
- att
vid lagstiftningsarbete
i
Europa
ute
som här
Sådana modeller som kommer fram i EG-arbetet

samma idéer är aktuella
hemma

i Sverige.

anser vi det vara viktigt
pågående direktivarbetet

att ta vara på. Också vissa enskilda idéer i det
finns det all anledning att anamma. Detta
gäller kanske särskilt begreppet BAT
"best available techniques".
Begreppet kan väntas få större genomslagskraft
än begreppet renare
teknologi

som t.ex. används i den nya danska miljöskyddslagen.
Begreppet BAT är avsett att ersätta ett äldre, i olika EG-direktiv

flitigt

använt begrepp

entailing
BAT

"best available technologies not
excessive costs". Det är intressant att konstatera att begreppet

i det pågående

ansluter

BATNEEC

till

direktivarbetet

det tjugofem

miljöskyddslagens

definieras

på ett sätt som nära
departementschefsuttalandet
vid

år gamla

tillkomst.

Vad som är bästa tillgängliga
teknik måste ses utifrån en bedömning av resultatet för miljöskyddet
sett som helhet. Hänsyn måste tas
också till råvaror och energiförbrukning,
så att den teknik som utnyttjar mindre miljöfarliga
råvaror eller exempelvis återvunna produkter
eller som är energisnål kan vara bättre för miljön
gör det möjligt att något minska utsläppen.
Begreppet

bästa tillgängliga

som ekonomiska

teknik

hänsynstaganden.

produktionsanordningar
ning och arbetsledning.

innefattar
Med

teknik

än en teknik

som

också såväl tekniska
förstås

inte enbart

utan även metoder för produktion
Det integrerade

som utbildsynsätt på teknik och organisa-

tion som EG:s direktivarbete
utgår från bör komma till uttryck också
iden nya miljöbalken.
Miljöarbetets
förskjutning från reningsteknik till

kretsloppstänkande

innebär att ett företags hela organisation

berörs av

miljökraven.
Begreppet

bästa tillgängliga

och ekonomiska

synpunkter

också en skälighetsprövning.

teknik bygger på vad som från tekniska
inom branschen. Däri ligger

är möjligt

Vi anser att krav på bästa tillgängliga
bör användas som en hjälpregel till huvudregeln med aktsamhetskrav i miljöbalken.

teknik
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Utbytesprincipen
Som förut anförts torde utbytesprincipen

vara mer speciell för Sverige.
Det ñnns dock en motsvarighet
i ett utkast till EG-direktiv
angående
utsläpp av organiska lösningsmedel från vissa processer och industrielanläggningar.

I en av bestämmelserna
i utkastet föreskrivs att om
det är till fördel för hälsa och miljö skall organiska lösningsmedel som
är skadliga

för hälsan och miljön

ersättas så långt det är tekniskt

eller som skapar allmän
och ekonomiskt

olägenhet

genomförbart

med

sådana som förorsakar mindre olägenhet.
Utbytesprincipen
finns sedan år 1990 införd

i lagen om kemiska
som 5 § första stycket andra meningen. l anslutning till den
aktsamhetsregeln
i första meningen föreskrivs
där att vid

produkter
allmänna

tillämpningen

av den skall sådana kemiska produkter undvikas som
kan ersättas med mindre farliga produkter.
Utbytesregeln,
som i och
för sig även tidigare

anses ha gällt som ett resultat av den allmänna
vid uppsåtär i likhet med denna straffsanktionerad

aktsamhetsregeln,
liga eller grovt
Som förut

inbyggt

oaktsamma
framgått

överträdelser.

finns ett krav på avvägning

vid tillämpningen

även i den allmänna

aktsamhetsregeln
i lagen om kemiska
Ett sådant krav måste anses gälla också utbytesprincipen.
ligger i uttrycket "kan ersättas" att ett utbyte skall kunna ske

produkter.
Bl.a.

med bibehållen

funktion.

När det gäller

en prövning av vad som är
mindre farligt måste också ske en helhetsbedömning
med hänsyn till
inte bara ett ämnes inneboende farlighet utan också de kvantiteter av
det ena eller andra ämnet som kommer till användning, hur användaren exponeras

för de olika ämnena, hur de hanteras etc. Likaså

en avvägning
miljön.

ske mellan

Utbytesprincipen
hetsregel,

olika

bör införas

tillämplig

typer av risker,
i miljöbalken

som en central aktsamolika
slag
på samma sätt som
av
teknik skall tillämpas i fråga om utrust-

på produkter

principen

om bästa tillgängliga
ning. Detta innebär att aktsamhetsregeln

karaktären
till

grund

beslut

t.ex.

måste

för hälsan eller

i än högre grad än tidigare

får

Som sådan skall den kunna läggas
av en rambestämmelse.
för generella föreskrifter,
för tillståndsprövning
och för

av tillsynsmyndigheterna.

aktsamhetsregeln

Rättsäkerhetsskäl

inte görs direkt straffsanktionerad

vid behov knyts till de föreskrifter,
slut som grundas på regeln.

villkor

talar

då för

att

utan att sanktioner

för tillstånd

och tillsynsbe-
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samma grunder gälla som för
bör det stå klart att en fördel faktiskt vinns genom
bör i huvudsak

För tillämpningen
närvarande.

Bl.a.

ett utbyte,

varvid

bedömningen
önskvärt

dock

att utbytesprincipen

betydelsefulla

skall

försiktighetsprincipen

knyts till risker,

inte till konstaterad

tillämpas

när det gäller kvantitativt

risker verkligen

genomdrivs

så att

skada. Det är också
och kvalitativt

med kraft och klarhet,

hjälp av föreskrifter,
och ekonomiska styrmedel,
tillsynsbeslut
inte en allmän osäkerhet kommer att råda på viktiga områden.
klart

blir

det Kemikalieinspektionen

tyngsta uppgiften
till

anvisningar
bedrivas

som därvid

när det gäller både generella

tillsynsmyndigheterna,

i samråd med Naturvårdsverket

Kvarstående

föreskrifter

ett arbete

så att

Själv-

att få den
och råd och

som dock

måste

och Arbetarskyddsstyrelsen.

olägenheter
om att skyldighet att avhjälpa olääven efter det att en verksamhet upphört bör åter-

i miljöskyddslagen

Bestämmelsen
genheter

kommer

med

kvarstår

finnas bland de allmänna aktsamhetsreglema

i balken. Principen

att det

är den som förorsakar miljöstörningar
som har att bekosta de åtgärder
som behövs för att förebygga eller avhjälpa olägenheter fastlades redan
i samband

principen
ningen

med miljöskyddslagens
numera

internationellt

PPP Polluter

tillkomst.
vedertagen

Pays Principle.

Inom

miljöpolitiken

och går under

Den sattes första

är

beteck-

gången

på

pränt i en rekommmendation
av OECD år 1972. Rekommendationen
gäller internationella
aspekter på miljöpolitik.
Den innebär att förorenaren skall betala kostnaderna för de åtgärder som krävs för att bibehålla en acceptabel miljö. Dessa kostnader bör enligt rekommendationen återspeglas i priserna på de varor och tjänster som ger upphov till

föroreningar

när de produceras

som är beroende

varor
tillgången

av naturresurser

Likaså bör priser på

återspegla

som används.
har slagits fast i EG:s Romfördrag

den begränsade

på de naturresurser

Principen
europeiska

eller konsumeras.

enhetsakten

och i andra internationella

130 r i den
överenskommelser.

artikel

Kretsloppsprincipen
för miljön farliga ämnen finns bundna i varor som
används. Förr eller senare återförs dessa ämnen till naturen

En stor mängd
fortfarande
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Detta är en av de största miljöfarorna
fara måste motverkas på olika sätt. Riks-

industrisamhället.

Denna

dagen har i flera

sammanhang

slagit

fast att det är producenternas

ansvar att bedöma miljöeffekterna
av sina produkter "från vaggan till
Vi anser att
graven" och att se till att produkterna blir miljöanpassade.
dessa krav måste komma till uttryck i de allmänna aktsamhetsreglerna.
Den princip

som bör läggas till grund för en sådan allmän aktsamhetsregel kan betecknas som kretsloppsprincipen.
Utgångspunkten
bör vara att ämnen som kan skada miljön så långt
möjligt

över huvud taget inte används vid tillverkning

är det säkraste sättet att förebygga
naturliga
miljön.

stabila organiska
De bör därför

ämnen skall över huvud taget inte tillföras

få användas bara i helt slutna system.

skall inte heller

tungmetaller

att de kommer

av varor. Detta
ut i naturen. Icke

tillföras

miljön.

Giftiga

Det bästa är alltså att

varorna som det sagts är "rena" från början. De skall när användningen avslutats kunna återföras till naturen utan att påverka denna
skadligt

"kretslopp".
- ett
Iden mån farliga ämnen inte kan undvikas

i varor
och naturligtvis
kan detta inte ske helt, liksom det också finns en mängd gränsfall av
mer eller mindre skadliga ämnen - måste man se till att varorna efter
användning hindras från att komma uti naturen. Om man sammanställer kretsloppsprincipen

med den härnäst

omtalade

hushållningsprin-

cipen är det mest fördelaktigt
vändas.

om varorna så långt möjligt kan återanhärvid är returglashanteringen,
men
kan i framtiden komma i fråga på många olika områ-

Det klassiska

återanvändning
den. Exempelvis

förekommer

ansträngnu i den tyska bilindustrin
på sådana sätt att de, om de
är i gott skick när bilen i övrigt är slut, skall kunna återan-

ningar att konstruera
fortfarande

exemplet

och märka bildelar

vändas. Kan varorna
inte återanvändas bör
vilket blir det vanliga
i stället så långt möjligt ämnen som ingår i varorna kunna återvinnas
och användas vid produktion
fibrer

av nya varor.

Ett exempel

på detta är

i returpapper.

Hushållningsprincipen
Tidigare

har

resurslagen

redovisat

att de nuvarande hushållningsreglerna

i natur-

har en räckvidd som är begränsad till markanvändningsVi anser att hushållningsaspekterna
är så betydelsefulla
att
de bör påverka innehållet i de allmänna aktsamhetsreglerna
i miljöbalfrågorna.
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saknar det betydelse

om det är fråga om ändrad markan-

eller inte.

Hushållningsprincipen

har såvitt gäller

bästa effekterna

och produkter

råvaror

olika sätt nära samband med kretsloppsprincipen.
nås i samband med konstruktion

på

I båda fallen kan de
och tillverkning.

Vid

tillämpning

sker det i första hand genom en
av hushållningsprincipen
och energisnål process. Genom återanvändning
eller återvin-

resursning kan material

komma

till ny användning eller förvandlas till ny
minskas behovet att förbruka ändliga naturresurser

råvara. Härigenom

och den tid under vilken
rationer

de kan utnyttjas

till godo. Inte minst viktigt

sträckas ut, kommande

är att avfallsmängderna

skas och därmed också omfattningen

av deponier

liksom

genekan min-

belastningen

av skadliga ämnen på mark och vatten.
En särskild aspekt på hushållningen
med naturresurser

gihushållningen.

gäller eneri samband med tillverkning
av

Att spara på energin

produkter

är som nyss antytts en tillämpning av hushållningsprincipen.
En form av återvinning är att utnyttja energiinnehållet
i avfallet. Detta
är dock ett tveeggat vapen. Dels torde materialet många gånger tas
bättre till vara i sin ursprungliga
form. Dels är förbränning
av avfall
förenad

med miljörisker,

ibland mycket

betydande

och nyttigare

användning

mån dessa kan bemästras
är möjlig
framför

bör ett utnyttjande

av energin

sådana. Men i den
av materialet

i avfallet

inte

vara att föredra

deponering.

Stoppreglema
I 6 § miljöskyddslagen

finns intaget två störningsnivåer

som inte får

överskridas

Dispens från den första
om inte särskilda skäl föreligger.
dvs. om olägenheter av väsentlig betydelse uppkommer
kan
meddelas av tillståndsmyndigheten
särskilda
skäl
föreligger.
Disom
nivån

pens från den andra nivån - dvs. att störningarna leder till att ett stort
antal människor
får sina levnadsförhållanden
avsevärt försämrade
lämnas av regeringen om verksamhem.m. - kan efter underställning
ten har synnerlig betydelse för näringslivet
m.m.
Liksom de övriga tillåtlighetsreglerna
gäller bestämmelserna i 6 §

miljöskyddslagen

såväl nyanläggningar

De skall

tillämpas

sålunda

Underställningsregeln
enligt 40

vid

som befintliga

både tillståndsprövning

är emellertid

inte tillämplig

anläggningar.
och tillsyn.

vid tillsynsbeslut
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i miljöskyddslagen

kan befaras

får sina levnadsförhållanden

medföra

att
att ett

avsevärt försämrade

bör också utgå i fråga om hälsom.m. bör slopas. Dispensmöjligheten
skadliga verksamheter.
hälsa bör enligt vår
Faror för människors
uppfattning

aldrig

accepteras i dagens samhälle.

Man kan dock inte undvika
teras även framöver.

Enligt

att vissa störningar

ibland måste accepbör dock en verksamhet

vår uppfattning

i princip

vara otillåtlig om det kan befaras att den medför en påtaglig
skada på miljön eller medför att en långsiktigt god hushållning
med
Är
påtagligt
i
äventyras.
naturresurser
ett sådant fall verksamheten av

synnerlig
synpunkt,

för näringslivet,

betydelse

bör dock regeringen

under förutsättning

kunna förklara

att inte allvarliga

En miljöfarlig

verksamhet

för orten eller eljest från allmän
verksamheten

skador eller risker

tillåtlig

kan befaras.

bör heller inte komma till stånd om den
överskrids. Bindande

kan befaras leda till att bindande kvalitetsnormer

kan en kvalitetsnorm
bli i första hand när det följer
nationella förpliktelser.
Hit kommer vid en framtida
till EG bestämmelser
direktiv

som står i överensstämmelse

av Sveriges intersvensk anslutning
med olika standard-

att höra.

När bestämmelserna
av miljöskyddslagen
surskrävande

företag.

i 6 § utformades

förelåg ingen samtidig
Bestämmelser

först år 1973. Tillkomsten

i samband med tillkomsten
prövning

härom infördes

av bestämmelserna

av stora naturrei byggnadslagen

om regeringsprövning

enligt

136 a § byggnadslagen resp. naturresurslagen
innebar i princip
prövningen
de
nyetableringsfallen
enligt
6
§ andra stycket
att
stora
av
då överfördes till annan
sattes ur spel eftersom tillståndsprövningen
lagstiftning.
Vid den prövning regeringen i dag skall göra av stora
naturresurskrävande

företag

gäller

således

störningsgränserna

miljöskyddslagen.

i

Regeringen kan i varje enskilt fall göra en fri prövning av verksamheten.
Ett tillstånd av regeringen i ett sådant fall är
bindande vid senare prövning enligt miljöskyddslagen.
Vi anser emellertid att den nuvarande tillståndsprövningen
av rege-

ringen

med utgångspunkt

surslagen

i naturre-

bör utgå och ersättas

mönster från vattenlagen.

skyddsbestämmelserna
för miljöfarliga
-

från hushållningsbestämmelserna

blir tillämpliga

med en tillåtlighetsprövning
enligt
Denna prövning bör grundas även på miljö-

i balken.

verksamheter

Detta innebär att tillåtlighetsreglerna

i balken

även vid regeringens

-

tillsammans
prövning

med övriga regler

av ett sådant ärende.
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Det torde krävas viss tid innan befintliga
de skärpta miljöskyddskraven.

ningsarbete

att överväga

Vi kommer

den närmare

verksamheter

kan uppfylla

under vårt fortsatta

utformningen

utred-

av Övergångsbe-

stämmelserna.

Tillämpningen
I första

av aldsamhetsreglenta

hand kommer

de allmänna

aktsamhetsreglerna

att läggas till

grund för beslut av regeringen eller av underordnade myndigheter om
I det följande skall emellertid
främst beröras
att utfärda föreskrifter.

aktsamhetsreglernas

betydelse

för

myndigheternas

beslut

i enskilda

ärenden.
Det finns

risk

regler i miljöbalken
melserna.

sudda ut gränserna
mån motverkas
Detta

aktsamhets-

av gemensamma
kan leda till problem vid tillämpningen

De skulle kunna försvåra

verksamhetsområden,

nieras.

för att tillskapandet

påverka
mellan

uppdelningen

besvärsordningen

olika intressen.

av bestämmyndigheternas
av
samt även i övrigt

Dessa problem

kan i viss

genom att de olika myndigheternas
ansvar klart defikan ske antingen genom bestämmelser
i balken eller

genom särskilda förordningar som utfärdas av regeringen med stöd av
balken. Med hänsyn till miljöbalkens
omfattning,
till det stora antal

myndigheter

som kommer att verka inom balkens område samt till den
snabba utvecklingen
inom miljöområdet
talar starka skäl för att det i
huvudsak bör ankomma på regeringen att besluta om myndigheternas
organisation

och deras närmare

uppgifter.

De allmänna aktsamhetsreglerna

bör som
tidigare nämnt gälla för
och
eller
ämnar utöva miljöpåverkan.
Miljöbalken
var
en som utövar
bör emellertid
också innehålla bestämmelser som mer riktar sig till

myndigheterna.

Dessa bestämmelser

bör i balken tas

bestämmelserna

gemensamma
skilda aktsamhetsreglerna

av paraplykaraktär,
för olika verksamheter.

dels bland de

dels bland de sär-

Bland de senare
bör föras in de regler om tillståndsplikt
som nu finns
lagarna. Tillståndsprövningen
innebär att frågan om vilka

bestämmelserna
i de olika

skyddsåtgärder m.m. som i olika avseenden skall vidtas blir föremål
för myndigheternas
prövning. Härvid har myndigheterna att tillämpa
samtliga från aktuell

prövningssynpunkt

gällande bestämmelser

i bal-

ken.
För

miljöfarliga

ständsmyndigheten

verksamheter

innebär

detta exempelvis

har att pröva ärendet med utgångspunkt

att tillfrån såväl
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de allmänna

för miljöfarliga

hetsreglerna

i balken

i balkens andra avdelning

bestämmelserna

Med utgångspunkt
för verksamheten

som från de gemensamma
samt de särskilda aktsam-

verksamheter

härifrån
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i balkens fjärde avdelning.
att faställa vilka

har myndigheten

villkor

som bör gälla med hänsyn till förhållandena

omgiv-

ningen.
Det bör emellertid

försäkra sig om att verksamheten
strida
att
mot de allmänna aktsamhetsreglerna

sådant sammanhang
kommer

att i

på prövningsmyndigheten

också ankomma

inte strider eller
med hänsyn till

Skulle så vara fallet bör en ansökan kunna avslås. Så
exempelvis
kunna ske om användningen
av en råvara eller

andra intressen.
skulle
produkt
allmänna

uppenbarligen

strida

skulle

mot

i balkens

utbytesreglerna

aktsamhetsregler.

Den föreslagna

ordningen

innebär att tillståndsbeslutet

endast kom-

i de frågor som beslutet omfattar. Det bör således
eller
vara möjligt för hälsoskyddsmyndigheterna

mer att ha rättskraft
även fortsättningsvis

med stöd av de allmänna aktsamhetsreglerna eller de särskilda aktsamhetsreglerna
om kemikalier och
hälsoskydd i frågor som inte blivit föremål för prövning av tillståndsatt ingripa

kemikaliemyndigheterna

jfr

myndigheten

prop. 1969:28 s. 230. Motsvarande
tillståndsprövning
enligt balken.

vara vid övrig
Av vad ovan framgått

torde det med föreslagen

ligga några större problem

att vid tillståndsprövning

sen från varandra.
fall myndigheterna

Annorlunda
tvingas

ordning

förhålla

med föreläggande

att ingripa

måste bl.a.

För

till

samordnas

överklagandereglerna

rätta

sig i de

eller förbud

särskilt i
över flera olika

i balken

de fall en och samma myndighet har tillsynsansvaret
områden. Detta förhållande kommer att gälla särskilt
att komma

inte före-

skilja olika intres-

torde det emellertid

för att få någon att rätta sig efter bestämmelserna

samt länsstyrelserna.

bör förhållandet

miljönämnderna

med dessa problem

så långt det är möjligt.

Övriga frågor
Bland de allmänna

aktsamhetsreglerna

bör också införas bestämmelser

i fråga om kunskapskrav,
utbildning och upplysningsplikt
av det slag
och
lagen om kemiska produkter
som nu finns i miljöskyddslagen,

strålskyddslagen.
De allmänna
flertalet

framtida

aktsamhetsreglerna

miljöbeslut.

bör kunna läggas till

I allmänhet

torde

de mer

grund

för

specifika
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bestämmelserna

komma att gälla vid sidan av de allmänna aktsamhetskontrollbestämmelserna
som i dag finns i många
lagar
och som i balken kommer att återfinnas i de särskilda avsnitten
skulle exempelvis knappast påverkas av de krav på skyddsåtgärder,
reglerna.

De särskilda

försiktighetsmått,

utbyte av produkter m.m. som skulle kunna ställas
från allmänna aktsamhetsregler
av det slag som vi

med utgångspunkt
föreslagit.

5.4.2

Gemensamma

Hushållning

bestämmelser

med mark och vatten m.m.

Vi har tidigare

föreslagit

i naturresurslagen

att de nuvarande hushållningsbestämmelserna

tillsammans

med ett antal bestämmelser

konsekvensbeskrivningar

och miljökvalitetsnormer

avdelning

Dessa bestämmelser

i miljöbalken.

nuvarande

hushållningsbestämmelserna

om miljöförs in i en andra

skall

i likhet

med de

ha karaktären

av paraplymyndigheterna.
Man kan se
av
som kompletterar de allmänna aktsamhetsreg-

bestämmelser

och i huvudsak

tillämpas

dessa som bestämmelser
lerna. Frågor om miljökonsekvensbeskrivningar

behandlar

vi närmare

i 13 kap.
Vi har också tidigare

konstaterat

att hushållningsbestämmelserna

i

naturresurslagen

avser frågor om användningen av marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt och att bestämmelserna till sin karaktär är

framåtsyftande.

De har delvis karaktären

I miljöskyddslagen

av stoppregler.
stadgas att naturresurslagens bestämmelser

och 3 kap. skall tillämpas
vattenlagen

i 2

vid prövning

verksamhet,
av miljöfarlig
skall tillämpas vid tillståndsprövning

att bestämmelserna

i plan- och bygglagen att bestämmelserna
skall
av vattenföretag,
tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked samt i naturvårdslagen
skall tillämpas vid
att bestämmelserna

prövning

av frågor som rör naturvård.
Innebörden är att bestämmelserna i naturresurslagen

vid tillståndsprövning

bygglovsprövning
faller

enligt

alla NRL-lagar

skall tillämpas

samt vid planläggning,

enligt PBL. Åtgärder som inte
således inte av naturresurlagens
innebär att nya verksamheter,
för

eller förhandsbesked

in under dessa begrepp

träffas

hushållningsbestämmelser.

Detta

vilka t.ex. endast föreligger

anmälningsskyldighet

lagen eller för vilka bygglovsplikt

föreligger,

enligt miljöskyddskan komma till i strid

i
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Det innebär också

på befintliga

verksam-

heter.
föreslår

I annat sammanhang

att den individuella

tillståndspröv-

verksamheter
i viss utsträckning
bör ersättas
av miljöfarliga
med generella föreskrifter
av rättsligt bindande natur. En sådan utningen

som för övrigt kan sägas ligga i linje med vad som sker
inom EG, skulle enligt ovannämnda rättsregler leda till att hänsynen

veckling,

i fråga om naturresurser fick mindre betydelstrida
skulle
Detta
våra direktiv.
mot
se.
Den nuvarande bestämmelsen i miljöskyddslagen
om att hushåll-

till hushållningsreglerna

ningsbestämmelserna

i naturresurslagen

skall tillämpas

verksamhet
av miljöfarlig
att en tillståndsprövning

stämmer för övrigt

befintliga

Bestämmelserna

verksamheter.

tänkta att tillämpas
Enligt

inte med det förhållandet

miljöskyddslagen

också

kan

avse
är inte

i naturresurslagen

i sådana fall.

våra direktiv

förändringar

enligt

vid prövning

är vi förhindrade

att föreslå

i 2 och 3 kap. naturresurslagen.

inte att vi är förhindrade
för

tillämpningsområdet

sakliga

några

givetvis

Detta innebär

i fråga om
att föreslå vissa förändringar
i
motsvarande
hushållningsbestämmelser

miljöbalken.
Vi anser, mot bakgrund av vad vi ovan anfört, att reglerna i miljöbalken bör utformas på sådant sätt att tillämpligheten
av hushållningsverkbestämmelserna inte skall vara beroende av om en tillkommande
är tillståndspliktig

samhet

eller

ej. Enligt

vår uppfattning

bör alla

åtgärder som kan förväntas påverka användningen av marken, vattnet
för
eller den fysiska miljön i övrigt omfattas av hushållningsreglerna
mark och vatten m.m.

om dessa åtgärder

är av betydelse.

Miljökvalitet

att i miljöbalken

behandlar i kap. 7 kommer
om miljökvalitet
som
få karaktären av stoppregler. De skall också ses som

ett komplement

eller skyddsnät

Också de regler

Reglerna

skiljer

naturresurslagen
eller

också

från

de allmänna

aktsamhetsreglerna.

hushållningsbestämmelserna

i

på det sättet att de i stället för att peka ut vissa mark-

vattenområden

fråga om miljö

till

sig från de särskilda

som skall

skyddas

som rent allmänt

hushållningsreglerna

skall
genom

definierar
en viss kvalitet i
upprätthållas.
De skiljer sig
att kvalitetsnormerna

inte
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endast skall komma till användning

vid prövning av nya verksamheter
och
kanske
i
även
högre
ännu
grad
kunna utgöra ett hjälpmeutan
del i arbetet på att komma tillrätta med befintliga
missförhållanden
eller rådande miljöproblem.

Miljökvalitetsnormerna

skall

således

kunna komma

till användning

duell prövning

verksamheter,
vid utarbetandet av geneav miljöfarliga
vid upprättandet av kommunala planer, vid prövning

rella föreskrifter,
av bygglov,

vid

planering

i många sammanhang,

av vägar,

vid

t.ex. vid indivi-

framtagandet

av sådana

åtgärdsprogram

som föreslås i kap. 7 m.m.
Med våra förslag om att bland miljöbalkens
paraplybestämmelser
föra in regler om miljökvalitetsnormer
och, som framgår av det föl-

jande,

skyddsavstånd

regler

inom
som bl.a. bör vara tillämpliga
vill vi uppnå att denna planering i fortsättningen skall ske på ett mer miljömedvetet
sätt. Dessa bestämmelser
samhällsplaneringsområdet

bör enligt vår uppfattning

planeringsarbetet
människor

kunna vara till stor nytta i det kommunala
samtidigt som de kan leda till att riskerna för att

i framtiden

drabbas

av störningar

som går att undvika

minskar.
I likhet

med övriga

tetsnormerna

gemensamma bestämmelser vänder sig kvalii första hand till myndigheterna.
Dessa regler kommer

att ha en styrande och samordnande effekt på myndigheternas
arbete
frågor som berörs i våra direktiv.
Självfallet
ankommer
det
på de
tillämpande myndigheterna
i
att verka för att miljökvalitetsnormerna
möjligaste

mån uppfylls.

tillåts om den kan förväntas

överskrids.
emissioner
föranleda

Det bör i princip

inte förekomma

att en ny
att en kvalitetsnorm
Ett överskridande
på grund av
av miljökvalitetsnormerna
från befintliga
verksamheter
bör givetvis också kunna

verksamhet

ingripanden

tillsynsregler.

från myndigheternas

Föranleds

stort antal verksamheter
uppnå godtagbara

medföra

sida med stöd av balkens
överskridandet
av kvalitetsnormerna
av ett
bör åtgärdsplaner upprättas för att på sikt

förhållanden.

Vi redogör

i specialmotiveringen

14 kap. 1 och 2

närmare för hur föreskrifter

mer skall
balken.

sig till

förhålla

de allmänna

till

om miljökvalitetsnoraktsamhetsreglerna
i miljö-
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aktsamhetsregler

Särskilda

Inledning
som i olika avseenden är speciella i fråga om skyddet
i fråga om störskyddet för omgivningen
vården
och
av naturmiljön,
olägenheter från hanteringen av
verksamheter,
ningar frän miljöfarliga
kemiska produkter m.m. bör som nämnts placeras i särskilda avsnitt

Bestämmelser

i balken

Tillsyns-,

som utformas efter mönster av nu gällande bestämmelser.
samlas dock i gemensamma
besvärs- och sanktionsreglerna

avsnitt

av balken.
Med hänsyn till

som förs fram i
för
vårt principbetänkande
oss att överväga
verksamvissa nya eller ändrade bestämmelser i fråga om miljöfarliga
bör nedbringas till
heter. I våra direktiv framhålls att industriutsläppen
våra direktiv

och till de förslag

finns det dock anledning

ofarliga

nivåer.

Ett ökat hänsynstagande

till miljön

kan ske genom en

i miljöskyddslaav de nuvarande tillåtlighetsreglena
tillämpningen
vid
för att
gen. Dessa regler har medvetet formulerats
intressen.
att ta hänsyn till olika förekommande
ge stora möjligheter
skärpt tillämpning

bör
på oss att lämna förslag om hur lagstiftningen
skall få ökad tyngd i förhållande till andra
för att miljökraven

Det ankommer
utformas
intressen.

sägas var uppfyllda genom de
förslag vi ovan lämnat om att i balken införa grundläggande aktsamhetsregler som kommer att omfatta alla dem som enligt balkens definiVi har därutöver vidgat tillämpningsområtion utövar miljöpåverkan.
Dessa mål kan i viss utsträckning

genom att även frågor om hushållning med råvaprodukter
m.m. skall kunna beaktas i alla ärenden som

det för dessa regler

ror, energi,
omfattas av balkens

bestämmelser.

Lokaliseringsfrågor

i miljöbalken

Den nuvarande

lokaliseringsregeln

göras allmänt tillämplig

i 4 § miljöskyddslagen

inom hela miljöbalksområdet.

sin givna plats bland de särskilda

aktsamhetsreglerna

kan inte

Den hari

stället

för miljöfarliga

som kommer att finnas kvar i balken. Detta innebär att
bland de särskilda reglerna i miljöbalken bör föras in en bestämmelse

verksamheter

verksamhet i princip
av innebörd att den som ämnar utöva miljöfarlig
med hänsyn till
platsen
lämpliga
bör vara skyldig att välja den mest
verksamhetens

ändamål.

Bland

de särskilda

aktsamhetsreglerna

för
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verksamheter
till

de regler

bör

också

införas

en bestämmelse

som
vi
behandlar
i
som

om miljökvalitetsnormer

7 kap.

Sammanläggningen

i en gemenav ett stort antal lagbestämmelser
innebär inte, som vi ovan redovisat,
sam miljöbalk
att det saknas
behov av särskilda aktsamhetsregler för olika verksamhetsområden.
Vi
delar

departementschefens

propositionen

i avsnitt

5.2.3

att hushållningsfrågorna

redovisade

många gånger

uttalande
bättre

i

kan bli

beaktade i en speciallag än i naturresurslagen.
Vi föreslår därför att
sådana särskilda aktsamhetsregler
som nyss nämnts införs i balken.
Dessa

regler

reglerna

kan

i stor

i speciallagarna.

utsträckning
Avsikten

av
av naturresurslagen i denna skall leda till
i de nuvarande lagarna. Detta
av bestämmelserna

miljöbalken

och inordnandet

en försvagning
innebär att den nuvarande
frågorna

de nuvarande

sägas ersätta

är således inte att tillkomsten

dubbelregleringen

av markanvändnings-

består.

Vi anser således att reglerna i miljöskyddslagen,
bland vilka ingår
den redovisade lokaliseringsregeln,
i princip bör bibehållas i miljöbalken. Att slopa lokaliseringsregeln
med utgångspunkt
och bygglagen

miljömässiga

till

förmån

för en prövning enbart
i naturresurslagen
och plan-

från bestämmelserna

vore enligt vår uppfattning

lokaliseringsprövningen

regler

dessutom

i planlagstiftningen

ståndsprövning

Den

bör således även fortsättningsvis

ske av miljömyndighetema.
Som ovan redovisats har den nuvarande

skyddslagen

att ta ett steg tillbaka.

den fördelen

lokaliseringregeln

i förhållande

till

motsvarande

att den inte endast är tillämplig

utan vid nylokalisering

i övrigt.

i miljö-

vid till-

Den nuvarande

ord-

ningen bör således bibehållas.
Som ovan redovisats skall nuvarande hushållningsbestämmelser
i
2 och 3 kap. naturresurslagen
tillämpas av såväl miljömyndighetema
planmyndighetema
vid
prövning
enligt resp. lagar. Detta ansågs
som
innebära

att riskerna

för konflikter

mellan olika intressen

skulle min-

ska. Denna ordning

anser vi inte bör ändras i miljöbalken.
Vi anser också att den nuvarande regeln om att ett tillståndsbeslut
för en miljöfarlig
verksamhet inte får meddelas i strid med fastställda

detaljplaner

och områdesbestämmelser

planmonopolet

bör bibehållas.

Det kommunala

bör således inte rubbas av våra förslag.
Som ovan redovisats ansåg departementschefen
att den föreslagna
ordningen att varje myndighet inom sitt område skulle
vara skyldig att
tillämpa hushållningsreglerna
i naturresurslagen
kunde leda till att
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Man kunde dock inte bortse ifrån att

minskade.

och en från sina utgångspunkter
- var
på olika sätt. Av den anledningen
kunde tolka hushållningsreglerna

myndigheterna

de tillämpande
uppdrogs

åt länsstyrelserna

åtminstone i de
och verken.
av myndigheterna
inte sällan förekomma att det i samband med

planärendena

av de kommunala
fall dessa intressen kunnat preciseras
hantering

Det torde emellertid

ningsaspekter
kunnat

enligt mil jöskyddslagen

givetvis

av mark
planeringsprocessen.

I sådana fall
meddelas

mot att ett tillstånd

inget hinder
bestämmelser

miljöskyddslagens
motsätter

nya hushålloch vatten som inte

uppkommer

avseende användningen

beaktas i den kommunala

föreligger

i samband med länssty-

skulle kunna tillgodoses

lokaliseringsprövning

att de statliga

leda till

förväntades

förhållandena

hushållningsintressena
relsernas

plane-

av de statliga intressen som kunde ha

ringen göra en sammanvägning
betydelse i sammanhanget.
De redovisade

för den kommunala

att till grund

-

åtminstone

om

kommunen

enligt
inte

sig detta.
också tänka sig det motsatta fallet,

dvs. att en
kommun har en önskan om att lokalisera en viss verksamhet till kommunen och har anpassat sina planer därefter. Fråga har härvid uppMan kan emellertid

i ett sådant fall bör avslå
om exempelvis Koncessionsnämnden
i naturresurslaen ansökan med stöd av hushållningsbestämmelserna
meddela
hinder
föreligger
inte
ett sådant
mot att
gen. Några formella
kommit

beslut.

Enligt

vår uppfattning

inte undvika

bör Koncessionsnämnden

i en sådan
att göra en självständig prövning av hushållningsaspekterna
i fråga från hushållningssynpunkt
situation eftersom verksamheten
kanske bättre skulle kunna utövas i en annan kommun.
Ett beslut som går kommunen emot kan på sedvanligt

sätt överkla-

komGenom den nya departementsorganisationen
härvid att kunna bli föremål för gemenoch planfrågorna

gas till regeringen.
mer miljösam beredning

inom Miljö-

En ytterligare

och naturresursdepartementet.

är att det när det är
som uppmärksammats
kan föreligga tvekav befintliga verksamheter

fråga

frågan om utvidgning
samheter om hushållningsbestämmelserna
liga särskilt i de fall markanvändningen

i naturresurslagen
i strikt bemärkelse

Man kan tänka sig att man vid en befintlig

flygverksamheten.

flygplats

Denna ökade flygverksamhet

endast från ett lokalt

utan även från ett regionalt

vill

är tillämpinte ändras.

kraftigt

öka

kan ha betydelse inte
eller riksperspektiv.

bör vara tillämpliga
Vi anser att hushållningsreglerna
fall med hänsyn till att det ökade transpoitbehovet

också i ett sådant
i vissa fall skulle
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kunna uppfyllas

på ett annat mer resurssnålt eller miljövänligt
sätt. Vi
också
det
bör
möjligt
för
regeringen
att
anser
att pröva en fråga
vara
av redovisat slag.
De redovisade

Synpunkterna

ligger

ningen av de nuvarande bestämmelserna.
torde nämligen i allmänhet
ett flygfält
skyddslagen.
att tillämpa

Vid en sådan prövning

hushållningsreglerna

i det redovisade

för övrigt

i linje

med utform-

En utökad tlygverksamhet
kräva

tillstånd

enligt

är tillståndsmyndigheten

i naturresurslagen.

Däremot

miljö-

skyldig
torde det

fallet många gånger inte krävas någon prövning

plan- och bygglagen

i de fall den ökade flygverksamheten

på

enligt

inte leder

till någon ändrad markanvändning.
Vid

verksamhet bör platsvalet
av miljöfarlig
vara den
första fråga som blir föremål för prövning av myndigheterna.
Denna
prövning torde dock i allmänhet inte kunna ske skiljt från frågan
om

etablering

vilka skyddsåtgärder
senare prövningen

m.m. som bör föreskrivas för verksamheten. Den
bör då ske med utgångspunkt
från de allmänna

aktsamhetsreglerna

i balken.

Lämpligen

kan man härvid

bedömning

utgå från en
teknik för en

av vad som kan anses vara bästa tillgängliga
av det slag som är i fråga. Med utgångspunkt härifrån har
slutligt faställa
man sedan att utifrån den allmänna aktsamhetsregeln
vilka skyddsåtgärder som bör vidtas, vilka begränsningar
som bör tålas
och vilka försiktighetsmått
i övrigt som bör iakttas för att skydda
verksamhet

människors

hälsa och miljön

mot skador och olägenheter

och för att

främja

Härvid
en långsiktig god hushållning med naturresurser.
tillses att miljökvalitetnormer
såvitt möjligt kan uppfyllas.

bör

Det kan också finnas fall där de mer tekniskt inriktade aktsamhetsreglerna i balkens inledande avsnitt skulle behöva kompletteras för att
inom speciellt

känsliga eller av föroreningar särskilt drabbade områden
lösningar.
Samma kan förhållandet
vara i
fråga om sådana samordnade lösningar som
föreslagit i 7 kap. för
att uppfylla miljökvalitetsnormer
inom särskilt utsatta områden.
åstadkomma

samordnade

Av naturliga

skäl fördes inga resonemang om de storskaliga miljöproblemen när miljöskyddslagen
kom till. I dag står det allt mer klart
att kraven på skyddsåtgärder vid miljöfarliga
anläggningar också måste
sättas in i ett större
således bedömas

sammanhang.

Kraven

på skyddsåtgärder

måste

från olika perspektiv
lokalt och ett mer
- ett mer
De ämnen som ger upphov till de storskaliga miljöproblemen - t.ex. CFC och s.k. växthusgaser - ger många gånger inte upphov till några nämnvärda lokala föroreningsproblem.
De föroreningar

storskaligt.
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Den individuella

prövningen

av de övergripande
allt då beträffande

beroende
framför

miljöproblemen.

i miljöbalken

bemyndigande

måste på ett mer formbundet sätt göras
miljöbeslut
som fattas av statsmakterna
och storskaliga

de gränsöverskridande

med stöd av
myndigheter-

som meddelas
även för

föreskrifter

Generella

i ett större

ointressanta

är inte sällan

som skapar sådana problem
sammanhang.
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bör bli bindande

nas prövning av frågor om tillstånd
särskild vikt är att miljökvalitetsnormer

miljöfarlig

till

verksamhet.

Av

som är bindande på grund av
kan bli fallet
internationella
åtaganden
Sveriges
av
- som
vid en framtida svensk anslutning till EG - iakttas strikt.

att de följer

Skyddsavstånd
Vi har tidigare
miljöskyddslagen

meddela

verksamheter.

miljöfarliga

att det i dag inte är möjligt

konstaterat

bestämmelser
Vi konstaterade

att med stöd av

runt
om skyddsområden
samtidigt att bestämmelser-

möjlighet
att lägga ut
na i plan- och bygglagen ger kommunerna
verksamheter
miljöfarliga
skyddsområden
samt förhindra
runt
av sådana verksamheter intill bostäder inom detaljplanelagda områden. Det synes, såvitt vi kan bedöma, inte föreligga något

tillkomsten

behov

av

att vare

åtminstone

inte

för

sig

skärpa

närvarande.

eller

ändra

dessa bestämmelser
möjligheter

Samhällets

-

att reglera

frågan synes i och för sig vara tillräckliga.
det, som vi ovan redovisat, att bostadsbeTrots detta förekommer
karaktär.
byggelse uppförs allt för nära verksamheter
av miljöfarlig
Den främsta

miljöfarliga

orsaken

till

verksamheter

myndigheter.

Visserligen

detta torde vara att uppförandet
av många
prövas av såväl statliga som kommunala
har staten genom länsstyrelserna vissa möj-

av bostäder i närheten av miljöfarliga
verksamheter,
om hälsa och säkerhet äventyras. Det är dock knappast
praktiskt möjligt för länsstyrelserna att utöva den kontroll som skulle

ligheter

att förhindra

tillkomsten

behövas för att undvika

att sådana situationer

anser att den individuella
verksamheter bör bibehållas. Det
Vi

sig vara möjligt

uppstår.

av större miljöfarliga
skulle med hänsyn härtill i och för

prövningen

att låta denna prövning

också omfatta

frågor

om

mot en sådan ordning. Det
strida
detta
skulle
mot den grundläggande
mest vägande skälet är att
principen att planläggningen
av mark år en kommunal angelägenhet.

skyddsavstånd.

Starka skäl talar emellertid
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En sådan lösning skulle också få begränsad effekt eftersom

vi anser att
anläggningar bör ersät-

den individuella

prövningen av mindre farliga
tas av ett system med rättsligt bindande tekniska föreskrifter.
Ett
sådant system leder till att lokaliseringsfrågorna
måste ägnas större
uppmärksamhet
i det kommunala
planeringsarbetet
samt vid pröv-

ningen av bygglov.
Man skulle emellertid

kunna tänka sig att det infördes

för prövningsmyndigheten

att i tillståndsbeslutet

en skyldighet
enligt miljöbalken

ange vilket Skyddsområde som krävs kring en verksamhet. På motsvarande sätt skulle sådana uppgifter kunna tas in i de branschföreskrifter
som vi ovan diskuterat. Nämnda uppgifter
jas i det kommunala planeringsarbetet.

skulle sedan kunna uttnytt-

Man skulle också kunna tänka sig att prövningsmyndigheten
enligt
miljöskyddslagen
skulle kunna kräva att sökanden hade förfoganderätten över det närmaste

markområdet

dvs. de mest störda områdena
kring en planerad verksamhet. Några sådana krav torde i dag knappast
kunna ställas med stöd av miljöskyddslagens
bestämmelser.
Ett enklare

sätt att komma

till rätta med problemen

är att bland de
i balken föra in regler om skyddsavgemensamma bestämmelserna
stånd mellan miljöfarliga verksamheter av olika slag och bostadsbebyggelse. Sådana bestämmelser
inte är ovanliga i andra länder
- som
skulle kunna göras tillämpliga
på samhällsplaneringsområdet.
För det
fall dessa regler inte skulle iakttas borde möjligheter finnas för länsstyrelsen att överpröva

ett kommunalt beslut i sådan fråga i överensstämmelse med vad som nu gäller i frågor om hälsa och säkerhet, mellankommunala frågor samt frågor om riksintressen.
Vi förordar att den senare lösningen väljs. Frågan
om skyddsavstånd behandlar

Utsläppsrätter

vi närmare

i kap.

och samverkan

mellan företag

Bakgrund
I avsnitt 3.3 lämnar vi en kort beskrivning
av olika ekonomiska styrmedel. Vi konstaterar i avsnittet att ekonomiska styrmedel inom många
områden kan vara väl så effektiva som administrativa.
Frågan om ekonomiska styrmedel inom miljöområdet
har behandlats av Miljöavgiftsutredningen
MIA
som lade fram sitt slutbetänkande SOU
1990:59
Sätt värde på miljön,
Miljöavgifter
och andra
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genomgång
styrmedel

styrmedel

i juli

av möjligheterna
i miljöpolitiken.

1990.

I betänkandet

att i ökad omfattning
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en bred
ekonomiska

görs

införa

Flertalet

av de frågor som behandlas i
MIA:s betänkande berör frågor som ligger vid sidan om vad vi är satta
att utreda. I MIA:s betänkande behandlas emellertid vissa frågor som
har anknytning
utsläppsrätter.

till vårt arbete, bl.a. frågan om handel med överlåtbara
Sådan handel förekommer
i bl.a. USA.

Systemet med handel av utsläppsrätter har beskrivts i många olika
sammanhang. Vi har valt att här återge en beskrivning av amerikansk
miljörätt som utarbetats inom Naturvårdsverket.
Den amerikanska

miljöskyddslagstiftningen

på olika i lag fastställda

miljömål

är till stor del uppbyggd

och miljökvalitetsnormer

gränser för dessas genomförande.

samt tids-

När det gäller luftkvalitetsnormer

dessa direkt angivna i Clean Air Act CAA

är

och gäller i alla delstater.

I Clean Water Act anges vattenkvalitetsmål
som skall ligga till grund
för delstaternas fastställande av vattenkvalitetsnormer.
Genom ändringar
utsläppskällor
RACT.

För

ståndsprövning

i CAA

1977 ställdes krav på att stora befintliga

skulle använda "reasonable available

control technologi"

infördes tillnya eller ändrade större utsläppskällor
krav
på
dessa
skulle
kontrolleras
med teknik
samt
att

som gav minsta möjliga utsläpp. För att få tillstånd till nya utsläpp
skulle det visas att redan befintliga utsläpp minskat och skapat utrymme för nya utsläpp. I samband med dessa ändringar infördes möjligheten till handel med utsläppsrätter. Detta system har sedan använts inom
flera olika utsläppsminskningsprogram.
År 1974 inledde U.S. Environmental

Protection

Agency

EPA

ett

Till en början
program för att förbättra den lokala luftkvaliteten.
fungerade detta program så att verksamheter
fick "utsläppskrediter"
om de reducerade sina utsläpp mer än de krav som fastställts. Dessa
utsläppskrediter
kunde sedan användas för att kompensera högre utsläpp någon annanstans inom anläggningen.
År 1976 inleddes "the offset program" enligt vilket
att sälja utsläppskrediter.

det blev tillåtet

Principen

om offset innebär att inom områden där luftkvalitetsnormerna
överskrids non atainment areas är nya
föroreningskällor
förvärva
utsläppskrediter
i sådan mängd
tvungna att
att det totala utsläppet

till luften

ske med verksamheter

inom den egna anläggningen eller med andra
s.k. "banking" ges verksamheter möjlighet att

verksamheter.

Genom

spara utsläppskrediter
Ett annat begrepp

för framtida
som

minskar.

Denna handel kan antingen

eget bruk eller framtida

utvecklats

i

samband

med

försäljning.
handel

med
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utsläppsrätter

är "netting".

efter delegation

en delstat godkänna att all verksamhet inom en anläggför ett visst ämne sätts
som ett utsläpp. Utsläppsvillkor

ning betraktas

Enligt

kan EPA

"bubbelmetoden"

eller

då för hela anläggningen.
att fördela
ningen.

Det är sedan upp till anläggningsinnehavaren
mellan de olika verksamheterna
inom anlägg-

utsläppen

Netting

innebär

att en verksamhet genom att minska redan
existerande utsläpp skapar utrymme för nya utsläpp. Är utsläppsökningen inte över en viss fastställd gräns slipper verksamheten på detta
sätt den prövning
som annars skulle gjorts enligt reglerna om nya
föroreningskällor

Source Performance

New

Standards.

De principer

och metoder om offset, netting, banking och bubblor
som utvecklades genom the Emission Trading Program har etablerats
och använts i andra program med handel med utsläppsrätter
t.ex. i
för

programmet

handel

med

blyrätter

där

framför

allt

banking

används.
I den nya Clean Air Act från 1990 finns ett program för handel
med svaveldioxidrätter.
Programmet är inriktat på kraftverk och indelat i två faser med olika

nivåer

för

utsläppsminskning.

Under

den

första fasen kan företag som renar mer än vad som föreskrivs utnyttja
för de utsläppsrätter de tjänat in och använda dessa under fas

banking

två eller
ordning

sälja dem.

Utsläppsrätterna

ansökningarna

ter kommer

inkommer

efter den

Ett visst antal utsläppsrät-

ut en gång om året. Som reserv ifall markhar en grupp av oberoende kraftproducenter
också
till ett i förväg

getts rätt att köpa utsläppsrätter

till

till EPA.

att fördelas

att auktioneras

naden inte fungerar

förväntas

kommer

ligga högre än marknadspriset.

de kraftbolag

förnyelsebara

som genomför

energikällor.

än de haft utsläppsrätter

satt fast pris som dock

En extra tilldelning

energibesparingar

kan ske

och introducerar

Ett bolag som släpper ut mer svaveldioxid
för får betala böter. Dessutom måste i sådant

fall utsläppsrätter

köpas motsvarande den volym som överskridits.
valde av olika skäl att inte lägga fram förslag om införande
av överlåtbara utsläppsrätter i Sverige. Utredningen avvisade dock inte
MIA

kategoriskt

tanken på att sådant system i framtiden

infördes

i Sverige.

I prop. 1991/92: 150, Bilaga
12 redovisade regeringen vissa riktlinjer för användningen
styrmedel i miljöpolitiken.
av ekonomiska
Härvid
framhölls
introduktion
utsläppsrätter
att en
av överlåtbara
borde övervägas
godtog

sedermera

I augusti

förslag

m.m.

i Sverige inom några väl valda områden.

Riksdagen

detta uttalande.

1992 uppdrog

regeringen

om användning

åt Naturvårdsverket

av utsläppsramar

att utarbeta

för närsalter.

Rege-
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överenskommelser
kvantitativa

ofta innehåller

som
utsläppsmål

En modifiering

och åtgärdsbehov.

på ett sätt som
av prövningssystemet
fastställs för flera verksamheter,
inklusive diffu-

innebar att ramvillkor

bedömdes som en tänkbar lösning för att öka flexibisa utsläppskällor,
liteten och minska kostnaderna för utsläppsminskningar.
Detta förutsatte dock en grundlig utredning dels av de rättsliga förutsättningarna
för att fastställa gemensamma villkor, dels formerna för fördelning och
överlåtelser

av utsläppsrätter

mellan olika verksamheter.

överväganden
Huvuduppgiften

för oss är att sammanfoga de viktigaste av de nuvai ett gemensamt regelverk och att skärpa de regler
rande miljölagarna
verksamheter.
som i dag gäller för miljöfarliga
Ekonomiska styrmedel har fördelar gentemot administrativa

genom
och därmed incitament till en
att de ger motiv till utsläppsminskningar
fortgående teknisk utveckling. De ger också flexibilitet
för förorenaren
skall begränsas och vilka metoder
att själv avgöra hur föroreningen
som skall
möjligt.

för

användas

Ett system med handel
blandning

att kostnaderna

skall

med utsläppsrätter

mellan ett ekonomiskt

styrsystem

hållas

så låga

som

kan utformas

som en
och ett administrativt.
Ett

sådant system kan vara av särskilt intresse inom luftvårdsområdet.
Det
storskaliga
upphov
till
de
verkligt
är främst luftföroreningarna
som ger

miljöproblemen,

t.ex. påverkan

klimatet.

För att lösa dessa problem

är det många gånger ointressant
föroreningsutsläppen

var utsläppen sker - huvudsaken är att
totalt minskar. Fördelningen av utsläppsrätter kan

ske på ett schablonartat

i det

enskilda

vilka

fallet.

anläggningar

sätt - dvs. oberoende av förhållandena
Marknadskrafterna
får sedan bestämma vid

utsläppen

skall minskas så långt att utsläppsrätter

och kan säljas till andra anläggningar
möjligheter

för myndigheterna

frigörs

med högre utsläpp. Systemet ger

att styra utvecklingen

ett visst håll

samt att sätta tak för vad som totalt får släppas ut inom olika områden.
Detta gör systemet relativt enkelt att hantera administrativt.
I Sverige har en liknande princip tillämpats av tillståndsmyndigheterna i fråga om enskilda företag. Det har då varit fråga om verksamheter belägna inom ett relativt begränsat område och med många
utsläppspunkter.

Tillståndsmyndigheten

har därvid

nöjt sig med att
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fastlägga en total utsläppsgräns för företaget. Det står sedan företaget
fritt att bestämma hur utsläppen skall fördelas på de olika utsläppspunkterna.
Det är emellertid
med utsläppsrätter
vidsträckt

förenat med vissa svårigheter
med det svenska rättssystemet

medborgarinflytande.

på den grundprincipen

att förena en handel
som bygger

på ett

Den svenska miljölagstiftningen

att miljöarbetet

vilar

skall ske under så öppna former

som möjligt. Var och en vars intressen på något sätt kan beröras av
tillkomsten av en miljöfarlig
verksamhet är berättigad att yttra sig och
föra talan mot ett beslut som går honom emot. Införandet av ett system med fn
möjligheter,
beröra

handel av utsläppsrätter
skulle kunna begränsa dessa
åtminstone i det fallet handel med utsläpp kommer att

sådana frågor

skulle sannolikt

som varit

föremål

uppstå vissa problem

för tillståndsprövning.

Det

med att avgöra vilka miljöfrågor

som kan betraktas som så storskaliga att de är ointressanta från ett
lokalt perspektiv utbytbarhet
mellan utsläppskällorna.
Utsläppen av
svavel- och kväveoxider
exempelvis
upphov
till
problem
ger
av båda
slagen

storskaliga miljöproblem
i form av bl.a. försurning av mark
och vatten och småskaliga i form av luftföroreningar
i tätorterna.
Det skulle också kunna tänkas uppkomma svårigheter att förena
handel med utsläppsrätter
generella

föreskrifter

dessa förslag

med vårt förslag

för olika

syftar,

i likhet

branscher

i 6 kap. om införande
eller verksamheter.

av

Också

med systemet med handel med utsläpps-

rätter, till att minska de samlade utsläppen av vissa föroreningsutsläpp.
Den svenska marknaden skulle vidare sannolikt vara för liten för
med fri prissättning

ett system

med hänsyn härtill
släppsrätterna.

på utsläppsrätter.

kunna uppkomma

En börshandel

Svårigheter

att sätta korrekta

är därför

priser

skulle
på ut-

svår att genomföra.

Det kan slutligen

ifrågasättas om tidpunkten är lämpligt vald för att
ett sådant system i landet med tanke på Sveriges ansökan om
medlemsskap i EG. I samband med riksdagsbehandlingen
av rege-

införa

ringens proposition
motioner

1990/91 :90 om en god livsmiljö underströks i flera
angelägenheten av att Sverige aktivt verkar för att likvärdiga

ekonomiska

styrmedel

på miljöområdet

införs

i Europa.

Jordbruksut-

skottet,

underströk att det
som hade förståelse för denna uppfattning,
är en fördel om industrins konkurrenskraft
inte snedvrids genom nationella särbestämmelser.
samhet till systemet
Den fråga inom

Utskottet

uttryckte

med överlåtbara

i sammanhanget

viss tvek-

utsläppsrätter.

miljörätten
som EG ägnat sig mest åt under den
tiden
har
varit
grundregeln
senaste
om att den som utövar miljöfarlig
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verksamhet

skall vara skyldig att tillämpa bästa tillgängliga
teknik, ett
begrepp som vi finner vara väl lämpat att använda också i miljöbalken.
Utmärkande
för EG:s regelsystem inom miljöområdet
är i övrigt att
man i större utsträckning än vad som för närvarande gäller i Sverige
arbetar med generella föreskrifter
som kommer till uttryck i olika
direktiv.
grundar sig på bl.a. principen om bästa
Dessa föreskrifter
tillgängliga

teknik.

Det finns också planer inom EG att lista vad som
kan anses motsvara bästa tillgängliga
teknik för olika branscher eller
verksamheter.
Framför allt gäller detta i fråga om miljöfarliga
verksamheter.

Ett system med vidgad användning

av generella

föreskrifter

föreslår

också vi för miljöbalkens
del, se kap.
Inom EG arbetar man också, som ovan redovisats, med den principen att det inom särskilt känsliga områden skall kunna ställas längre

gående krav på skyddsåtgärder

än inom andra områden.

Med hänsyn till ovannämnda
införa

omständigheter

synes det var svårt att

ett system med handel med utsläppsrätter

inom områden som
EG-direktiv.
Som
exempel
härpå
kan
nämnas att det i
av
91/271 EEG om rening av avloppsvatten
från tätortsbebyg-

omfattas
direktiv

gelse ställts krav på mycket
lägna vid känsliga
31 december
tätorter

långtgående

vattenområden.

1998. Kraven

skulle

längs våra kustområden

måste bygga ut reningsverken
tillgängliga
utrymme

kväverening

sannolikt

föranleda

från Stockholm
för kvävereduktion

teknik.

I en sådan situation
för handel med utsläppsrätter.

Vi kan således konstatera

för tätorter

be-

Dessa krav föreslås gälla från den
att alla större
norska

gränsen

motsvarande

bästa

synes det inte ñnnas

något

att det föreligger

mellan det system med överlåtbara

till

utsläppsrätter

principiella

olikheter

som i viss utsträck-

i USA det system som håller på att byggas upp inom
EG. I vissa fall synes EG-reglerna
kunna verka direkt hindrande för

ning tillämpas

införandet

av en handel med utsläppsrätter.
hinder inte föreligga.
Mycket

I andra fall synes sådana

talar således för att vi i Sverige tills vidare,

dess frågan blivit

föremål

för närmare utredning,

åtminstone

bör avvakta

till

med att

införa

Vi har med anledning
ett system med handel av utsläppsrätter.
härav avstått från att lägga fram lagförslag i den delen.
Av intressekan vara att nämna att man i den nya danska miljölagen
infört ett system som skulle kunna ge liknande fördelar som det amerikanska
nämligen att få till stånd minskningar
av de samlade utsläpfastställa bindande mål för
pen. För att uppnå detta kan miljöministern
att minska

användningen,

utsläppen

eller bortskaffandet

av närmare
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ämnen eller material

angivna produkter,

§

För att uppfylla

10 Stk. 1

också ingå avtal med branschorganisatio-

dessa mål kan miljöministern

Sådana
nerna i vilka fastläggs olika miljökrav
som skall uppfyllas.
Miljöministern
kan
avtal kan också slutas med enskilda anläggningar.
fastställa regler om ansvarsförhållanden,
böter för underlåtelse att följa
Miljöministern
avtalen m.m. Stk.2.
kan också bestämma att beslut
som fattats med stöd av lagen kan ändras till följd av avtalen Stk.5..
Det kan nämnas att ett sådant system med, enligt uppgift, gott resultat
redan tillämpats
kraftverk

lov

i fråga om utsläpp av svavelapril 1989.
nr. 215 af den

och kväveoxider

från

Vi anser att det är möjligt att, utan konflikt med EG:s regelsystem,
skapa former för en ökad samverkan verksamheter och företag emellan
skyddsåtgärder
i fråga om genomförandet
av mer kostnadseffektiva
och försiktighetsmått.
större eller mindre
olika

mellan

innefatta

undanröja

eller

således vara möjlighet

att inom

ett

sk. "bubbla"
utbyta skyddsåtgärder
- en
verksamheter
för att uppnå största möjliga

område

miljöfarliga

kostnadseffektivitet
också

Det bör

i fråga om miljöinsatserna.
Ett sådant system bör
möjlighet
för ett företag att vidta åtgärder för att
minska

olägenheterna

från

ett annat

företag

t.ex.

genom uppköp och nedläggning
om detta krävs för att det förstnämnda företaget skall kunna tillåtas inom ramen för fastställda miljökvalimiljösituationen
i
tetsnormer och om det tillika totalt sett förbättrar
väsentlig

mån.

Också vid samverkan
hetsreglerna

ligga till grund för prövningen.

på flera verksamheter

tillämpas

systemet med överlåtbara
utan i stället om frivilliga
emellan
sorgsfull
uppfyllas

mellan företag bör dock de allmänna

-

är att de skall
skillnad

från

är det här inte fråga om handel
överenskommelser
verksamheter eller förtag

reglering.

bör detta t.ex.

Till

utsläppsrätter

överenskommelser
rättslig

Skillnaden

i ett sammanhang.

aktsam-

som normalt bör bli föremål för en omSkulle villkoren för någon anläggning inte

kunna leda till

Även ett sådant system förutsätter

omprövning

att alla verksamheter

i fråga om skyddsåtgärder.
inom ramen för stoppreglerna.

för de övriga.
måste uppfylla

vissa grundkrav

Varje

skall rymmas

Så torde vara nödvändigt

verksamhet

för sig

inte minst med hänsyn till EG:s regler.
i avsnittet om
om att
anknyter
till de fördenågot
som
nämligen att
lar man vill uppnå genom en handel med utsläppsrätter
komma fram till mer kostnadseffektiva
lösningar
miljöproblemen.
Det kan i sammanhanget

kvalitetsnormer

vidare

erinras

väcker vissa förslag

Bl.a. föreslås att man för att lösa miljöproblemen

inom vissa områden

Kapitel

skall kunna genomföra
Också

effekter.

kostnadseffektiva
införts

detta

samordnade
system

lösningar.
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insatser för att uppnå större miljö-

öppnar

möjlighet

Ett liknande

för

friare

och mer
redan

system har för övrigt

i Tysldand.

Om det utöver de förslag
bara utsläppsrätter

lägger anses att ett system med överlåtbehövs ytterligare utredningar

är eftersträvansvärt

och försöksverksamhet.

Enligt

vad

erfarit

är det Naturvårdsverkets

bör omfatta vissa verkatt en sådan försöksverksamheten
till Västra Gotlandsbassängen.
samheter inom tillrinningsområdet

uppfattning
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Generella

6. l

Inledning

föreskrifter

I kapitel 5 har vi redovisat
balken

kan utformas

förändringar
kapitel

våra förslag hur aktsamhetsreglerna

för att tillgodose

i lagstiftningen

behandlar

de krav

i miljö-

på skärpningar

och

I detta
som motiveras av våra direktiv.
möjligheterna
bättre
tillgodose
att
om

vi frågor

miljöintressena
genom ökad användning av generella föreskrifter
- en
fråga som särskilt lyfts fram i direktiven.
Ett införlivande
av EG:s
direktiv
i svensk miljörätt
skulle också kunna förenklas genom att
regeringen
skrifter

i de svenska miljölagarna

bemyndigas

att meddela

före-

som bygger på direktiven.

6.2

Föreskrifter

De grundläggande
ett antal relativt
allmänhet

i nuvarande

miljöreglerna

likformigt

milj ölagar

i de nuvarande

utformade

miljölagarna

aktsamhetsregler.

utgörs av
Reglerna är i

inte utformade

på det sättet att det av dem klart framgår
skyddsåtgärder, försiktighetsmått
m.m. som man är skyldig att
vidta. De skall dock tillämpas av var och en som träffas av reglerna.

vilka

I flera lagar har införts

skyldighet

att i olika

avseenden inhämta

till-

stånd av myndigheterna
produkt

användas.

innan en verksamhet får påbörjas eller en viss
Detta innebär att det i sådant fall ankommer på

myndigheterna

att med utgångspunkt

lerna fastställa

vilka

från de allmänna

aktsamhetsreg-

krav som bör ställas. Samma är förhållandet

när

i lagarna.
en myndighet ingriper med stöd av tillsynsbestämmelserna
Enligt 8 kap. 7 § regeringsformen
kan regeringen efter bemyndigande i lag utan hinder av 3 eller 5 § i samma kapitel meddela föreskrifter genom förordning om annat än skatt i vissa angivna ämnen.
De bestämmelser från vilka undantag sålunda kan göras avser dels
föreskrifter
gäller

ll

mellan enskilda och det allmänna, som
om förhållandet
åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskilda

l3028|. Dell
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eller ekonomiska

kommunernas
föreskrifter

förhållanden

3 §,

dels föreskrifter

om

och om deras åligganden 5 §. Sådana
skall alltså normalt meddelas i lagform. Enligt 7 § får de
befogenheter

om regeringen bemyndigats till det
såvitt nu är av intresgenom bestämmelse i lag och om föreskrifterna,
l, inför
liv,
personlig
säkerhet
eller
hälsa punkt
skydd
se, avser
emellertid

meddelas i förordning,

tillverkning,
av varor, av pengar eller av andra tillgångar,
ransonering,
eller
kommunikationer,
kreditgivning,
näringsverksamhet,
och utförsel

punkt 3,
av byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö
fiske, djurskydd eller natur- och miljövård punkt 4 samt trafik

utformning
jakt,

och ordningen

inte rätt att meddela
böter.

fängelse

Skall

förordning

5. Sådant bemyndigande

på allmän plats punkt
föreskrifter

om annan rättsverkan
på överträdelse av föreskrift

medför

av brott

än

som getts i
finnas i samma lag
kan också medge att rege-

följa

måste alltså sjäva straffbestämmelsen

Riksdagen
som innehåller bemyndigandet.
ringen överlåter åt förvaltningsmyndighet
eller kommun

att meddela

föreskrifter

§.
ll
med stöd av bemyndigandet
Man kan konstatera att Sverige fått allt fler lagar av ramkaraktär
dvs. lagar som i stor utsträckning innehåller övergripande regler och

bemyndiganden

för regeringen

Den främsta

att meddela föreskrifter.

torde vara att utvecklingen inom många områden l‘tL25I‘
så snabbt att den inte kan täckas genom en alltför detaljerad lagreglering. Riksdagen har många frågor av stor vikt att ta ställning till.

orsaken härtill

Miljörätten
skrifter

innehåller

meddelade

meddelas betydligt

som ofta behöver ändras. Föremyndighet
kan
eller underordnad

många detaljer

av regeringen
snabbare och är därför betydligt

Det är inte heller rimligt
nya förhållanden.
vilka
behandla frågor av utpräglad detaljkaraktär
till

Möjligheterna

att meddela föreskrifter

Så är även fallet inom miljöområdet.

skiljer

Flertalet

enklare att anpassa
att riksdagen

skall

ofta ändras.
i olika

sig

lagar.

svenska miljölagar

har

och miljöskyddslasen tid. Naturvårdslagen
gen är de äldsta och kan därmed ses som de mest omoderna. Miljöprövning av
skyddslagen bygger på en mycket långtgående individuell
tillkommit

miljöfarliga
kräver

under relativt

verksamheter.

betydande

antal miljöfarliga
50 000

-

Denna prövning

personalinsatser.
verksamheter

aldrig blivit

föremål

Systemet

karaktär

tidsödande

har medfört

och

att ett stort

har uppskattat dem till omkring
- man
för myndigheternas prövning. Möjlighe-

terna att reglera kraven på skyddsåtgärder
generell

är mycket

är i miljöskyddslagen

senare år har dock öppnats möjlighet

m.m. genom föreskrifter
mycket

begränsade.

av

Under

att inom särskilt utsatta områden
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s.k. miljöskyddsområden
meddela närmare föreskrifter
om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått
i övri
för verksamheter
inom

området.

Också frågor

föreskrifter

av generell
De senare tillkomna

om kontroll
karaktär.

kan numera regleras genom

miljölagarna
lagen om kemiska produkter
kan sägas vara utpräglade ramlagar. AktsamDetta inneär i dessa lagar mycket allmänt formulerade.

och strålskyddslagen
hetsreglerna

bär att reglerna

i stort sett kan sägas
sitt slutliga innehåll genom
olika
slag
meddelas
med
stöd av lagarna. Regeav
som
ringen har exempelvis med stöd av lagen om kemiska produkter meddelat tillståndskrav
och/eller krav på skyddsåtgärder
avseende bl.a.
föreskrifter

kemiska

produkter

m.m. 1985:837,
miljöfarligt
avfall

1985:835,

1985:838,

motorbensin
1985:841

skulle kunna uttrycka

1985:836,

bekämpningsmedel

kadmium

och CFC och haloner

det så att statsmakterna

PCB

1985:839,

1988:716.

Man
för

för ett visst område,

en viss verksamhet eller för ett visst ämne i ett sammanhang fastlägger
Föreskrifterna
skyddskraven.
kan på så sätt sägas träda i aktsamhetsreglernas

ställe. Föreskrifterna
i respektive

samhetsreglerna

är i allmänhet
lag

direkt

mot dem riskerar

till skillnad
straffsanktionerade,

och en som bryter
att drabbas av straff.
Möjligheten
meddela
föreskrifter
enligt bemyndigande
att

från aktdvs. var
i lag bör

i princip

vara lika över miljörättens område. Det är framför allt inom
den del som motsvarar den nuvarande miljöskyddslagen
som möjligheter att meddela generella
heter införs

förslår

kan göras lika

-

för ett stort antal miljöfarliga

och därmed konkurrensneutrala

åtmin-

och anpassas till moderna miljökrav.
Resurserna
inte till individuell
tillståndsprövning
av alla dessa företag.

6.3

landet

EG:s

EG:s Ministerråd

regelssystem
har under senare år på förslag av EG-kommissionen

antagit ett stort antal direktiv
fattar

saknas. Genom att sådana möjlig-

uppnås också att villkoren

verksamheter
stone inom

föreskrifter

vitt

skilda

frågor.

inom miljöområdet.

De kan indelas

Dessa direktiv

med utgångspunkt

om-

antingen

från de områden

som de avses täcka eller från den karaktär de har.
EG har antagit direktiv rörande natur, vatten, luft, avfall och kemikalier.

Direktiven

fatta frågor
kemikalier,

kan antingen

vara av mer teknisk

karaktär,

t.ex. omför
olika
miljöfarliga
skyddskrav
verksamheter
eller
om
eller mer utformade som gränsvärden för vad miljön i
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olika

avseenden får utsättas för i fråga om föroreningar
av olika slag
s.k. miljökvalitetsnormer.
De kan också vara mer allmänt formulerade, t.ex. avse krav på utredning om miljöeffekter
av vissa större
projekt

eller krav på tillståndsplikt

Vissa direktiv

har karaktären

i huvudsak omfattar
dotterdirektiv

grundläggande

Ett EG-direktiv

av ramdirektiv
frågor. Till dessa direktiv

består vanligtvis

kan s.k.

av en inledning följd av ett antal
kan jämföras
med paragrafer
i

Artiklarna,

svensk lagstiftning,
har till direktivet
larna. Direktiven

som närmast
kan vara utformade på många olika sätt. Inte sällan
fogats en rad bilagor som kompletterar texten i artikvilket innebär frihet
är i allmänhet av minimikaraktär

för medlemsländerna
härför

av visst slag.
vilket innebär att de

innehåller
vanligtvis
vara kopplade. Dotterdirektiven
bestämmelser i fråga om exempelvis gränsvärden, kvali-

mer utförliga
tetsmål m.m.
artiklar.

för verksamheter

att ställa längre

gående krav.

är dock att dessa krav inte strider

mot övriga

Förutsättningen
EG-regler.

Av intresse i detta sammanhanget
utformade
värden

direktiven.

De direktiv

för vad miljön

störningar

behandlar

Artiklarna

eller

är i första hand de mer tekniskt
som mer är utformade som gräns-

människan

vi i nästkommande

i de tekniska

direktiven

kan utsättas för i fråga

om

kapitel.
inleds

vanligtvis

med en rad

definitioner.

Dessa har betydelse för transformeringen
av bestämmeltill
nationell
lagstiftning.
Direktiven innehåller sedan i allmänhet
serna
Dessa regler kan vara
ett antal artiklar med materiella kravregler.

beträffande processer, reningsanordnin gar
som funktionskrav
dyl.
kan
också
De
uttryckta
o.
vara
som gränsvärden i fråga om emissioner av olika slag. Normalt är det frågan om minimikrav.
Riktvärden

uttryckta

eller målsättningsvärden

används också i vissa sammanhang.

finns kravregler

om produkter

om egenskaper,

sammansättning,

I fråga
halter

m.m.
Förutom

materiella

kravregler

innehåller

direktiven

i allmänhet

också genomföranderegler.
och kontroll.

Dessa kan avse krav på tillståndsprövning
Inte sällan ñnns bland genomförandereglerna
bestämmel-

ser om att ett tillstånd inte får meddelas om det kan antas strida mot
de kvalitetsnormer
som ñnns intagna i vissa EG—direktiv. I allmänhet
ñnns det också bestämmelser om när kravreglerna
i direktiven
skall
vara uppfyllda.
tive befintliga

Inte sällan ställs olika långtgående krav
verksamheter.

Det ankommer
melserna

nya respek-

givetvis

i EG:s direktiv

på medlemsländerna

efterföljs.

att tillse

att bestäm-
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ett antal direktiv

av mer teknisk

80/68/EG

Ramdirektiv
om skydd för grundvatten
ningar från vissa ämnen.

genom förore-

76/464/ EEG

Ramdirektiv
om förorening
genom utsläpp
farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö.

82/ 176/EEG

Direktiv om gränsvärden och kvalitetsmål
verutsläpp från kloralkaliindustrin.

84/156/EEG

Direktiv om gränsvärden och kvalitetsmål
för kvicksilverutsläpp från andra källor än kloralkaliindustrin.

83/513/EEG

Direktiv

84/491 /EEG

Direktiv om gränsvärden och kvalitetsmål
HCH.
av hexaklorcyklohexan

86/280/EEG

Direktiv om gränsvärden och kvalitetsmål
för utsläpp
1 i
av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning
bilagan till direktiv 76/464/EEG.

88/347/EEG

Direktiv

i bilaga
2 till
direktiv
om ändring
86/280/EEG
och kvalitetsmål
för
om gränsvärden
utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning
1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG.

90/415/EEG

Direktiv

91/271/EEG

Ramdirektiv
byggelse.

84/360/EEG

Ramdirektiv
om bekämpning
industrianläggningar.

88/609/EEG

Direktiv

89/369/EEG

Direktiv
om förhindrande
av luftförorening
kommunala avfallsförbränningsanläggningar.

karaktär

om gränsvärden
miumutsläpp.

av vissa

för kvicksil-

och kvalitetsmål

för

kad-

för utsläpp

2 till
direktiv
om ändring
av bilaga
86/280/EEG
och kvalitetsmål
för
om gränsvärden
utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning
1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG.
om rening

av avloppsvatten

från tätbe-

av luftföroreningar

från

om begränsning av utsläpp till luften av vissa
föroreningar
från stora förbränningsanläggningar.
från nya
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89/429/EEG

Direktiv om minskning av luftförorening
nala avfallsförbränningsanläggningar.

87/217/EEG

Direktiv
miljön.

om att hindra

75/439/EEG

Direktiv

om omhändertagande

87/101/EEG

Direktiv

75/442/EEG

Ramdirektiv

91/ 156/EEG

Direktiv

86/278/EEG

Direktiv

I ramdirektivet

80/68

från kommu-

och minska asbestförorening

i

av spilloljor.
75/439/EEG

om ändring i direktiv
händertagande av spilloljor.

om om-

om avfall.

om ändring i direktiv

om avfall.

75/442/EEG

om skyddet för miljön, särskilt
avloppsslam används i jordbruket.
till skydd för grundvatten

marken,

när

uppräknas

ett antal
Ämskador på grundvattnet.

ämnen som kan ge upphov till
indelas
i två klasser. För ämnen tillhörande
klass l föreligger
nena
skyldighet för medlemsländerna
att vidta de åtgärder som är nödvänfarliga

diga för att förhindra

till grundvattnet.

tillförseln

dessa ämnen skall förbjudas.

För klass 2 gäller

Direkta

utsläpp av
att medlemsländerna

är skyldiga att begränsa tillförseln
av dessa ämnen till grundvattnet.
Bland de förra ämnena märks klorerade kolväten, organiska tenn- och
fosforföreningar,

ämnen som har cancerogena, mutagena eller teratoegenskaper,
kvicksilver
gena
m.m. Bland de senare finns ämnen som
zink, koppar, nickel, krom m.fl. Direktivet innehåller också regler om

förhandsgranskning

och tillståndsprövning.

pelvis för all konstgjord
eller slutligt

infiltration

omhändertagande.

Tillståndsplikt

av grundvatten

gäller exemoch för deponering

För den senare sortens tillstånd

att de skall begränsas till viss tid och att de skall omprövas
år. Tillstånden
Också

76/464
om förorening
till
gemenskapens
vattenmiljö
ämnen

av farliga

var fjärde

ändras eller upphävas.

ramdirektivet

vissa farliga
teckning

kan då förnyas,

gäller

genom utsläpp av
innehåller en för-

ämnen. Även i detta fall har ämnena indelats i två

i huvudsak samma ämnen
För ämnen som upptas på lista l
för
lista
i
grundvattendirektivet
l
gäller tillståndsplikt
på
som upptas
skall anges utsläppsnormer
dvs. högsta
utsläpp till vatten. tillståndet
i fråga
tillåtna koncentrationer
och största tillåtna mängder
- av ämnet
under en eller flera tidsperioder.
EG fastställer vilka gränsvärden som

klasser.

skall gälla enligt

särskilda

tilläggsdirektiv

dotterdirektiv.

Om det är
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fastställas med

avloppsvatten

hänsyn till bransch eller produkttyp.

EG skall vidare efter förslag

kommissionen
gångspunkt

fastställa

kvalitetsmål

för de aktuella

från aktuell

vetenskaplig

kunskap.

av
ämnena med ut-

De ämnen som upptas på lista 2 motsvarar också i stort ämnena på
lista i grundvattendirektivet.
Därutöver upptas ett antal

motsvarande
giftiga
rening
som
krävas

föreningar.

och svårnedbrytbara

vattenföro-

För att begränsa

upprätta program
genom sådana ämnen skall medlemsstaterna
skall
skall genomföras
med vissa metoder.
Förhandstillstånd

Genom

för

alla

utsläpp

tillståndet

på kvalitetsmål

de vatten

enligt direktivet.

mål för vatten.
direktiv.

till

skall utsläppsnormer

som omfattas av direktivet.
fastställas vilka skall grundas

Programmen

skall innehålla

Dessa mål skall överensstämma

Programmen

skall också innehålla

kvalitets-

med befintliga

tidsfrister

råds-

för genomföran-

av programmen och resultaten av deras genomtill
kommissionen.
skall lämnas

det. sammanfattningar
förande

skall också se till att genomförandet
av åtgärder
enligt direktivet
inte leder till en ökning av föroreningen
av sådana
inte
omfattas
direktivet.
får
heller
inte
leda till
Det
vatten som
av
skall omprövas var
någon ökning av utsläppen i övrigt. Tillstånden
Medlemsstaterna

fjärde

år.
dotterdirektiven

Genom

m.m. som anges i direktiv
faställs
-

-

de gränsvärden,

kvalitetsmål

76/464 för olika ämnen. Genom direktiven

för utsläppsnormer

gränsvärden

för kvicksilver,

kadmium

och HCH

från vissa industrianläggningar,

i utsläpp
-

fastställs

kvalitetsmål

för samma ämnen,
utsläppsgränser
och kvalitetsmål
tidsfrister

för uppfyllande

för vissa klorerade

av villkor

kolväten,

i tillstånd,

mätmetoder,
övervakningsförfaranden

skyldighet

I direktivet

och

att samarbeta.

91/271

om rening av kommunalt

avloppsvatten

behandlas

frågor

om hopsamling, transport, rening och utsläpp av avloppsvatten
från vissa industrier.
Avsamt rening och utsläpp av avloppsvatten
loppsledningsnät
2000, i tätorter

skall finnas i alla tätorter,

senast den 31 december

med mer än 15 000 personekvivalenter

den 31 december

och senast

med mellan 2 000 och 15 000 pe.
områden gäller för utsläpp från mer än 15 000 pe

år 2005 i tätorter

I fråga om känsliga

pe

år
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gäller

särskilda

känsliga

områden

år.

skall ses över var fjärde
som skall ledas till ledningsnät och reningsverk

Industrispillvatten
avloppsvatten

sätt allmänna

1988. Direktivet

krav i fråga om reningsgrad.
reningskrav.
Indelningen
av

områden

och mindre

decemberår

från tätbebyggelse

skall senast den 31 december

omfattas

av på förhand fastställda villkor eller särskilda
sådana villkor skall gälla ett antal allmänt hållna krav.
från reningsverk
på förhand
direktivet

för avloppsvatten

fastställda
angivna

Ramdirektivet
ningar

särskilda

eller

påpekas att olikheter

av luftförorening
eller omarbetades

från

mellan de bestämmelser

om

industrianläggningar

som redan
kunde ge
medlemsstaterna

i de olika

konkurrensvillkor

och direkt påverka den gemenMedlemsstaterna
bör enligt direktivet

samma marknadens funktion.
införa ett system med förhandstillständ
rening.

tillämpas.

från industriella
anläggom luftförorening
med stöd av artikel 100 och artikel 235 i Romför-

upphov till ojämlika

ringar

utsläpp

skall omfattas av
tillstånd.
Därvid skall i

84/360

är utfärdat

tillämpades

För

från tätbebyggelse

krav och kontrollförfaranden

draget. I inledningen
bekämpning

krav

tillstånd.
Även

för
1993

för drift

och väsentliga

änd-

av sådana fasta industrianläggningar
som kan orsaka luftföroI fråga om områden som är särskilt förorenade och områden

som är i särskilt behov av skydd bör särskilda bestämmelser kunna
tillämpas. Ytterligare
krav utanför ramen för direktiven får dock inte
medföra oskäliga kostnader för den berörda verksamheten.
Tillämpningen
befintliga

i direktivet
bör ske stegvis i frågan om
av bestämmelserna
anläggningar,
varvid särskild hänsyn bör tas till tekniska

förhållanden

och ekonomiska

effekter.

Tillståndspliktiga

anläggningar

anges i en särskild bilaga. Dessa finns inom sektorerna energiindustri,
produktion och bearbetning av metaller, tillverkning
av icke-metalliska
kemisk industri, avfallshantering
mineralprodukter,
och framställning
av pappersmassa. Om inte annat följer av nationella bestämmelser eller
gemenskapsbestämmelser,
får tillstånd endast utfärdas om
alla lämpliga
åtgärder mot luftförorening
vidtagits,
inklusive
tillämpning
tillgängliga
bästa
teknik,
under
förutsättning
att
av
sådana åtgärder
-

driften

vid

inte medför

anläggningen

oskäliga

kostnader,

inte orsakar

betydande

särskilt

-

luftförorening,

på grund av utsläpp av vissa angivna
gällande gränsvärde för utsläpp
överskrids,

ämnen,

samtliga

har beaktats.

gällande

gränsvärden

för luftkvalitet
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Medlemsländerna

får ange särskilt förorenade
för vilka
områden,
strängare krav får fastställas samt områden som särskilt skall skyddas.

I direktivet

sägs att rådet får fastställa gränsvärden

gränsvärden

skall bestämmas

teknik
av bästa tillgängliga
och med beaktande av utsläppets

som inte medför oskäliga kostnader
art, omfattning och skadlighet. Det ankommer
ställa lämpliga
Direktivet

för utsläpp. Sådana

på grundval

metoder och förfaranden

också på rådet att fast-

för mätning

och utvärdering.

innehåller

också regler om offentliggörande
av ansökningsoch om kontrollmetoder.
Medlemsländerna
får i syfte att
skydda folkhälsan och miljön anta strängare bestämmelser.

handlingar

I dotterdirektivet

84/360

vissa föroreningar
finns närmare
svaveldioxid

från

om begränsning

bestämmelser
och kväveoxider

89/369

MW

av svaveldioxid

och kväveoxider

från

och 89/429

om kommunala avfallsförbränanges utsläppsgränser avseende ett stort antal parafinns en rad tekniska krav. Befintliga anläggningar

ningsanläggningar
metrar.

50

om gränsvärden med avseende på stoft,
för nya anläggningar och krav på pro-

gram för att minska utsläppen
befintliga anläggningar.
I direktiven

av utsläpp till luften av

stora förbränningsanläggningar

Därutöver

över en viss kapacitet skall i princip uppfylla kraven för nya anläggningar senast den 1 december år 1996. För dessa anläggningar gäller
vissa stoftvillkor

redan från den 1 december

år 1995. Särskilda

krav

finns också i fråga om förbränningstemperaturer
och koloxid. Behöriga
myndigheter skall fastställa gränsvärden för även andra ämnen om de
anser att detta är befogat.

Som exempel

ner och furaner.

bestämmelser

Särskilda

sådana ämnen anges dioxifinns också om myndigheter-

att agera om gränsvärdena inte innehålls. Myndignas skyldigheter
heten skall säkerställa att anläggningen inte drivs vidare så länge utsläppsnormerna

inte uppfylls

krävs för att säkerställa

att anläggningen

hör. Tillsynsmyndigheten
tidsperioden

för tekniskt

möjligt.

ändras eller att driften

skall också fastställa
oundvikliga

den maximalt

som
upp-

tillåtna

driftstopp.

Om en störning inträfminska eller stoppa driften så snart det är

far skall den driftansvarige
praktiskt

och den skall vidta alla de åtgärder

Driften

några omständigheter

får vid haveri inte under
av anläggningen
fortsätta oavbrutet under mer än 16 timmar.

Vidare

under sådana förhållanden

skall drifttiden

vara högst 200 tim-

mar.
I asbestdirektivet

87/217

vatten- och luftförorening

behandlas

vid hantering

frågor

om förhindrande

av asbest. Bestämmelser

av
finns
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också om asbestavfall. I direktivet anges bl.a. gränsvärden
i spillvatten och i utloppskanaler
för luft.
Bestämmelserna

75/442

i ramdirektivet

syftar till att främja

att avfall

för utsläpp

ändrat 91/ 156

inte uppkommer

och att avfall

om avfall
inte har

avfall, gruvavegenskaper. Direktivet
gäller inte radioaktivt
vissa typer av lantbruksslam
läggs
och andra avfall. I direktivet
bl.a. fast vissa mål för avfallsfrågorna
omfattande krav på utveckling
skadliga

fall,

av ren teknik och teknisk utveckling
vande, dumpning och okontrollerat

i övrigt

samt återvinning.

bortskaffande

av avfall

Övergiskall vara

förbjudet. I en bilaga anges olika återvinningsförfarande.
För företag
eller inrättningar som använder dessa förfaranden skall gälla tillståndsplikt. För att uppnå de angivna målen skall olika planer upprättas. I
får hantera avfall,

anges de fysiska eller juridiska
beräknade kostnader för återvinnings-

fandeförfaranden

samt lämpliga

dessa skall exempelvis

insamling,

sortering

händertar
period.

avfall

personer som
och bortskaf-

för att främja en rationell
avfallet.
För företag som omav
Tillstånd kan beviljas för en bestämd
så att de skall förnyas inom viss tid.
åtgärder

och behandling

krävs tillstånd.

De kan också utformas

sitt avfall på
som själva bortskaffar
den plats där detta uppkommer eller för företag som återvinner avfall.
"förorenaren
betalar" skall kostnaden för
I enlighet med principen
Tillstånd

behövs inte för företag

bortskaffandet

av avfall belasta den som avlämnar avfall
eller de tidigare innehavarna eller tillverkaren

dertagande
från

dukt

vilket

sända en rapport

avfallet
till

härrör.

Vart

kommissionen

tredje

år skall

och redovisa

för omhän-

av en promedlemmarna

hur direktivet

upp-

fyllts.
Direktivet
i jordbruket

om skyddet för miljön när avloppsslam används
innehåller gränsvärden för koncentrationer
av ett antal

tungmetaller

i marken,

86/278

i slam för användning

inom jordbruket

samt för

den årliga mängd tungmetaller

som får tillföras odlad jordbruksmark.
slam
från
reningsverk
får endast ske i enlighet med
av
bestämmelserna
i direktivet.
Det finns också bestämmelser som förAnvändning

av slam för vissa ändamål, t.ex. för foderframställoch bärodlingar
m.m.
75/439
regleras hantering och förbränning
I spilloljedirektivet
av

bjuder användning
ning, för frukt-

spillolja.
till

I frågor

andra direktiv,

avfall.

Direktiven

om slutligt
särskilt
innehåller

omhändertagande
direktivet

78/319

av spilloljor
om farligt

krav på att medlemsstaterna

på ett sådant sätt att skador
om spilloljor
undviks. I direktiven
betonas att spilloljor

på människor
i första

hänvisas
och giftigt

skall ta hand
och miljön

hand bör tas om
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hand genom regenerering.
För sådan behandling finns särskilda bestämmelser.
Om regenerering
inte är möjlig får olja brännas under
förhållanden

För dem som omsom är godtagbara ur miljösynpunkt.
spillolja krävs tillstånd. Direktivet
innehåller också bestäm-

händertar

melser om upplysningsplikt.
na för vissa särskilt farliga

ämnen.

6.4

och

EES-avtalet

För förbränning

den

finns gränsvärden

svenska

angiv-

miljöskydds-

lagstiftningen
En allmän redogörelse
finns

som omfattas av EES-avtalet
13 till
och naturresursdepartementets
bilaga bilaga

i Miljö-

för de miljöregler

I bilagan redovisas ett antal EG-rättsakter
samt
prop. 1991/92:l70.
dessa rättsakters förhållande till den nuvarande svenska lagstiftningen
med beaktande

av den speciella anpassning av EG-rättsakterna
som
sker genom EES-avtalet. Dessa EG-rättsakter bedömdes inte föranleda
någon lagstiftningsåtgärd
av riksdagen i samband med EES-avtalets
ikraftträdande.
I bilaga 13 till EES-propositionen

angavs också ett antal EG-direktill svensk rätt bedömdes kräva särskilda över-

tiv vars transformering
väganden. Samtliga dessa direktiv
Inom Miljö-

finns i bilaga XX till EES-avtalet.

och naturresursdepartementet

mentspromemoria

1992:43

Ds

EES-avtalet

med förslag

skyddslagstiftningen

har upprättats

till

en departeoch den svenska miljö-

lagstiftning

med anledning

av

bilaga XX.
För staterna inom
förordningarna
EES-avtalet
avtalet.

och
nämnda

EG gäller
direktiven.
rättsakter

Dessa ändringar

innebär

på miljöområdet
För

de av EG antagna
gäller enligt

EFTA-staterna

som har angetts i
de
ikraftträdandetidatt

med de ändringar
i huvudsak

punkter

i EG-rättsakterna
i EES-rätten har ändrats
som har föreskrivits
till i normalfallet den 1 januari 1993 eller den senare dag då EES-avtalet träder i kraft. För vissa EG-regler har i avtalet utarbetats över-

gångs-

och undantagslösningar

EFTA-staterna

irrelevanta

Den 5 november
ändring

för

EFTA-staterna.

1992 lade regeringen

fram prop.

i miljöskyddslagen

positionen

grundades

I propositionen

Vidare

har för

regler utmönstrats.
l992/93:60

m.m. med anledning av EES-avtalet.
på den nämnda departementspromemorian.

uttalade regeringen

följande.

om
Pro-
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Sveriges och övriga EFTA-staters
ståndpunkt vid EES-förhandlingarna har varit att de kravnivåer avseende miljöskydd
som EG-reglerna i bilaga XX till EES-avtalet innehåller är uppfyllda genom
den miljöpolitik
EES-avtalet
som redan tillämpas i EFTA-länderna.
hindrar inte att någon avtalspart behåller eller inför strängare miljöskyddsåtgärder
i dessa rättsakter så länge
än de som föreskrivs
åtgärderna är förenliga med avtalet i övrigt.
En internationell
överenskommelse
kan införlivas
med svensk
rätt antingen genom transformering
eller genom inkorporering.
Vid
transformering
omarbetas de delar av den internationella
överenskommelsen som skall införlivas med svensk rått till svensk författningstext. Inkorporering
innebär att det i en lag eller annan författning föreskrivs
överenskommelsens
bestämmelser
gäller i
att
Sverige och följaktligen
berör enskildas rättsförhållande
och skall
tillämpas av svenska myndigheter.
Dock finns det vanligtvis
ett
vidtas.
utrymme för att andra nationella åtgärder än normgivning
T.ex. kan handlingsprogram,
riktlinjer
eller riktade anslag vara
tillräckligt
för att uppfylla ett lands konventionsåtaganden.
EES-avtalet berör ett flertal länders lagstiftning.
Själva genomförandefasen är dock individuell
för varje enskilt land när det gäller
införlivande
Detta framgår av Romfördraget
och av
av direktiv.
EES-avtalet.
Lösningarna
måste sökas med utgångspunkt
i både
EG:s regelverk och den nationella lagstiftningen.
EG-domstolen
spelar en ledande roll för den europeiska integrationen. Domstolen har i sin praxis ofta godtagit EG-kommissionens
klagomål på medlemsländernas
sätt att genomföra miljödirektiven.
Flera avgöranden har gällt formen för genomförandet.
Under 1991
har Frankrike och Tyskland hävdat att även om tvingande lagstiftning inte införts i resp. land har EG-direktiven
ändå i praktiken
gällt. I Tysklands fall gällde kommissionens
klagomål direktivet
80/68/EEG
om utsläpp av vissa skadliga ämnen till grundvattnet.
fann att den tyska lagstiftningen
Domstolen
inte med tillräcklig
precision och tydlighet återgav direktivets regler. Genom sin praxis
har domstolen väsentligt bidragit till miljöskyddet
i EG-rätten. De
regler i EES-avtalet som är i sak identiska med EG:s primär- eller
sekundärrätt skall tolkas i enlighet med EG-domstolens avgöranden.
Lagstiftningsarbetet
med anledning av EES-avtalet innebär därför
tolkning av råttsakterna skall beaktas.
att även EG-domstolens
I propositionen

anfördes

vidare:

Vid en jämförelse torde de flesta gränsvärden enligt EG:s direktiv
innehållas i den svenska miljöpolitiken.
Adekvata svenska gränsvärden och kravnivåer skulle sannolikt i de flesta fall innehålla betydligt strängare utsläppsgränser än EG-reglerna.
Berörda EG-direktiv
är genomgående minimidirektiv.
Därför finns det inte heller något
hinder mot att åsätta strängare gränsvärden än de som
EG-rättsligt
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bygger på individugäller enligt EG:s rättsakter. Miljöskyddslagen
verksamheter.
När gränsvärden för
ella tillstånd för miljöfarliga
miljöfarliga
utsläpp införs i svensk rätt i form av generellt gällande
omställning
föreskrifter
innebär det en principiell
av den svenska
normgivningen
på området. Det framstår då som angeläget att
normerna medför en ökad ambitionsnivå.
uppdrag ingår att göra en övergriI Miljöskyddskommitténs
och lämna
pande genomgång av den svenska miljölagstiftningen
Kommittén skall enligt
förslag till en samordning av lagstiftningen.
sina direktiv bl.a. lämna förslag till generellt gällande utsläppsregler.
att det var viktigt att de regler
som beslutades i anledning av EES-avtalet i största utsträckning kunde
behållas även efter ikraftträdandet
som blir slutreav den lagstiftning

Regeringen

framhöll

i propositionen

arbete. Endast sådana bestämmelser
sultatet av miljöskyddskommitténs
i den svenska
i de aktuella miljödirektiven
som saknade motsvarighet
direkta lagstiftningskrav

eller krav vars
borde nu transformeras till
oavsett på vilken nivå transformeringen

och som innehöll

lagstiftningen

uppfyllande

i Sverige förutsatte

den svenska rättsordningen

lagstiftning

skedde.
Regeringen
miljöregler
stämmelserna
befanns
ringen

att meddela
inom

det kunde tillämpas

fylldes

föreskrifter

borde vara så allmänt

miljöskyddlagens

ut med nya rättsakter

borde göra det möjligt

för regeringen

att i fråga

område

från EG.

hållet att

även om EES-

Bemyndiganderegeln

eller den myndighet

regeringen

verksamhet

meddela

och försiktighetsmått

i övrigt

miljöfarlig

om
skyddsåtgärder
om

sådana

som på
godkända åtaganden enligt EES-avtalet

grund av Sveriges av riksdagen
inte får åsidosättas. Ett sådant
överensstämmelse

dessa direktiv

för regevara ett bemyndigande
för att uppfylla EES-avtalet.
Ett be-

föreskrifter

att meddela

föreskrifter

merparten

lösningen

den lämpligaste

bestämmer

av EG:s
fanns de viktigaste betill

som behandlades i propositionen
i miljöskyddslagen.
För att kunna uppfylla

myndigande

avtalet

att i förhållande

konstaterade

som också stod i
föreskrifter
om normgivning

bemyndigande,

med regeringsformens

innebar att miljöskyddslagen

i form

av definitioner,

kunde

listor,

inte behövde tyngas av detaljregler
gränsvärden m.m. Sådana bestämmelser

i stället tas in i regeringsförordningar
att direktiven

transformerades

melserna borde inordnas

under miljöskyddslagens

En fråga som särskilt berördes
na skulle förhålla

eller myndighetsföreskrifter

till svensk rätt. Bemyndigandebestäm-

sig till gällande

tillåtlighetsregler.

i propositionen

var hur föreskrifter-

tillståndsbeslut.

Enligt

miljöskydds-

så
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lagens regler får omprövning
förflutit
villkor

efter det beslutet
dock omprövas

krävs mycket

konstaterade

generella

handling.

len

tidigare.

För att själva tillståndet

skall upphävas

starka skäl.

Regeringen
de till

ske först sedan tio år
av tillståndsvillkor
meddelades. Under vissa förhållanden
kan

föreskrifter

lagrådsremiss

att frågan om gällande tillstånds förhållantidigare varit föremål för Lagrådets besom beslutades av regeringen

den 10 maj

1984 föreslogs

i vad som nu motsvaras av 8 a § miljöskyddslagen
ett
för regeringen eller länsstyrelsen att såvitt avsåg särskilt
föroreningskänsliga
områden föreskriva de skyddsåtgärder,
begräns-

bemyndigande

ningar

m.m. som behövdes för att tillgodose syftet med regeringens
förordnande
för området. Lagrådet gjorde härvid prop.
1984/85:1O
s. 77

följande

uttalande:

Denna paragraf
tillständsbesluts

innehåller

den grundläggande

bestämmelsen om ett
Bestämmelsens huvudsakliga
innebörd
är att ett enligt lagen meddelat tillstånd till viss verksamhet inte får
upphävas eller ändras i skärpande riktning "om inte annat följer"
av vissa särskilt uppräknade bestämmelser i lagen.
I remissprotokollet
föreslås den ändringen att 8 b § införs bland
de särskilt uppräknade bestämmelser som anges kunna utgöra grund
för ett undantag från huvudregeln om ett beviljat tillstånds i princip
oinskränkta giltighet.
Vid en jämförelse
med de bestämmelser till vilka förevarande
paragraf nu hänvisar framträder
den väsentliga skillnaden att de
föreskrifter
som avses i 8 b § är av generell natur och kommer att
beröra ett sannolikt ganska vidsträckt område medan det i samtliga
rättskraft.

andra fall gäller ett inskridande i en given situation med
nya föreskrifter beträffande en enskild verksamhet för vilken ett tillståndsbeslut redan har meddelats.
En ordning som sålunda medför att ett individuellt
tillståndsbeslut i växlande utsträckning
kan få ändrat innehåll på grund av
inger så pass starka betänksenare meddelade generella föreskrifter
ligheter av principiell
natur att den bör till gripas endast om mycket
tungt vägande skäl kan åberopas härför. Sådana skäl synes inte
föreligga i nu aktuellt fall eftersom bestämmelserna i 24 och 25 §§
torde öppna tillräckliga
möjligheter
för de ändringar i skärpande

riktning av enskilda tillståndsbeslut som kan tänkas bli erforderliga
på grund av de förhållanden
att det område där
som motiverar
verksamheten bedrivs förklaras som "särskilt föroreningskänsligt".
Det kan tilläggas att, i motsats till den som förebild närmast
åberopade bestämmelsen i 8 § om generellt förbud mot utsläppande
av avloppsvatten i visst vattenområde, de nu föreslagna bestämmelserna inte innehåller någon föreskrift
om att hänsyn skall tas till
bl.a. "fabrik eller inrättning som anlagts innan beslutet meddelats".
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till den föreslagna 8 b § framgår emellertid
Av specialmotiveringen
för vilka tillatt det i varje särskilt fall beträffande verksamheter
meddelades
kan
föreskrifterna
stånd har beviljats innan de generella
särskilda
föreslagna
"finnas skäl" att medge undantag enligt den
dispensregeln i andra stycket tredje stycket enligt den av lagrådet
lydelsen av 8 a §.
Mot bakgrund av vad som nu anförts finner lagrådet att övervägande skäl talar för den lösningen att ifrågavarande generella
inte skall bli direkt tillämpliga beträffande verksamheter
föreskrifter
har meddelats.
för vilka särskilda tillståndsbeslut
förordade

av EES-avtalet
att lagrådets uttalande inte hade samma bärighet nu som då. I de fall
medförde att ett förbud måste införas eller gränsvärde
ett EG-direktiv
i de flesta fall inte utrymme för en
ändras finns enligt EG-direktiven

Regeringen

konstaterade

sådan skälighetsprövning
24 § miljöskyddslagen

synnerligen

i propositionen

med anledning

i det enskilda fallet som
av myndigheterna
ger möjlighet till. Vidare framstod det som

angeläget att de lagstiftningsåtgärder

ett heltäckande

av EG:s regler.
inte uppfyllde EG:s krav måste bemyndigandet

genomförande

svenska regleringen

att luckorna

sådan omfattning

som vidtas möjliggör
I de fall den nuvarande

befogat att meddelade

föreskrifter

täpps

till.

i princip

Regeringen

ha

ansåg därför

borde iakttas även av dem

som hade tillstånd med lindrigare utsläppsvillkor.
Därutöver föreslogs i propositionen att det, med anledning

av EG:s
87/ 101, borde

som ändrats genom direktivet
med stöd av lagen om kemiska produkter införas en särskild förordning om hantering av spillolja. Uppfyllandet
av EG:s direktiv 80/68
borde ske dels genom den
om skydd för grundvattenanvändning
i fråga om avloppsslam - också
dels
nämnda bemyndiganderegeln,
utfärdade med stöd av lagen om
föreskrifter
utsträckning
i viss
genom

spilloljedirektiv

kemiska

75/439

produkter.

De av regeringen med anledning av EES-avtalet föreslagna lagändringarna har granskats av Lagrådet och antagits av riksdagen den
10, rskr 1992/93:131.
16 december 1992 1992/93:JoU
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6.5

Föreskrifter

6.5. l

Inledning

6

i miljöbalken

Sammanförandet

i en miljöbalk innebär
av de nuvarande miljölagarna
i denna måste ges en likformig
att bestämmelserna
utformning
antingen det är frågan om miljöfarliga
verksamheter eller hantering av
kemiska produkter.
Vissa av de nuvarande lagarna är utpräglade
ramlagar, vissa innehåller mer detaljerade bestämmelser. Möjligheterna
att
med föreskrifter

hänsyn härtill

och förordningar

I 5 kap. har vi föreslagit
i de olika

reglera vissa frågor

miljölagarna

att de grundläggande

i balken

De mer speciella
kapitel med utgångspunkt

samlade i särskilda
Det ankommer

härvid

från nuvarande

all-

föreslås
ordning.

på oss även att närmare studera hur de
med bemyndiganden att meddela föreskrif-

i balken

och om de behöver kompletteras.
Vi har
att de brister som ñnns i huvudsak gäller miljö-

konstaterat

verksamheter.

övergripande

bestämmelserna

emellertid

bestämmelserna

ter skall inordnas

skyddslagen.

sig med

aktsamhetsreglerna

läggs samman till

männa aktsamhetsregler.

nuvarande

skiljer

avsevärt.

Denna lag bygger på individuell
De nuvarande

prövning

av miljöfarliga
är i många avseenden

bestämmelserna

otidsenliga.

De ger sålunda inte tillräckliga
möjligheter att komma till
med de problem som orsakas av s.k. diffusa källor.
De ger
vidare små möjligheter
för samordnade miljölösningar.
De ger slutligen inte utrymme för införlivande
bland bestämmelav EG-direktiv
rätta

serna.
Dessa problem

skulle delvis kunna lösas genom att ökade möjlighereglering av skyddsåtgärder av olika slag i

ter skapades för generell

fråga om miljöfarliga
tänka sig föreskrifter

verksamheter.

Enligt

vår uppfattning

reglera omfattningen

av skyddsåtgärder

övergripande

natur,

reglera

av skyddsåtgärder
eller branscher,

omfattningen

verksamheter
reglera

kan man

för att

omfattningen

känsliga

av skyddsåtgärder
eller värdefulla områden,

förbjuda

miljöfarliga

verksamheter

för miljöfrågor

för olika

inom

av särskilt

miljöfarliga

särskilt

farligt

av mer

utsatta,

slag.

Kapitel

6.5.2

Föreskrifter

beslut,
eller
Ett framtida

motiverade

allmänna

andra

EES-avtalet

till svensk lagstiftning.

måste överföras

EG:s

Genom

vara skyldigt att - redan innan
i svensk lagstiftning.
vissa EG-regler

vunnits

införa
Bland dessa finns ett antal miljöregler.
snitt förutsätter

att samtliga

i EG förutsätter

Sverige emellertid

kommer

medlemsskap

överenskommelser

miljöskäl

svenskt medlemsskap

bindande bestämmelser

och riksdags-

av regerings-

internationella

EG-beslut,
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Som redovisats

i tidigare

av-

i den svenska miljölagstiftningen.

detta vissa ändringar

Med anledning

av EES-avtalet har riksdagen antagit förslag av regei miljöskyddslagen
bl.a om att det under aktsamhetsreglerna
införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen

ringen

bestämmer

meddela

att

och försiktighetsmått

begränsningar

av riksdagen godkända
miska samarbetsområdet
Den föreslagna
EG-direktiv

de föreskrifter

angående

i övrigt

som på grund av Sveriges
åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonointe får åsidosättas.

lösningen

innebär

att Sverige

för varje gång nya
lagregler

utfärdas inte behöver göra ändringar

utan endast i föreskrifter
nad myndighet.
på liknande

skyddsåtgärder,

utfärdade

Bestämmelserna

i inhemska

av regeringen eller av en underordi den nya miljöbalken
bör utformas

sätt.

Vi anser att regeringen på motsvarande sätt bör kunna meddela
sådana föreskrifter
de av riksdagen
som behövs för att genomföra
och för att uppfylla övriga internationella
uppställda miljömålen
åtaganden.

Som framgått

tidigare

att en viktig

anser

för riksär det inte

de nationella

lämpligt

själv skall behöva anta alla de föreskrifter

att riksdagen

miljömålen.

uppgift

dagen är att uppställa

Däremot

som

krävs för genomförandet,
särskilt som dessa måste bli detaljerade,
t.ex. i fråga om gränsvärden, och ofta behöver ändras.
Av motsvarande anledning bör regeringen kunna
på samma sätt
sker
med
stöd
olika
miljölagar,
lagen
t.ex.
som nu
av
om kemiska
produkter

-

också i andra fall meddela föreskrifter

att skydda hälsa och miljö
hållning

med naturresurser.

skall kunna meddela
normer.

Självfallet

samhetsreglerna.

Särskilt

föreskrifter

till en långsiktigt

angeläget

god hus-

är det att regeringen

av miljökvalitetsmeddelar
regeringen
som
och särskilt på de allmänna akt-

till genomförande

måste de föreskrifter

bygga på miljöbalkens

preciserad

eller hänsynen

när det behövs för

bestämmelser

Det

innebörd

är önskvärt

att bestämmelserna

så långt detta är möjligt

i balken

för att hindra

ges

ett alltför
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utövande

Vår strävan har varit att ge
av förordningsmakten.
sådan
utformning.
Samtidigt
erkännas att när målet
måste
en
enhetliga bestämmelser
för både hälsoskydd,
att åstadkomma

balken
är

miljöskydd

och naturvård,

vidd och därför
önskvärt.

bemyndigandena

att få stor räck-

inte kan göras så preciserade

Det främsta kontrollmedlet

nella granskning

av regeringens

får bemyndiga

som i och för sig vore
blir därför riksdagens konstitutio-

åtgärder.

I 8 kap. 7 § regeringsformen,

riksdagen

kommer

som räknar

regeringen

upp de ämnen i vilka

att meddela

föreskrifter,

nämns

Även
som framgår av avsnitt 6.2 bl.a. natur- och miljövård.
om miljöbegreppet bör ges en vidsträckt innebörd
framgår av benäm- som
ningen miljöbalk
kan det hävdas att främjandet av en långsiktigt god
hushållning
mening

med naturresurser

bör emellertid

inte kan inordnas

dämnder.

Enligt

vår

i miljöbalken
likställas
en sådan hushållning
Detta förutsätter att generella föreskrifter
skall

med annan miljövård.
kunna meddelas av regeringen

också i hushållningsfrågor.

Vi föreslår

därför

en ändring i 8 kap. 7 § regeringsformen
av innebörd att riksdagen skall kunna bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter
också
beträffande

hushållningen

Regeringen
till

med naturresurser.

bör i regel kunna överlåta

förvaltningsmyndighet;

diga.

Det blir

härvid

område främst

vissa undantag

främst

de centrala

härifrån

verken

är dock

nödvän-

och på miljövårdens

Naturvårdsverket
som bör ha denna rätt. Föreskrifter
verkan bör kunna få meddelas av länsstyrelserna.
Före-

med regional
skrifter

rätten att utfärda föreskrifter

som rör utpräglat

lokala förhållanden

av

alltför

komplicerad

karaktär

bör också kunna meddelas av kommunerna. Som exempel kan
och lokala föreskrifter
mot halmbränning
om gödselhantering och avfallshantering
m.m. samt alla föreskrifter
som rör
nämnas förbud

hälsoskyddet
I likhet
föreskrifter

i kommunen.
med vad som föreslås i regeringens EES-proposition
bör
kunna omfatta också verksamheter med gällande tillstånds-

beslut, om föreskrifterna
innebär en skärpning av villkoren i ett sådant
beslut. I ett sådant fall bör dock inte föreskriftsrätten
kunna delegeras
till underordnad
I samband
samtligai
överi

myndighet.
med EES-förhandlingarna

EFT A-länderna

EG-reglerna

infördes

Detta krav kom dock inte till uttryck

Det kan i sammanhanget
tar såväl befintliga

från EG:s

tidigare meddelade tillståndsbeslut

samband med att de aktuella

nella lagstiftningen.

krävdes

konstateras att flertalet

som nytillkommande

skulle ses
i den natioi avtalet.

EG-direktiv

verksamheter.

sida att

omfat-

För befintliga

Kapitel

ofta

fastläggs

verksamheter

för

när direktiven

skall

för befintliga

också att kravreglerna

Det förekommer

uppfyllda.

tidplaner
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vara
och

I så fall kan - och bör troligen - de eventuutformas olika för befintliga och nya verksamheter.
och ett framtida
Den ökade internationaliseringen
av miljöfrågorna
är olika.

nya verksamheter
ella föreskrifterna

i EG innebär att vi på sikt i allt större utsträck-

svenskt medlemsskap

föranledda av
av generella regleringar
vissa
redovisat
i
2
kap.
Vi
har
landets gränser.

att bli beroende

ning kommer

beslut fattade utanför

Sverige träffat

internationella

överenskommelser

sammanhang.

Man skulle med hänsyn härtill

i olika mellanstatliga
om vi
prövning

kunna ifrågasätta

behöver en individuell
parallellt med dessa regler
nämnas att
verksamheter.
Det kan i sammanhanget
av miljöfarliga
minskning
kraftig
till
i EG lett
medlemskap
Danmarks
av den
en

på sikt

Det har samtidigt

prövningen.

individuella

lett till

större möjligheter

att meddela olika former av generella föreskrifter.
Vi anser dock att övervägande skäl talar för att den individuella
Endast
prövningen bör bibehållas, åtminstone för större anläggningar.
för miljöministern

enskilda intressen möjligheter
genom en sådan prövning tillförsäkras
att påverka utgången av ett ärende. En sådan prövning skapar också
på lämpligt sätt med
förutsättningar
för att utforma skyddsåtgärderna
hänsyn till förhållandena
För många miljöfarliga
na har mindre
sträckning
generella

verksamhet.
till en miljöfarlig
mindre företag för vilka lokaliseringsaspekteri omgivningen

borde

betydelse

vara möjligt
föreskrifter.

att reglera

kraven

vår uppfattning

i stor ut-

på skyddsåtgärder

genom

att man inom EG inte sett
prövmellan generella regler och individuell

Det bör i sammanhanget
något motsatsförhållande

det enligt

framhållas

för
har man genom olika direktiv infört tillståndsplikt
Som exempel kan nämnas 80/68 om grunden rad olika verksamheter.
91/271 om kommunal avloppsvatten, 76/464 om vattenförorening,
ning. Tvärtom

Sistnämda direktiv är nu
och 84/360 om luftföroreningar.
under omarbetning.
De nya direktiven torde komma att få stor bety-

vattenrening

delse för det fortsatta miljövårdsarbetet.
att tillståndsmyndigheten

vid sin prövning

rätta sig efter de generella
såväl skyddsågärder
Den individuella
delvis förändrad

större utsträckning

föreskrifter

som miljökvalitet.
prövningen kommer

karaktär

av miljöfrågorna.

Enligt EG:s regelsystem

gäller

av ett ärende är skyldig att
som EG fastställt i fråga om
sannolikt

framöver

att

en

beroende på den ökade internationaliseringen

Avvägningen
än tidigare

av behovet av skyddsåtgärder måste i
ske med utgångspunkt från såväl lokala
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och globala perspektiv.

miljöfrågorna

i framtiden

Med hänsyn till att de övergri-

i större

utsträckning

kommer

att

regleras

genom generella styrmedel finns anledning att anta att den
individuella
prövningen på sikt alltmer kommer att få inriktas på loka-

liseringsfrågor

och frågor om lämpliga skyddsåtgärder med hänsyn till
dvs. en återgång till den situation som
slutet av 1960-talet då miljöskyddslagens
regelsystem

den närmaste
rådde

omgivningen

under

utformades.
Är det fråga
verksamheter som även framöver
om tillståndsprövade
kommer att omfattas av tillståndsplikt
bör tillståndet som sådant inte
kunna

rubbas

Däremot bör enskilda villkor
i ett
av föreskrifterna.
kunna ersättas med kravregler i form av föreskrifter.
bör också kunna omfatta frågor som
blivit föremål

tillståndsbeslut
Föreskrifterna
för reglering
Genom
möjligt

i tillståndsbeslutet.
övergripande

att komma

generella

föreskrifter

till rätta med de nuvarande

skulle

det också vara
problemen med indivi-

duell omprövning

Det nuvarande
av villkor i tillståndsbeslut.
att det ända sedan miljöskyddslagens
tillkomst

har lett till
utfärdats

ett mycket

stort antal villkor

20 000. Dessa villkor

hänsyn härtill
nuvarande

10 000 till
- ca
vid olika tidpunkter.
De är med

nog utformade på mycket
omprövningsreglerna
i miljöskyddslagen
i relativt

sammanhänga

år 1969

i tillståndsbeslut

naturligt

jats av myndigheterna
torde delvis

har tillkommit

systemet

blygsam

omfattning.

med resursbrist

skiftande

sätt. De

har hittills

utnytt-

Orsaken till detta

hos de aktuella

myndig-

heterna.
Skälen för att ompröva

ett tillståndsbeslut

kan vara många. Enligt
i tillståndsbeslut
när som helst
bl.a.
prövas
om det genom verksamheten uppkommit olägenheter som
inte kunnat förutses när verksamheten
tilläts,
när förhållandena
i
24 § miljöskyddslagen

omgivningen
tillkommit.

kan villkor

ändrats väsentligt

och när ny renings- eller processteknik

I vissa fall kan det förhålla

sig så att nya kunskaper om ett
eller nya tekniska rön motiverar nya krav för
inom en viss bransch. Enligt nuvarande ordning kan

ämnes skadeverkningar
alla verksamheter

sådana krav inte genomföras

anläggning

utan att frågan prövas beträffande

för sig och enligt

de regler

som gäller

för normal

varje
till-

ståndsprövning.
Som exempel

kan nämnas bränningen

av sopor.

Undersökningar

under senare år har visat att det i samband med förbränningen
hushållsavfall bildas dioxiner som avgår med rökgaserna. Dioxiner
till de organiska

miljögifter

som anrikas

i levande material.

av
hör

Halterna
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stigit och är nu i många fall alarmerande höga, t.ex. i lax som fångas i Östersjön. Dioxinerna
anses
emellertid inte ha någon större effekt i den omedelbara närmiljön runt
har under senare år fortlöpande

Avfallsförbränning

utsläppskällorna.
större anläggningar

i landet.

vid

ett femtiotal

av dessa var tillståndsprövade
Efter utredningar utförda av Naturvisade det sig sedermera att utsläppen

Flertalet

aktualiserades.

innan dioxinfrågan

ENA-utredningen

vårdsverket

förekommer

genom olika tekniska
av dioxin från sopförbränningsanläggningar
åtgärder
ofta relativt enkla
kunde begränsas högst avsevärt. Verket
tog därför fram generella rekommendationer
om inom vilken tid detta
borde

ske. För

verket

emellertid

anläggning

dessa rekommendationer

att genomdriva

begära omprövning

av villkoren

nödgades

för varje

enskild

för sig.

området
också detta från det kommunala
hänför sig till behandlingen av kommunalt avloppsvatten från tätorter.
Inom landet finns ett mycket stort antal kommunala avloppsreningsEtt annat exempel

verk.

Alla

Reningsverken
tillämpas
fällning

verk

större

är till sin utformning

vid flertalet

enligt

är tillståndsprövade

anläggningar

tämligen

lika varandra.

Numera

rening åtföljd

biologisk

för att bryta ned de organiska

miljöskyddslagen.

föroreningarna

av kemisk
samt avlägsna

Med anledning av den försämrade vattensiur avloppsvattnet.
tuationen i våra kustområden diskuteras nu införandet av ett ytterligare
nämligen kväveredukreningssteg vid de kommunala reningsverken
tion. Att åstadkomma detta genom omprövning av varje enskilt beslut
fosforn

ter sig orimligt

-

detta skulle kräva

inte minst

med hänsyn till

de personella resurser
kan
behövas
för andra miljöinbättre
- resurser som

satser.
I fall som de ovan redovisade bör det vara möjligt att genom genei visst eller vissa avseenden skärpa kraven på skyddsrella föreskrifter
åtgärder

i tidigare

Självfallet

tillståndsbeslut.

meddelade

bör av föreskrifterna

i olika avseenden och vid vilka
Föreskrifterna

bör

kunna

krav som ställs
dessa skall vara uppfyllda.

klart framgå vilka

tidpunkter

straffsanktioneras.

Vid

utformningen

av

bör det vara naturligt att samråda med de intresseorgan
och branschorganisationer
som kan beröras.
då det inte rör
Enligt vår uppfattning bör det i vissa fall
- t.ex.
bindande EG-direktiv
finnas möjlighet att om särskilda skäl föreligger bevilja dispens från en föreskrift.
Detta bör i så fall framgå av
föreskrifterna

föreskrifterna

i fråga. Frågor

om dispens bör prövas av vederbörande
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tillsynsmyndighet.

Det kan dock vara lämpligt
låta Naturvårdsverket
pröva sådana frågor.

6.5.3

Branschvisa

Den nuvarande
villkor

ISO-talet

föreskrifter

ordningen

kan meddelas

förutsätter

i miljöskyddslagen

att rättsligt

först efter myndighetsbeslut

ett omfattande
olika

att i ett inledningsskede

branscher

prövningssystem.

bindande

i varje enskilt

För närvarande

eller verksamhetstyper

fall

är inemot

underkastade

någon

form av prövnings- eller anmälningsplikt.
Om möjligheter
skapas att
meddela rättsligt bindande föreskrifter
för hela branscher eller enhet-

liga verksamheter

borde

rimligtvis

minska.

Det kan i sammanhanget

utfärdat

föreskrifter

direktiven

91/271

luftföroreningar

behovet

av individuell

prövning

noteras att EG i ökad omfattning

av detta slag. Som exempel härpå kan nämnas
84/360 om
avloppsvattenrening,
om kommunal
från

förbrånningsanläggningar

samt

89/369

och

89/492

om avfallsbränning.
Det förtjänar att nämnas i sammanhanget

betat allmänna

råd och faktablad

Dessa är i första

hand avsedda

tillståndsprövning

och vid tillsyn.

innehåller

förslag

kunna omvandlas

till

lämpliga

för

att Naturvårdsverket

utar-

antal verksamheter.

ett stort

att utnyttjas

vid
av myndigheterna
Råden och faktabladen,
bl.a.
som

beslutsvillkor,

torde

relativt

enkelt

torde föreligga

för det

till föreskrifter.

Det största behovet

av sådana föreskrifter

stora antal verksamheter

som i dag faller

om tillstånds- och analysplikt.
Sådana föreskrifter
skulle emellertid

utanför

miljöskyddslagens

regler

heter

som i dag är tillstånds-

tillståndspliktiga

anläggningar

eller

också kunna omfatta verksam-

anmälningspliktiga.

I fråga

om
torde i första hand sådana kunna komma

i fråga som faller under länsstyrelsernas prövningsansvar.
EG:s direktiv omfattar huvudsakligen sådana verksamheter som är tillståndsplik-

tiga enligt

miljöskyddslagen.

övergripande
sättningar

föreskrifterna

I likhet

med de tidigare

skulle branschföreskrifterna

för att på ett enkelt sätt överföra

föreslagna

mer

skapa förut-

EG:s miljöbestämmelser

till svensk rättsordning.
Det finns emellertid

också vissa nackdelar

med generella

föreskrif-

ter som förtjänar att beaktas i sammanhanget,
framför allt i de fall
branschföreskrifterna
den
individuella
prövningen. Föreavses ersätta

Kapitel

härvid

skulle

skrifterna

lertid

inneburit

lokalise-

upphörde.

ringsprövningen
Tillkomsten

statliga

att den nuvarande

leda till
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av naturresurslagen och plan- och bygglagen har emelatt kommunerna under senare år tilldelats ett betydligt

större ansvar för de övergripande planeringsfrågorna.
plats. Miljöskyddslagens
har härvid fått en framskjuten

Miljöfrågorna
tillåtlighets-

regler har som en följd av detta ökade kommunala ansvar ändrats på
fastlagts att ett tillstånd enligt miljödet sättet att det uttryckligen
inte får strida mot fastställda

skyddslagen

eller områdes-

detaljplaner

bestämmelser.
numera den kompetens som
frågor om lokalisering
behövs för att självständigt pröva
av
verksamheter.
miljöfarliga
I de flesta fall torde lokaliseringsfrågorna
Enligt vår uppfattning

har kommunerna

flertalet

kunna prövas inom ramen för den vanliga bygglovsprövningen.
skulle dock på olika sätt kunna stadgas upp för
Bygglovsprövningen
tillgodoses.
Denna frågeställning
att säkerställa att miljöintressena
behandlar

vi närmare

i kapitlen

5 och 7.
kommer

I de fall branschföreskrifterna

att omfatta

innebär

som faller utanför det nuvarande prövningssystemet
i förhållande till vad för närvarande
ingen förändring
lokaliseringsprövningen

för dessa verksamheter

ras med stöd av bestämmelserna
negativa effekter
Eventuella

prövning

kan också motverkas

verksamheter
detta

gäller eftersom

redan nu enbart regle-

i plan- och bygglagen.
av en minskad statlig lokaliseringsefter behov
genom att tillståndsplikten

ersätts med ett anmälningsförfarande.

Omfattningen

av detta förfarande

Miljömyndigheterna
i resp. branschföreskrifter.
verksamheter
kunna bibehålla
skulle på så sätt för särskilt angivna
Beslut härom
möjligheterna
att ingripa mot olämpliga lokaliseringar.

bör kunna

regleras

i balken.
bör då fattas med stöd av tillsynsbestämmelserna
fall
också med
i
enskilt
möjligt
bör
det
På samma sätt
att ett
vara
eller skärpa kraven i förei balken
stöd av tillsynsreglerna
- anpassa
skrifterna med hänsyn till förhållandena
på den aktuella platsen. Det
medge att, när särskilda skäl
bör också vara möjligt att i föreskrifterna
Mönster för en
dispens får meddelas från föreskrifterna.
föreligger,

framhållas

Det bör dock
finns i 8 a § miljöskyddslagen.
att sådana föreskrifter
som bygger på bindande EG-direktiv

självfallet

inte kan bli föremål

sådan dispensmöjlighet

från föreskrifterna
kan vara lämpligt
sådana frågor jfr

för dispensprövning.

Beslut om avsteg

Det
bör fattas av vederbörande tillsynsmyndighet.
pröva
låta Naturvårdsverket
att i ett inledningsskede
avsnitt 6.5.2.
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Ett system med föreskrifter
krav på ytterligare
ning.

De nuvarande

innehavare

kan inte ge samma trygghet

gentemot

skyddsåtgärder

som ett system med tillståndsprövi miljöskyddslagen
för
ger möjlighet
verksamheter som inte är tillståndspliktiga

reglerna

av miljöfarliga

att frivilligt

ansöka om tillstånd. Vederbörande kan på detta sätt uppnå
tillståndsprövningen
leder
samma rättstrygghet
som den obligatoriska
till. Denna möjlighet kan också utnyttjas om en företagare drabbats
av
krav på skyddsåtgärder från tillsynsmyndigheternas
sida som han anser
vara oskäli ga. Frågan om vilka skyddsåtgärder som skall vidtas prövas
då av tillståndsmyndigheten.
Denna möjlighet bör även i framtiden stå
öppen för dem som omfattas av generella föreskrifter.
Prövningsmyn-

digheten

har dock att beakta innehållet

En övergång

i de generella

från ett system med individuell

tem med branschföreskrifter

föreskrifterna.

prövning

till ett sysav föreskrifterna

kräver tid. Utarbetandet

kan inte ske utan god kunskap om miljöproblemen
i största allmänhet
och om de olika branschernas speciella miljöproblem.
Föreskrifterna
måste också föregås av noggrant utförda och underbyggda konsekvensanalyser. Systemet förutsätter vidare att kraven fortlöpande kan revideras med utgångspunkt
ett väl fungerande
organisationer

från den tekniska utvecklingen.

kontaktnät

mellan myndigheter

heter.

vara lämpligt
för ett fåtal väl definierade

och berörda bransch-

Sedan erfarenheter

samt en väl fungeranden tillsyn.
införa föreatt i ett inledningsskede

vunnits

och homogent

med föreskrifter

ställer

utformade

kan systemet successivt

Övergången från ett system med individuell
föreskrifterna

krävs

och andra kontaktorgan

Det förefaller
skrifter

Dessutom

prövning

verksambyggas ut.

till ett system

krav på att Övergångsbestämmelser

införs

i

för deras tillämpning

i fråga om befintliga verksamheter.
föreskrifter
för
verksamheter
av
som i dag faller utanför
prövningsreglerna
i miljöskyddslagen
torde normalt inte innebära några
rättsliga problem. Tidpunkten
för när föreskrifterna
skall träda i kraft
Införandet

bör klart framgå av dessa. Det kan dock förekomma att
en verksamhet
skall
omfattas
tidigare varit föremål för ingrisom
av föreskrifter
panden från myndigheternas
synsregler.

Härvid

sida med stöd av miljöskyddslagens
tillkan förelägganden ha meddelats i fråga om skyldig-

het att iaktta

vissa försiktighetsmått

föreläggande

bör inte rubbas av föreskrifter

och skyddsåtgärder.

Ett sådant

såvida de senare inte är

strängare.
Införandet

av branschföreskrifter

rande faller under tillståndsplikt
den. Redan i dag föreligger

för verksamheter

kräver emellertid

vissa rättsliga

problem

som för närva-

särskilda övervägannär en verksamhet

till

tillståndslista

miljöskyddsförordningens

från

flyttas
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exempelvis

Frågan om hur ändringar av en verksamhet efter det
upphört skall handläggas är i dag inte tillfredsställande

anmälningslistan.
tillståndsplikt

annat än i mycket speciella

Det ñnns heller ingen möjlighet,

reglerad.

att utsläcka rättskraften

sammanhang,

i tidigare

meddelade

tillstånds-

beslut.

vara möjligt

i visst avseende upphört

att om tillståndsplikt

Vi föreslår

för tillståndshavare

det bör
ansöka

att hos tillståndsmyndigheten

om att få ett tidigare meddelat tillstånd upphävt. Skulle den situationen
med hänsyn till omgivningen
uppkomma att villkor i tillståndsbeslut
och behov av
i något avseende skulle vara strängare än föreskrifterna
upphävts bör det
sådant villkor föreligger även sedan tillståndsbeslutet
i princip

ankomma

på vederbörande

att fatta särskilt

tillsynsmyndighet

i balken.
med stöd av tillsynsreglerna
Ett tillståndsbeslut
som föranletts av en frivillig

beslut härom

ansökan eller rör

även kommer att gälla framen verksamhet för vilken tillståndsplikt
gent skall givetvis inte kunna rubbas genom beslut av det slag som
ovan föreslagits.
De branschinriktade
eller,

efter regeringens

föreskrifterna

bemyndigande,

bör

Naturvårdsverket.
en särskild studie
av att införa ett system
finns
B. Utvärderingen

genomfört

På vårt uppdrag har Naturvårdsverket

och effekterna
av möjligheterna
med generella föreskrifter
SNV 501-791-92

Utvärdering

intagen

som bilaga

2 till

av regeringen

meddelas

Naturvårdsverket

detta betänkandet.

har

-

redovisat ett antal branscher eller
bedömning
efter en översiktlig
för vilka miljöfrågorna
helt eller delvis skulle kunna
verksamheter
Verket har i sin redovisgfs.
regleras genom generella föreskrifter
ning i huvudsak hänfört sig till de nuvarande listorna i miljöskyddsförordningen.

en rad synpunkter i
föreskrifter.
I huvudsak täcks

har också redovisat

Naturvårdsverket

fråga om användningen
av generella
dessa in i våra ovan redovisade förslag.

De redovisade

verksamheterna

är följande.

-

Spridning

av stallgödsel

Användning

av slam och bekämpningsmedel

Halmbränning
Stoftutsläpp

från sligtorkar,

och mineralutvinning
-

i jordbruket

skyddsåtgärder
29.2

krossar

och externt

buller

från malm

23 .01 .01-02

i fråga

om bergtäkter

och torvtäkter

29.1

och
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Beredning

av äggprodukter
Sprithantering
31.24

31.19

Sågverk,

på land 33.01.01-03

lagring

33.04-O5

Fastbränsleeldade

anläggningar

Tryckerier,

-

34

10 MW

av biobränsleprodukter
Fastbränslelagring
35.25
Asfalt-

och oljegrusverk

Kalk— och kritindustri
Framställning

35.26

av tegel 36.06

Metallframställning,
Tillverkning

36.10

vissa frågor

38.05.04

Ytbehandling

med pulverfárg

Förbränningsanläggningar
Vindkraftverk

37

och 39.02.04
39.01.03

Vissa frågor inom ytbehandlings0,5

och tillverkningsindustri
-

10 MW

41.02.03

62.01

avloppsanläggningar

Bilskrotning

92.08

har

tillämpas

funnit

att generella

i en del vidare

föreskrifter

sammanhang.

också

skulle

Som exempel

härpå

följande.

Externt

industribuller

Avskiljning
Lagring

38-39

41.07.03

Bensinstationer
Enskilda

35.24

36.05

Berg- och gruskrossverk

kunna

-

0,5

framkallningsmaskiner

Framställning

redovisas

-

av timmer

Tryckimpregnering

Naturvårdsverket

-

6

av fett och oljehaltiga

av flytande

Lagring

miljöfarliga

av dammande
Avveckling
av VOC

ämnen
ämnen

material

Tandläkarverksamhet
Krematorier

Miljöproblem

i samband med väg- och järnvägstrañk

Deponier

av avfall
Anläggningar
för mottagning

av miljöfarligt

avfall

m.m.

Kapitel

Särskilda

6.5.4

vattenområden

eller

mark-
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kan regeringen om det från allmän
8 a § miljöskyddslagen
synpunkt är särskilt angeläget att skydda mark- eller vattenområde som

Enligt

är utsatt för störning från miljöfarlig

detta som
och för sådant område meddela närmare föreskrif-

miljöskyddsområde

förklara

verksamhet

för
i övri
ter om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått
kan bemyndiga
inom området. Regeringen
verksamhet
miljöfarlig
länsstyrelsen

att utfärda föreskrifterna.

skall grundas på

Föreskrifterna

i lagen.

aktsamhetsreglerna

nämnas att man även inom EG funnit att
kan behövas skyddåtgärder
som är
Detta framgår i direktiv
strängare än vad som anges i direktiven.
91/271 om kommunalt avloppsvatten och 84/360 om luftföroreningar.
Det kan i sammanhanget

det för särskilt

känsliga

områden

för särskilda
Vi anser att möjligheterna
att meddela föreskrifter
I kap. 7 om miljökvalitetsnormer
områden bör utökas i miljöbalken.
föreslås

att myndigheterna

skall vara skyldiga
till rätta med missförhållandena.

överskrids

av landet
att utarbeta åtgärdsplaner

inom

områden

där normerna
för att komma

skall kunna ligga

Dessa åtgärdsplaner

av det slag som i dag kan meddelas med stöd
De skall emellertid också ligga till grund
av 8 a § miljöskyddslagen.
verksamhei
tillståndsbeslut
för miljöfarliga
för omprövning av villkor

till grund för föreskrifter

ter inom området.
samordnade

Vi har också föreslagit

miljölösningar

att möjligheter

inom särskilda

skapas för

områden.

behandlas endast frågan om hur områdesföreoch till
skall förhålla sig till de övergripande föreskrifterna

I detta sammanhang
skrifterna

Övergripande föreskrifter

branschföreskrifterna.

ringen till följd
nationella
inte

kunna

av riksdags-

åtaganden
rubbas

Områdesföreskrifterna
branschföreskrifter.

eller regeringsbeslut,

meddelade
EG-direktiv,

av regeinter-

eller av andra allmänna miljöskäl skall givetvis
följd av områdes- eller branschföreskrifter.
bör i sin tur inte kunna rubbas till följd av

till

karaktären
som närmast
endast uttryck för vad som normalt kan

Branschföreskrifterna,

av "rikslikare",
ger nämligen
krävas i fråga om skyddsåtgärder
miljöfarlig
verksamhet.

m.m.

inom en bransch eller annan
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6

Förbud

förbudsreglerna

De nuvarande
ter eftersom
reglerna

de endast är tillämpliga

i 7 och 8 §§ omfattar

De är heller
karaktären
regler.

i miljöskyddslagen

Bestämmelserna

för särskilt

i vissa sammanhang.

Förbuds-

om avloppsvatten.
Bestämmelserna
i 7 § har mer

t.ex.

för särskilda verksamheter

än förbuds-

i 8 § är endast avsedda att användas till skydd

värdefulla

för att förhindra

stora bris-

endast frågor

inte straffsanktionerade.

av tillåtlighetsregler

uppvisar

naturområden.

Dessutom

kan de bara utnyttjas

tillkomsten

verksamheter
inom
av nya miljöfarliga
ett område som man vill skydda.
innehåller en allmänt formulerad
om kemiska produkter

eller intill
Lagen

förbudsregel.

Med stöd av denna regel kan förbud i princip meddelas
är
av vilket kemiskt ämne som helst. Förutsättningen
att förbudet i fråga är av särskild betydelse från hälso- eller

mot hantering
dock

miljöskyddsynpunkt.

Genom

miljöskyddslagen
mycket

gäller

väl inverka

vats enligt

att lagen

oberoende

på förhållandena

om kemiska

produkter

och

av varandra kan ett sådant förbud
vid ett företag som tillståndsprö-

miljöskyddslagen.

EG:s förbudsregler,
grundvatten,

som i huvudsak återfinns i direktivet 80/68 om
är mer inriktade på utsläpp av vissa ämnen från olika

verksamheter

än på verksamheterna

slag kan givetvis
att utöva.

som sådana. Ett förbud av aktuellt
att en viss verksamhet inte är möjlig
motsvarar reglerna i lagen om kemiska

ändå innebära

Bestämmelserna

produkter.
Enligt

vår uppfattning

miljöskyddslagen
uppfattning

utgå.

kan de nuvarande
Förbudsregler

inte hemma i miljöbalkens

las i föreskrifter

enligt

bemyndigande

förbudsbestämmelserna

av detta slag hör enligt
regler.

i
vår

De bör i stället medde-

i balken.

Det bör räcka att i

miljöbalken

föra in en allmän stoppregel för verksamheter vilka medför hälso- eller miljörisker
som inte kan godtas. Hur en sådan regel
bör utformas har vi behandlat i 5 kap.
Frågor

om att förbjuda vissa verksamheter eller användningen av
vissa kemikalier bör regleras i föreskrifter
av det slag som vi föreslagit
i tidigare avsnitt. Erfarenheterna
från de gångna årens miljöskyddsarbete visar att det finns ett behov av sådana föreskrifter.
För några år
sedan, när metallpriserna
var höga, florerade t.ex. en relativt omfattande bränning

förhållanden.
Bränav kabel under mycket primitiva
ningen visade sig kunna leda till en spridning av tungmetaller
som var
svår att komma till rätta med genom ingripande med stöd av miljö-

Kapitel

skyddslagen,
plats.

eftersom

Ett förbud

verksamheterna

enligt

på viss plats blev då i praktiken
Sådana förbud
erhållit

tillstånd.

snabbt flyttades
mot att driva

miljöskyddslagen
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från plats till
verksamheten

verkningslöst.

bör dock inte kunna riktas
För sådana verksamheter

slag som redan finns i miljöskyddslagen
kan ett tillstånd upphävas när villkor

mot verksamheter

bör förbudsregler

vara tillräckliga.
i tillståndsbeslut

Enligt

som
av det
dessa

åsidosatts

i

betydande mån, när den som har sökt tillståndet vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet
eller om det genom verksamheten
uppkommit
någon olägenhet av
väsentlig betydelse som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

6.5.6

Redaktionella

EG har inom
framtida

synpunkter

miljöområdet

infört

svenskt medlemskap

EG:s direktiv

innehåller

ett stort antal direktiv

som vid ett
kunnas
föras
in
i
måste
svensk miljörätt.

ofta gränsvärden

för utsläpp och kvalitetsmål

eller kvalitetsnormer

som skall vara uppfyllda.
I vissa fall innehåller direktiven
såväl gränsvärden

som kvalitetsDet förekommer emel-

mål. Så är ofta fallet i de s.k. dotterdirektiven.
lertid

också att direktiven

enbart innehåller

gränsvärden

för utsläpp

av mer teknisk karaktär. Exempel på sådana direktiv är 89/369 och 89/429 om avfallsbränning.
Det förekommer
också

dvs. bestämmelser

att direktiven

endast innehåller

kvalitetsnormer.

direktiv

är 85/203 om luftkvalitetsnormer

ändrat

89/427

Vi föreslår

Exempel

för kväveoxider

på sådana
och 80/779

för svaveldioxid
och sot.
om kvalitetsnormer
de mer tekniska normerna skall hållas
att i miljöbalken

i sär från dem som ger utryck för vilka högsta halter av olika ämnen
som kan accepteras med hänsyn till skyddet av människor och miljö.
De olika normerna kan delvis sägas ha olika adressater
nämligen dels
de som utövar viss verksamhet och dels myndigheter.
Detta kan få till
följd att det i vissa fall kan vara lämpligt att föra över bestämmelserna
i ett direktiv till skilda sorters föreskrifter
som meddelas med stöd av

bemyndiganden
splittra

i balken.

bestämmelserna

I andra fall kan det vara lämpligare att inte
i ett direktiv.
Reglerna i balken bör utformas

på det sättet att båda möjligheterna

står öppna.
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Miljökvalitetsnormer

7. l

Inledning

I tidigare

kapitel

skall utformas

i miljöbalken
miljölagstiftning

regeringen

och om hur de miljöpolitiska

och riksdagen

till rättsligt

bindande

samt EG:s miljöregler

skall

mål som fattats av
skall kunna överföras

utfärdade med stöd av miljöbalkens
skall vi närmare redogöra för hur dessa

föreskrifter

I detta kapitel

bestämmelser.
föreskrifter

om hur aktsamhetsreglerna
för att tillgodose önskemålen om en skärpt

har vi lagt fram förslag

kunna

kombineras

med ett system

av normer

för

miljökvalitet.

7.2
Samtliga

Nuvarande
miljölagar

påverkan.

finns

syftar i ett eller annat avseende till att

i Sverige
och miljö

skydda människor
melserna

gränsvärden

från skador och olägenheter.

ingen gräns angiven

Det är emellertid

för tillåten

inte ovanligt

rade pá det sättet att regeringen

att lagreglerna

miljö-

är konstrue-

som regeringen

eller den myndighet

meddela sådana gränsvärden.

utser bemyndigas

I lagbestäm-

eller otillåten

Gränsvärden

av detta
myndigheterna till

slag är i första hand avsedda att vara de tillämpande
hjälp och läggas till grund för myndighetsbeslut
av olika slag.

I Sverige har genom de centrala ämbetsverkens eller andra institutioners försorg tagits fram ett stort antal gränsvärden och riktvärden.
Dessa värden är dock normalt
i den meningen

rättsligt

inte straffsanktionerade

bindande.

De läggs i stället

och alltså inte
till

grund

för

myndighetsbeslut
vid tillämpningen
av de olika lagarna. På det sättet
kan ett och samma ämne inte sällan omfattas av flera gränsvärden. För
radon har exempelvis med stöd av hälsoskyddslagen
utfärdats gränsvärden för befintlig

med stöd av plan- och byggmed stöd av lagen om kemiska pro-

bostadsbebyggelse,

lagen för ny bostadsbebyggelse,
dukter för byggnadsmaterial
och med stöd av arbetsmiljölagen

för
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arbetsplatserna.

Miljövårdsberedningen

1992:2

för Risker pekat på behovet av en samordning
arbete med att ta fram gränsvärden.

Regler

myndigheternas

Nedan redovisas
värden framtagits

har nyligen

ett antal olika områden

inordnade

i en rapport

för vilka

under resp. centralt

SOU
av

gräns- eller rikt-

ämbetsverk.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket

är central tillsynsmyndighet

och bilavgaslagen

samt skall utöva viss tillsyn enligt hälsoskyddslagen,

lagen om kemiska

produkter

och lagen om svavelhaltigt
bränsle.
har Naturvårdsverket
tagit fram ett antal

Inom miljöskyddsområdet

riktlinjer

och bedömningsgrunder.

eller aktionsprogram.

enligt miljöskyddslagen

Riktlinjerna

De har karaktären av allmänna råd
och bedömningsgrunderna
omfattar

frågor

Inom Naturvårdsverket
om såväl hälsoskydd som miljöskydd.
finns en bred kompetens i fråga om olika ämnens skadlighet för miljön. För humantoxikologiska
bedömningar utnyttjas ofta Institutet för
miljömedicin

vid Karolinska

Naturvårdsverket
avseende

koloxid,

institutet.

har tagit fram riktvärden
kvävedioxid,

som i första hand skall utnyttjas

för luftkvalitet

svaveldioxid

i tätorter

och sot. Riktvärdena,

av länsstyrelserna

och kommunerna,

i
avses vara ett hjälpmedel för att bedöma luftföroreningssituationen
och utgöra underlag för olika former av kommunal trañk-,

tätorter

energi- och bebyggelseplanering.

hänsyn

tagits

Målsättningen

till

l-timmes

för kvävedioxid

medelvärde
medelvärde

vinterhalvår

av riktvärdena

har

och allergiker.
som astmatiker
skall kunna innehållas till år 2000.

grupper

är att riktvärdena

Riktvärdena

l-dygns

känsliga

Vid fastställandet

är följande.

110 ug/m3
75 ug/m3
50 ug/m3

De båda första värdena

för vinterhalvår,
medan
avser 98-percentiler
det sista värdet avser aritmetiskt medelvärde.
Naturvårdsverket
har i allmänna råd också tagit fram liknande
gränsvärden

i fråga om svaveldioxid
och sot.
I propositionen
1990/91:90
En god livsmiljö

miljön

i tätortena

underskrida

har som mål för

angetts att år 2000 skall halterna av luftföroreningar
Detta
som utarbetats av Naturvårdsverket.

de riktvärden

Kapitel

är alltså ett mål som lagts fast av riksdag
luftkvalitet
som skall uppnås.

och regering
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och som anger

vilken

Luftkvaliteten

i tätorter

bestäms

genom mätningar under långa
Naturvårdsverkets
allmänna råd anger hur mätningarna
bör genomföras.
Som ett komplement till mätningar finns framtagna
tidsperioder.

beräkningsmetoder.
av luftkvaliteten

I allmänhet

Mer långsiktiga
mot

luftkvalitetsmål

luftföroreningar

skapligt

svarar kommunerna för mätningarna
och bevakningen av denna.

i tätorterna

grundade

Luft

I detta program redovisas vetenbelastningsgränser
och kritiska halter för

kritiska

olika ämnen. Den kritiska

finns angivna i aktionsprogrammet

’90.

belastningsgränsen

kg per hektar och år, beroende på hur känslig
har efter känslighet

marktyperna

kväve är motsvarande
konstaterar
är högre
enbart
angivna

i en femgradig skala. För
och är. Naturvårdsverket

att nedfallet

av svavel och kväve i större delen av landet
än de nämnda målen. Det konstateras också att åtgärder

inom

Sveriges

gränser

inte

är tillräckliga

för

att klara

de

värdena.

För sjöar och vattendrag
ningsgrunder
metaller

indelats

värde 5-15 kg/hektar

för svavel anges till 3-8
marken är. De svenska

har Naturvårdsverket

med klassiñceringsregler

i sediment och organismer.

ett långsiktigt

kvalitetsmâl

utifrån

i fråga

I Sötvatten

utarbetat

bedöm-

samt
om vattenkemi
90 har verket lagt fast

dessa bedömningsgrunder.

Vad gäller Vattenkvalitet

ñnns bestämmelser utfärdade med stöd av
i fråga om bassängbad och strandbad. Naturvårdsverket har också tagit fram riktvärden för buller beträffande olika miljöer.
hälsoskyddslagen

I publikationen
utvecklar

Vilken

Naturvårdsverket

miljökvalitet

SNV

sin syn på principerna

Informerar,

1987

för gränsvärdessätt-

ning i fråga om miljöfarliga
ämnen av olika slag. Man delar här in
i
ämnena
två grupper enligt följande principer:
Substanser

med ekologiska

Organiska
Tungmetaller

naturliga

effekter

ämnen med lång livslängd
och andra sällsynta

i miljön.

ämnen samt koldioxid

gaser med växthuseffekt.

Övriga ämnen.
Substanser

med hälsoeffekter

Cancerframkallande
Allmäntoxiska

12 13-0281.
Dell

och genotoxiska

substanser.

ämnen.

och andra
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Kemikalieinspe/dionen
har det huvudsakliga

Kemikalieinspektionen
kontrollen

Utredningsenheten
lagen om kemiska produkter.
på
toxikologiska
och
ekotoxiför
de
grundläggande
svarar
Dessa omfattar

bedömningarna.

särskilt bekämpningsmedel.

är en produktlagstiftning

Kemikalielagstiftningen

mycket

för kemikalie-

enligt

inspektionen
kologiska

ansvaret

stort antal ämnen och kemiska

produkter.

används i relativt

den för allmänkemikalier

som omfattar ett
Specifika gränsvär-

liten utsträckning.

I stället

för särskilt farliga kemikaman med olika awecklingsplaner
Detta arbete sker i nära samarbete med olika internationella

arbetar
lier.

av detta arbete skedde år 1990 KemI

organ. En redovisning
10/90.

Rapport

I samband med godkännande av användning av bekämpningsmedel
sker en prövning
I samband med godkänav produktens farlighet.
nandet ställs krav på halt och renhet avseende olika ingående substanInspektionens
ser liksom i fråga om icke önskade föroreningar.
kännande innebär att medlen endast får användas på föreskrivet

Kemikalieinspektionen

har för vissa byggnadsmaterial

godsätt.

faställt gräns-

Gränsvärdet för formaldevärden i fråga om radon och formaldehyd.
0,13 mg/m3 motsvarande 0,1 ppm vid standardihyd i träfiberskivor
bygger på en bedömning av vad som kan
Bl.a. Danmark och Tyskland

serat provtagningsförfarande

vara rimligt från bl.a. teknisk synpunkt.
har samma gräns.
En viktig

uppgift

kemikaliers
produkter

"inneboende

egenskaper"

indelas i följande

Livsfarliga

är att klarlägga

eller hälsofarlighet.

olika

Hälsofarliga

farlighetsklasser.

produkter

Mycket

farliga

Farliga

produkter

4. Måttligt

för Kemikalieinspektionen

farliga

produkter

produkter

Arbetarskyddsstyrelsen
Med stöd av arbetsmiljölagen
dela hygieniska gränsvärden

äger Arbetarskyddsstyrelsen

rätt att med-

i fråga om arbetsmiljön.
Styrelsen har
sedan år 1987 separerat forskningen från myndighetsutövningen
genom

att etablera

ett fristående

arbetsmiljöinstitut.

På detta institut

bedrivs

Kapitel

toxikologisk-arbetsmedicinsk

forskning.

ligt dokumentationsarbete
finns

tarskyddsstyrelsen
gränsvärden.

Här bedrivs

avseende hygieniska

I gruppen
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också vetenskap-

gränsvärden.

Vid Arbe-

för hygieniska
en särskild föreskriftsgrupp
ingår representanter
för arbetsmarknadens

parter.

Arbetarskyddsstyrelsen
hygieniska

har under årens lopp fastställt

ett stort antal

gränsvärden.

De flesta är uttryckta

Det finns nu gränsvärden för ca 300 ämnen.
vilket är den högsta tillåtsom nivågränsvärden,

halten under en hel arbetsdag. För vissa ämnen finns
na genomsnittliga
i stället takgränsvärden.
Fastställandet av gränsvärden sker med hänsyn till såväl toxikologiska

som tekniska och ekonomiska

förhållanden.

Boverket
Boverket
Inom

är centralt

verkets

tillfredsställande
nybebyggelse

ansvar ligger
utformade.

inom

samhällsplaneringsområdet.

att svara för
Boverket

är
att nya bostadsmiljöer
har utarbetat allmänna råd för

i vilka frågor om inomhusmiljön

i fråga om radon,
I allmänna
kolmonoxid

ämbetsverk

formaldehyd,

har stor betydelse,

buller, ljus m.m.
halterna
om att
av koldioxid och
i bostäder inte bör överstiga
10 av de hygieniska gränstemperatur,

råd finns bestämmelser

värdena i arbetsmiljön.

Halten av andra föroreningar
Boverkets gränsvärden

1/20 av arbetsmiljövärdena.
tumregler.

För radon gäller det särskilda

bör inte överstiga
har karaktären

av

70 Bq per kubikmeter i
Detta värde skall jämföras med

gränsvärdet

rum där personer vistas stadigvarande.
värdet 200 Bq som enligt Socialstyrelsen
i befintlig

t.ex.

skall gälla som gränsvärde

bebyggelse.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen
Begreppet
en störning

har huvudansvaret

hälsoskyddsarbetet

sanitär olägenhet har här stor betydelse.
som kan vara skadlig

är ringa eller helt tillfällig.

för människors

i landet.

Det definieras som
hälsa och som inte

Under Socialsstyrelsens ansvar ligger bl.a.
bostäder
och
lokaler.
Socialstyrelsen har under årens lopp
av
Gränsvärden ñnns
ut en serie allmänna råd för inomhusmiljön.

tillsynen
givit

för

för radon och formaldehyd.
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Livsmedelsverket
Livsmedelsverket,

har
som bl.a. skall bevaka konsumentintressena,
utarbetat gränsvärden för livsmedelstillsatser,
rester av bekämpningsmedel och vissa andra främmande ämnen i livsmedel
samt dricks-

vattenföroreningar.
styrelse

Formellt

beslut om gränsvärden fattas av verkets
efter det att förslaget remitterats till producent- och konsu-

mentintressenterna

och även notifierats

undvika

handelshinder.

eventuella

i första hand vetenskapliga
dricksvatten

För

indikatorer

finns

i EFTA

Till

och Gatt i syfte att

grund för gränsvärdena

ligger

bedömningar.
förutom

på mikrobiologisk

mikrobiologiska

påverkan

gränsvärden

stanser som fluorid, arsenik, bly, kadmium,
Spridningen
av kvicksilverföroreningar

parametrar

och

för toxiska

sub-

krom och kvicksilver.
i miljön

har lett till

att

Sverige

i dag har ca 300 svartlistade vattenområden.
Enligt beräkningar skulle ca 10 000 sjöar svartlistas om fisk från samtliga sjöar i
landet skulle undersökas. Svartlistning innebär att då kvicksilverhalten
i fisk med vissa undantag
aktuella

är 0,5 mg/kg eller högre får fisken från det

inte saluföras.

vattenområdet

Lismedelsverket

har också gett

ut vissa kostrekommendationer.
Livsmedelsverket
tet - fastställt
bestämmelser

har vidare

gränsvärden

efter samråd med Strålskyddsinstituför högsta stråldoser vid förtäring.
Dessa

kom till efter Tjernobylolyckan.

Statens strålskyddsinstitut

Strålskyddsinstitutet
anställda

har tagit fram dosgränser

i verksamhet

med joniserande

för allmänheten

och för

strålning.

Övriga myndigheter
Också andra statliga verk har inom sina ansvarsområden

fastlagt gräns-

värden i fråga om acceptabla störningsnivåer,
t.ex. Banverket i fråga
från tågtrafk och Trafiksäkerhetsverket
i fråga om
om bullerstörningar
buller

från bilar.
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gränsvärden

Genom den nya plan- och bygglagen erhöll kommunerna,
för att tillförsäkra dem som erhållit bygglov vissa garantier för att miljön i
omgivningen

inte påtagligt

försämrades,

möjligheter

att i detaljplan

meddela bestämmelser

om högsta tillåtna störningar inom planområdet.
skall således kunna trygga en lämplig miljö i framtiden
för den markanvändning
som planen tillåter. Det är alltså möjligt att
En detaljplan

genom bestämmelse i detaljplan förena en viss angiven markanvändning med bestämmelser om högsta tillåtna värden för sådana störningar
buller, skakning, ljus eller annat som prövas
genom luftförorening,
enligt

miljöskyddslagen.

Innebörden av bestämmelsen är dels att byggnadsnämnden
har att
beakta den vid sin prövning av lov i grannskapet, dels att koncession
m.m. inte får meddelas i strid mot bestämmelsen. Redan meddelade
tillståndsbeslut
påverkas inte. Däremot kan en förnyad prövning påverkas.
De här redovisade
exemplet

på rättsligt

kommunala
bindande

är det första

planbestämmelserna

gränsvärden.

Av intresse i sammanhanget

är att det relativt

nyligen

införts

möj-

lighet att meddela beslut om tillfälliga
bilförbud om halterna av luftinom vissa områden är så höga att de innebär akuta häl-

föroreningar
sorisker

lag

närmare

förutsättningarna

meddelas

1990:1079.

i följd

i luften

överstiger

15 milligram/kubikmeter

Kvävedioxid

240 milligram/kubikmeter

Svaveldioxid

300 milligram/kubikmeter

förordningen

EG:s Ministerråd
gjort för i kapitel

regleras

de

Förbud

får

av något av följande

är det tills vidare endast Göteborgs

får meddela föreskrifter

EG:s

1990:1080

ämnen

nedan angivna timmedelvärden.

Kolmonoxid

Enligt

SFS

för att meddela sådant förbud.

om koncentrationen

under fyra timmar

7.3

I förordning

kommun

som

om bilförbud.

regelsystem
har, förutom
även infört

krav i fråga om mark,

de mer tekniska
ett antal direktiv

vatten och luft.

direktiv

som vi redoinnehållande miljö-
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används ofta såväl gränsvärden
i allmänhet

direkt

till

skyddet

som riktvärden.
av människors

Gränshälsa.

Gränsvärdena

uttrycks i fråga om luftföroreningar
som halter av visst
Riktvärdena
ämne som inte får överskridas under vissa tidsperioder.
syftar i fråga om luftvård mer till att tillgodose de mer långsiktiga
miljökraven.
Miljökvalitetsdirektiven

innehåller

i allmänhet

också bestämmelser

är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för
om att medlemsländerna
kravreglerna
i
direktiven
skall innehållas. l allmänhet är dessa krav
att
förenade med rapporteringsskyldighet
innehållas

inom angivna tidsgränser.

fall samråda med grannländer.

till EG om direktiven inte skulle
Skyldighet finns också att i vissa
finns också om mät- och

Bestämmelser

provtagningsmetoder.
I nedanstående förteckning

redovisas de EG-direktiv

som har karak-

tären av miljökvalitetsnormer.
80/779/EEG

Direktiv

89/427/EEG

Direktiv

80/779/EEG
om ändring av direktiv
om
gränsvärden
och vägledande värden för luftkvalitet

82/884/EEG

Direktiv

85/203/EEG

Direktiv

om ett gränsvärde för bly i luften.
för kvävedioxid.
om luftkvalitetsnormer

76/ 160/EEG

Direktiv

om badvattenkvalitet.

om gränsvärden och vägledande
svaveldioxid
och svävande partiklar.

avseende svaveldioxid

värden

och svävande partiklar.

78/659/EEG

Direktiv

79/923/EEG

Direktiv

till skydd för fisk.
om sötvattenkvalitetet
kvalitetskrav
för
skaldjursvatten.
om

7/44/EEG

Direktiv

om kvalitetskrav

80/778/EEG

Direktiv

om dricksvatten.

Det bör i sammanhanget
tekniska

direktiv,

håller kvalitetsmål.

vilka

anmärkas

för

för ytvattentäkter.

att ett stort antal av EG:s mer
för i 6 kap., också inne-

vi närmare redogjort

Dessa mål kan ses som en form av kvalitetsnormer

för miljön.

Enligt

direktivet

85/203

åligger det medlemsstaterna
i luften,

Detta värde

Gränsvärdet

om luftkvalitet

i fråga om kvävedioxid

att fastställa ett gränsvärde

får under bestämda

perioder

skall bygga på det arbete som utförts

för detta ämne

inte överskridas.

av Världshälsoorga-
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nisationen.

Utöver ett gränsvärde

på så sätt förbättra
kontrollera

skyddet

gränsvärdet

I direktivet

skall mätstationer

anges vilket gränsvärde

timmedelvärdena
vara vägledande
värdet och vid

och tryck

För att

inrättas.

200 mikrogram

mätningar

och beräknat

följa

de metoder

den dag då direktivet

överskrids,

fastställas för att

hälsa och miljön.

per kubikmeter
98-percentilen
som
av
per år som skall gälla och vilka riktvärden som skall
för medlemsstaterna.
iaktta gränsDessa förpliktigas

vid vissa temperaturer

ningarna,

bör även riktvärden

för människors
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träder

åligger det medlemsstaten

i kraft,

som anges. Om mätvisar att gränsvärdet

att underrätta

Kommissionen

om
detta och så snart som möjligt lämna en plan till Kommissionen.
I
denna plan skall anges hur luftkvaliteten
inom berörda områden gradvis skall förbättras
eller

och vilka åtgärder

som medlemsstaten har vidtagit
för att åstadkomma detta. Målet skall vara att

avser att vidta

snarast och senast den l januari
vedioxid

1994 nedbringa

koncentrationen

i luften inom berörda områden till det fastställda

Medlemsländerna

har rätt att fastställa

strängare

områden,
miljön

Mätstationer
överskrids

skall

placeras

eller sannolikt

särskilt

kommer

i områden

att överskridas

gränsvärdet.

gränsvärde.

där en medlemsstat anser särskilda åtgärder
nödvändiga, bör också lägre värden fastställas.

kvä-

till

För

skydd för

där gränsvärdena
samt i områden där

medlemsstaten

anser att det är nödvändigt att begränsa eller förhindra
en väntad ökning av sådana föroreningar
som förorsakas av kväveoxider.
Direktivet

80/779

ändrat 89/427

om gränsvärden och kvalitetsnoroch sot innehåller gränsvärden och vägledande

mer för svaveldioxid
värden

Medsamt krav i fråga om prov-, mät- och referensmetoder.
lemsländerna skall gradvis tillämpa strängare vägledande värden. De

vägledande

värdena gäller för åtgärder

som kan pekas ut för att förebygga

ningarna

eller i särskilda

en förutsebar

miljöskyddsområden.

upprätta övervakningsstationer
Kommissionen.

som vidtas i två områdestyper

Kommissionen

och regelbundet
skall publicera

ökning

av förore-

Medlemsstaterna

skall

sända upplysningar
en årsrapport

till

baserad

på dessa upplysningar.
Direktivet

82/ 884

malt gränsvärde
kubikmeter

uttryckt

yrkesmässig
niskor

om gränsvärden
för blykoncentrationen

för bly i luften anger ett maxii luften på 2 mikrogram
per

som årlig medelkoncentration.

påverkan.

Provtagning

under längre perioder

Värdet gäller dock

skall ske på platser

kan bli utsatta för konstant

och där det finns risk att gränsvärdet

överskrids.

där män-

exponering

Efter den 9 december
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1987 ñck gränsvärdet
värdet

överskreds

inte överskridas.

På sådana platser,

fyra år efter direktivets

1982, ålåg det medlemsstaterna

där gräns-

antagande den 3 december

att fastställa

program för förbättring
till Kommissionen.
Senast

och sända dessa program
av luftkvaliteten
den 9 december 1989 skulle gränsvärdet

innehållas

även på sådan

platser.
Medlemsstaterna

skall

överskrids

gränsvärdena

årligen

samt om vilka

av detta.
Det ñnns också ett "grönt"

Kommissionen

informera

om var
vidtagits
med
som

åtgärder

anledning

direktiv

79/409,

som handlar om
regler till skydd för såväl

omfattar
skyddet av vilda fåglar. Direktivet
fåglarna som de biotoper de vistas
Enligt den grundläggande
är medlemsländerna

att sörja

skyldiga

för

att nödvändiga

regeln
åtgärder

vidtas för att upprätthålla

eller anpassa fågelbestånden av samtliga de
på den nivå som särskilt tillgodoser
arter som naturligen förekommer
ekologiska, vetenskapliga och kulturella krav och samtidigt tillgodoser
ekonomiska
biotoperna.

och rekreativa

Skyldigheterna

hänsyn.

omfattar

också

Som exempel

nämns skydd av bestämda områden,
rande och skydd av boplatser, restaurering av ödelagda biotoper

7.4

och den

EES-avtalet

svenska

bevam.m.

miljöskyddslag-

stiftningen
I 6 kap. har vi närmare
för miljöfrågorna.

ringens

redogjort

för EES-avtalet

l detta sammanhang

proposition

l992/93:6O

redogjorde

med anledning

och dess betydelse
också för regeav EES-avtalet

och

vilka ändringar

i miljöskyddslagen
som erfordrades för att överföra de
tekniskt
utformade
EG-direktiven
till svenska bestämmelser.
I
mer
detta sammanhang redovisar
regeringens synpunkter på hur man på
lämpligaste

de krav i fråga om miljökvalitet

sätt bör kunna uppfylla

som finns intagna i EG-direktiven.
Regeringen har ansett att det inte behövs några särskilda
för att i Sverige

bringa

åtgärder

till de nivåer
av luftförorening
80/779/EEG
och
om gränsvärden

ned halterna

som krävs
vägledande

enligt

Detsamma

82/884/EEG
om direktiven
om ett
för bly i luften och 85/203/EEG om luftkvalitetsnormer
för

gränsvärde
kvävedioxid.

värden

EG:s

direktiv

avseende

ansågs gälla

svaveldioxid

i fråga

och svävande

partiklar.
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om direktiven sålunda inte kräver åtgärder i form av lagstiftkrävs enligt EES-avtalet
att minska luftföroreningar
att

Sverige

till de krav om miljökvalitetsnormer
anpassar sin lagstiftning
finns
i
direktiven.
l Sverige saknas
med undantag för
m.m. som
lagen 1990: 1079 om tillfälliga bilförbud -lagstiftning om kvalitetsnormer i form av gränsvärden för förorenande ämnen.
Det finns i sammanhanget anledning att erinra om ett utslag av EGdomstolen

från oktober

1991 rörande Frankrikes

behandling

av EG:s
för kvävedioxid.
Till uppom luftkvalitetsnormer
fyllande av det nämnda EG-direktivet
hade det franska miljöministeriet
utfärdat ett cirkulär ställt till de regionala myndigheterna.
I cirkuläret
direktiv

85/203

uppmanades

dessa att tillse att direktivet

tillämpades.

EG-kommissio-

nen ansåg att Frankrike inte fullgjort sina skyldigheter enligt direktivet
på det sättet att man inte infört bindande bestämmelser för hela landet.
Domstolen fann att det franska cirkuläret varken var tillräckligt
klart
eller juridiskt

bindande och att Frankrike

därför brutit mot Romfördra-

get.
I propositionen

med anledning

redovisning
en utförlig
ringen anförde härvid.

av EES-avtalet lämnade regeringen
innehållet
i EG-luftvårdsdirektiv.
Regeav

I inledningen
till de nu aktuella direktiven
anges att syftet är att
skydda människors hälsa och miljön. Det är därför nödvändigt att
införa gränsvärden som inte får överskridas inom medlemsstaternas
territorier
under bestämda perioder. Detta värde skall grunda sig
på resultaten av det arbete som utförts för Världshälsoorganisationen, särskilt i fråga om de samband mellan dos och effekt som
fastställts för den aktuella typen av förorening.
Trots de åtgärder
som vidtas kan det visa sig omöjligt att följa detta gränsvärde inom
vissa områden. Tillfälliga
avvikelser är därför tillåtna. Det är enligt
direktiven nödvändigt att upprätta mätstationer för kontrollen av att
gränsvärdena
följs. När det gäller luftföroreningar
av bly skall
medlemsstaterna säkerställa att provtagningsstationer
upprättas och
drivs på platser där människor kan komma att exponeras kontinuerligt under lång tid och där medlemsstaterna bedömer att det årliga
gränsvärdet 2 mikrogram Pb/m3, uttryckt som ärlig, genomsnittlig
koncentration
inte kan efterlevas. För att mäta sådana föroreningar
i
direktivet
80/779/EEG
och sot skall
som avses
om svaveldioxid
mätstationer
upprättas som kan tillhandahålla
de uppgifter
som
behövs för tillämpningen
särskilt i områden där det
av direktivet,
är sannolikt att föroreningshalterna
kommer att närma sig eller
överskrida gränsvärdena.
Vid övervakning
av koncentrationen
av
kvävedioxid
är det två olika fall som måste beaktas. Det är för det
första områden som framför

allt påverkas av förorening

från motor-
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fordon och därför begränsas till områden intill tungt trafikerade
enligt direktivet
skall också avse mer vidvägar. Aktiviteterna
sträckta områden, där utsläpp från fasta källor också bidrar till
föroreningen
i väsentlig grad.
För samtliga av de nämnda direktiven
vidtas för att föroreningshalterna
gränsvärdena.

Av direktiven

gäller att lämpliga

inte skall överskrida
framgår

emellertid

åtgärder skall
de föreskrivna

inte vilka

åtgärder

som skall vidtas. Enligt regeringens uppfattning är den materiellt sett
viktigaste föreskriften
skyldigheten att utföra mätningar.
Regeringen
ansåg för sin del att mätningsverksamheten

byggande

åtgärd för att motverka

hälsoskyddslagens

tillämpningsområde.

ring som är direkt
mätverksamheten
tillägg

kunde ses som en föresom föll inom

sådana olägenheter
Regeringen

fann att den regle-

nödvändig till följd av direktiven är föreskrifter
om
och att denna reglering lämpligen borde ske genom

i hälsoskyddslagen.

Lagtexten

borde utformas

så att det fram-

gick att mätningar

behövde ske endast om det kunde antas att det fanns
risk för att gränsvärdena överskreds. Med denna begränsning bedömde

regeringen

att den obligatoriska

mätningsplikten

inte behövde omfatta

flera kommuner

än de som redan mäter luftföroreningar.
regeringens uppfattning borde det till följd av EES-avtalet

Enligt

hälsoskyddslagen

införas

ett bemyndigande

för regeringen

i

eller den

myndighet
behövs

bestämmer att i den utsträckning
som regeringen
som
med hänsyn till Sveriges av riksdagen godkända åtaganden

enligt avtalet meddela för hela Sverige gällande föreskrifter
värden för högsta tillåtna

om gränssom omfatta-

halt i luften av de föroreningar
des av EG-direktiven.
Vidare borde det finnas en lagstadgad skyldighet
för kommunerna
att till regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer lämna rapport om utförda mätningar.
Regeringen
föroreningar
olika

konstaterade
införs

administrativa

prövning

enligt

att även om regler om mätningar av luftmed stöd av hälsoskyddslagen
så är det genom
förfaranden,
dvs. en kombination
av tillstånds-

miljöskyddslagen,

fysisk

planering

inklusive

trañk-

planering och åtgärder vid genomförandet
av planerna i form av förbud m.m. som en norm i praktiken kan iakttas. En kvalitetsnorm
kan
därför i första hand bli styrande för myndigheternas
verksamhet och
endast indirekt

beröra medborgarna.

ansågs kunna underlätta
av miljöfarliga

De föreslagna bindande normerna
de bedömningar som skall göras vid prövning

verksamheter

enligt

miljöskyddslagens

bestämmelser.
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anfördes att det
I fråga om normernas förhållande till planfrågorna
närvarande
ålägga
kommunerna
är olämpligt
att
att i över-

siktsplanen

utgick

redovisa

hur

luftkvaliteten

från att länsstyrelserna

siktsplanerna
kvalitet

Regeringen
över över-

att ta upp sådana fall där gränsvärden för luftRegeringen ansåg dock att översiktplanernas
nytta

kommer

överskrids.

i det förebyggande

miljöarbetet

inte att det i framtiden
siktplanerna
bedömde

kan förbättras.

i sina granskningsyttranden

i frågor

att frågan

behöver utvecklas.

Regeringen

uteslöt

kan finnas behov av att skärpa kraven på överhälsa och säkerhet.
Regeringen
om miljö,

kan aktualiseras

Den
av Miljöskyddskommittén.
kan också beröras i samband med den förestående översynen av planoch bygglagen.

7.5
7.5.

Miljökvalitetsnormer
l

i miljöbalken

Förändringsbehov

Kunskapen
väsentligt

om vidden och omfattningen
under 1980-talet. Det framstår

miljösituationen

har ökat
av miljöproblemen
nu som allt mer uppenbart att

i landet i många avseenden är betydligt

allvarligare

än

man tidigare haft anledning att räkna med och att orsakerna härtill ofta
hänger samman med förhållanden
i andra länder. Skadeeffekterna
är
än tidigare
mer storskaliga
cerade. De diffusa utsläppen

och orsakssammanhangen
från biltrafik,

jordbruk

mer komplim.m. har fått allt

större betydelse.

åtgärder

Innebörden

av den redovisade utvecklingen är att kraven på skyddsoch försiktighetsmått
inom miljöområdet
i allt snabbare takt

behöver

revideras,

skärpas eller ges en annan inriktning.
De nuvarande bestämmelserna i miljöskyddslagen
möjligger inte tillräckliga
heter att tillgodose

Mycket

dessa behov.

talar för att det måste skapas förutsättningar

för mer sam-

ordnade miljöinsatser

lösningar än vad som
och mer kostnadseffektiva
kan uppnås genom den nuvarande individuella
prövningen som bygger
på den principen att skyddsåtgärderna
vid varje enskild anläggning
skall drivas

så långt som det är tekniskt

möjligt

och ekonomiskt

rim-

ligt.
Situationen
anläggningar

är inte

sällan

redan drivits

utgör en bråkdel

den att reningsåtgärderna

vid

många

så långt att utsläppen kanske numera endast
av vad de tidigare varit. Att i sådana lägen begränsa
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ytterligare

miljövinsten

kräver

kan bli relativt

ofta

stora ekonomiska

insatser

medan

effekterna

blygsam

av restutsläppen kan
till påverkan från andra ut-

vara försumbara i förhållande
släppskällor,
t.ex. av föroreningar från andra länder som med vindarna
in över Sverige eller av föroreningar
från jordbruket
transporterats
nämligen

eller från biltrafiken.
Ett exempel

på detta kan vara de övergödningsproblem
som uppkommit inom vissa kustområden
speciellt i Hallands län. Problemen
beror bl.a. på den ökande uttransporten av kväveföreningar
via vattendragen.

Skälen

ökade

härtill

En starkt bidragande

är många.

orsak är det

nedfallet

Nedfallet
av kväve via nederbörd.
av kväve har
i Sydsverige ökat från några kg per hektar och år till 25-30
kg. Detta beror till stor del på ökad intransport av föroreningar
från
exempelvis

utlandet

men också på ökade utsläpp inom landet - t.ex. från biltrafik
och avdunstning av ammoniak från gödselhantering.
Det sker också en
icke obetydlig
tillförsel
till vattendragen
från
av kväve direkt
samhällen,

enskilda bostäder m.m. samt från jordbruksmark.
En fråga
särskilt under senare år är att kvävebindningen
som uppmärksammats
i vattendragen
framförallt
i Sydsverige
i dag är betydligt mindre än
vad den varit tidigare. Detta innebär att det kväve som tillförs vattendragen
härtill

snabbare

än tidigare

sammanhänger

åar och bäckar,
ningen

intensifierad

framförallt

ut till

transporteras

med ökad utdikning
täckdikning

i de sydsvenska

vattendragens
också visat sig kunna leda till effekter av liknande

Nyligen
förstörda

utförda

undersökningar

vattendrag

tyder

havet.

Orsakerna

uträtning av
av våtmarker,
m.m. Den ökade försurkällområden

-

har

slag.

på att en restaurering

av

tillskapandet

genom
av nya gröna zoner längs
vattendragen och återskapandet av forna våtmarker i förening med en
ökad ytdränering från åkrar högst påtagligt kan minska utläckaget av
näringsämnen

till kustområdena.

Mycket

talar för att sådana åtgärder

många gånger kan vara mer kostnadseffektiva
Miljöskyddslagens
nuvarande regelsystem

syftar

att komma

till

slag i omgivningen

miljöfarliga

verksamheter.

utsläpp
handla

frågor

rätta med störningar

av vattenom buller,

Utfallet

utsläpp

i första hand till

Det kan handla om olägenheter

luftföroreningar.

skakningar,

kan beaktas liksom

Det har emellertid
visst

eller

av olika

än andra lösningar.

blivit

ljussken

till följd av

Det kan emellertid
m.m.

Också

till

också

rent estetiska

även risken för skador.
allt svårare att bedöma vilka störningar

ett

eller en viss verksamhet
verkligen
ger upphov till.
bedömningen
sammanhänger
bl.a.
vilket
med
tidsperspektiv
av
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numera - bl.a. till följd av den
de flesta mänskliga aktiviteter
- som om
på sikt kan rubba den ekologiska balansen i ett eller annat avseende.
man anlägger på frågan.
ökade befolkningstillväxten

att prioritera

svårigheterna
väsentligt
ligger

Det tycks

ökat liksom

mellan

har härigenom

olika miljöinsatser

också riskerna

för missbedömningar.

Det före-

var gränserna för tillåten
kan tänkas gå. Ett system med miljökvali-

också ett större behov av att klarlägga

miljöpåverkan

eller otillåten

skulle kunna vara ett sätt att täcka detta behov.
Det finns alltså anledning för oss att pröva om de nuvarande mer
skulle
i miljöskyddslagen
aktsamhetsreglerna
individuellt
inriktade

tetsnormer

med normer som mer direkt syftar till att bevara
Sådana normer skulle kunna få
eller uppnå en viss miljökvalitet.
De skulle också skapa
karaktären av skyddsnät till aktsamhetsreglerna.
kunna kompletteras

i landet
för en bättre styrning av miljöinsatserna
- en
De kan också ge underlag för
fråga som behandlas i våra direktiv.
för
ansträngningar
att inom vissa områden samordna miljöinsatserna
förutsättningar

miljöeffekt.

att uppnå maximal

redogjort

Vi har tidigare
gränsvärden

för att det redan i dag finns ett stort antal

riktvärden

eller

framtagna

inom

miljöområdet.

Dessa

vid tillämpningen
avses ligga till grund för myndighetsbeslut
bestämmelserna
nuvarande
Utmärkande
för
de
är
av de olika lagarna.
bindande. Bestämmelserna måste
att dessa normalt inte är straffrättsligt

värden

oftast genom
form.

Mycket

myndighetsbeslut

överföras

till

straffrättsligt

i en gemensam
av miljölagarna
för sådana enhetliga regler. Tillkomsten

Samordningen
sättningar

skulle dels kunna underlätta
sättningar

för mer likformiga

7.5.2

Principiell

I 5 kap. har

syftar

till

redovisat

myndigheternas

Inte sällan föreanvänder

sig av

balk skapar förut-

av sådana regler
arbete, dels skapa förut-

beslut.

utformning

av kvalitetsnormer

att i stort sett samtliga

av dagens miljölagar

Vi har föreslagit
och miljö.
att
av människor
i miljöbalken
skall omfatta alla som enligt närmare

skyddet

bestämmelserna
definition

för att ta fram

talar för att det borde ñnnas förutsättningar

mer enhetliga regler än de som finns för närvarande.
kommer, som tidigare redovisats, att myndigheterna
olika gränsvärden inom ett och samma område.

bindande

utövar miljöpåverkan.

Uttrycket

avses väl täcka in de nuva-
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tillämpningsområden.

på bestämmelser

i miljöbalken

Miljökvalitetsnormer

grundade

bör i konsekvens

härmed vara tillämpav balkens bestämmelser.

liga inom hela det område som omfattas
Som ovan redovisats är de gräns- och riktvärden
i Sverige

utformade

principiellt

utformas

sen de allmänna

på skiftande

som nu används
sätt. Miljökvalitetsnormer
kan rent

på två olika sätt beroende på i vilket

hänsynstagandena

led i proces-

skall vägas in. Det torde nämligen

vara uppenbart att det många gånger inte är möjligt att uppfylla den
miljökvalitet
som skulle vara önskvärd med hänsyn till normerna. Hur
långt kraven på skyddsåtgärder,
särskilt i fråga om befintliga verksamheter, då skall drivas måste ytterst bli en fråga om vilka tekniska och
ekonomiska möjligheter
som finns att uppfylla normerna.
De tekniska och ekonomiska hänsynstagandena skulle kunna vägas
in redan i samband med att normerna fastställs. Så synes i viss mån
ha varit fallet vid framtagandet av många av de gränsvärden
och
riktvärden

som ovan redovisats, t.ex. gränsvärdena för byggnadsmateför radon i bostäder m.m. De på detta sätt fastställda gränsvär-

rial,

dena kan ges en starkt bindande form eftersom avvägningarna
redan
är gjorda. Nackdelen är att de ger litet utrymme för lokala anpassningar.
Fastställandet

kunskaper

av normerna

skulle också enbart kunna grundas

på

om vad människan

eller naturen kan anses "tåla" i fråga om
störningar av olika slag. Eventuella avsteg från normerna måste i detta
fallet bli föremål för senare prövning i det enskilda ärendet.

Valet av vilket system som skall tillämpas måste övervägas noga.
Också etiska och demokratiska
värderingar
påverkar bedömningen.
Mycket
enbart

talar

enligt

bör grundas

vår

uppfattning

för

att miljökvalitetsnormerna

på kunskaper

om vad människan eller naturen
kunna
för
risk
utsättas
för
störningar. Endast miljökvalitetsutan
anses

normer grundade på detta synsätt torde ha förutsättningar
ligt trovärdiga. Sådana normer ger också klar information
De ger också incitament
en om de faktiska miljöriskerna.
satt miljöförbättringsarbete
De miljökvalitetsnormer

att bli verktill var och
för ett fort-

i landet.
som hittills

framtagits

i första hand avser skyddet av hälsan grundar
rekommendationer
av Världshälsoorganisationen.

inom EG och som
sig i allmänhet på
En viss anpassning

ha skett med hänsyn till tekniska och ekonomiska
synes emellertid
förhållanden.
Då direktiven om miljökvalitet
har karaktären av minimiregler är emellertid Sverige oförhindrat
att fastställa strängare värden om skäl därtill

skulle föreligga.
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miljökvalitetsnormer

skulle

har

under

miljöproblemen

senare år antagit

helt nya dimensioner.
Kraven på skyddsåtgärder
måste i större utsträckning än tidigare ses med utgångspunkt från olika
perspektiv,
ett mer lokalt och ett mer storskaligt. Frågorna kompliceframför allt de i luften
ras också av att föroreningarna
- transporteras
över stora områden. Den största delen av nedfallet av många förorenande ämnen i Sverige
svavel- och kväveföreningar
härrör
- t.ex.
från utländska källor. Samtidigt bör man vara medveten om att de
svenska utsläppen av luftförorenande
ämnen kan ha stor betydelse
miljösituationen
i andra länder. Detta torde i första hand gälla

för
för

Finland.
Detta innebär inte att de inhemska
för miljösituationen

i landet.

utsläppen skulle sakna betydelse

De flesta lokala

föroreningsproblemen

orsakas nämligen

fortfarande av verksamheter i den närmaste omgivningen. Som exempel kan nämnas vattenföroreningarna
och tätorternas

miljöproblem.

Problemen

i vår inomhusmiljö

har också ökat under

senare år genom den ökade användningen
av olämpliga byggnadsmaterial. Enligt vår mening ñnns det goda möjligheter att lägga miljökvalitetsnormer
regionala

till

grund

för

att komma

föroreningsproblem

orsakas av utsläppskällor
åtgärder.

rätta med lokala

i närheten.

För att lösa de storregionala
internationella

till

dvs. de miljöproblem

eller

Som exempel

globala

och

som i första hand

miljöproblemen

kan nämnas ovissheten

krävs
om de

klimatförändringar

som kan uppkomma till följd av de ökade utsläppen
s.k.
växthusgaser,
bland vilka koldioxid
är av särskilt intresse.
av
Detta innebär emellertid inte att
avvisar användningen av miljökvalii fråga om sådana miljöproblem.
Om vi själva har infört
miljökvalitetsnormer
klart
vad
tål och dessa inte
naturen
som
anger
kan innehållas på grund av intransport
från andra
av föroreningar

tetsnormer

länder kan detta utgöra ett argument
och exempelvis
I princip
i två olika
problem,
merna
förordat

påverka

vid internationella

EG:s miljöpolitik.

kan man tänka sig att miljökvalitetsnormer
situationer,
nämligen dels för att undvika

dels för att komma

fastläggs

förhandlingar

kan användas
framtida

till rätta med rådande sådana. Om norfrån de principer
som
ovan

med utgångspunkt

finns ingen anledning att ha olika miljökvalitetsnormer

verksamheter
dock variera

miljö-

och för gamla. Möjligheterna
beroende

på i vilket

att uppfylla

sammanhang

för nya

normerna kan
de skall användas.
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kvalitetsnormer

i samband

med prövningen

av nya
Här handlar

torde inte vara förenat med några problem.

det i första hand om att tillse att den tillkommande
verksamheten inte
kommer i konflikt
med normvärdena.
Normerna får i detta sammanhang närmast ses som kompletterande
aktsamhetsregler.
Svårare år det att lösa rådande miljöproblem.
Här kan det handla
Det
om att komma till rätta med störningar kring enskilda punktkällor.
kan också handla om att komma till rätta med otillfredsställande
bostadsmiljöer.
handla om föroreningsproblem
Det kan vidare
orsakade av flera utsläppskällor
nierbara och andra mer diffusa.

7.5.3

Rättsliga

av vilka

somliga

kan vara klart deñ-

frågor

Ovan har framhållits
inom

normregler
vara till

att det i Sverige finns ett behov av mer enhetliga
miljökvalitetsområdet.
Sådana regler skulle kunna

stor nytta för de rättstillämpande

myndigheterna.

De skulle

också kunna ha en styrande effekt på miljöarbetet.
Samordningen
de nuvarande miljölagarna
i en miljöbalk
skapar förutsättningar
sådana enhetliga
Sveriges
former

av
för

normregler.

närmande

till det europeiska

måste skapas för att införa

samarbetet innebär också att

EG:s miljödirektiv

i den svenska

lagstiftningen.

visar att dessa är av
En studie av EG:s miljödirektiv
olika karaktär
alltifrån klara förbudsregler riktade till var och en som
verksamhet, hanterar en kemikalie m.m. till regler
utövar miljöfarlig
mer utformade
derna.

Regler

skrifter.

som rekommendationer
av den förra typen har

Vi har föreslagit

föreskrifter

till de enskilda
behandlat

att dessa regler

införs

medlemslän-

i 6 kap. om förei rättsligt

bindande

med stöd av balken. Det ovan redovisade
kan utgöra exempel på den senare typen av direktiv.
EG:s miljökvalitetsdirektiv
kan sägas utgöra en mellanform
till dessa
"gröna"

utfärdade

direktivet

ytterligheter.
I propositionen

med anledning

miljökvalitetsdirektiv
enskilda

medlemsstaterna.

att exempelvis

i form

Enskilda

luftdirektiven

Som vi redovisat
utformas

av EES-avtalet konstateras att EG:s
i första hand är riktade till myndigheterna
i de

av förordningar

för

överskridits.

tidigare

som en utpräglad

kan knappast göras ansvariga

måste miljöbalken

ramlag.

Mer detaljerade

och föreskrifter

med nödvändighet

regleringar

som utfärdas

får ske

med stöd av
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I ett sådant system är det möjligt

i balken.

bestämmelser

av EG:s miljödirektiv.
bära att det i alla sammanhang

Detta behöver

flertalet

bryta mot sådana förordningar
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att föra in

för den skull inte inne-

bör vara förenat med straffansvar att
eller föreskrifter.
Det är således mycket

med stöd av balken utfärda normer om
Dessa blir då inte av direkt rättsligt bindande an utan får

att låta regeringen

väl möjligt

miljökvalitet.

De bör i likhet
av kompletterande aktsamhetsregler.
i princip vara gällande för såväl befintliga
med aktsamhetsreglema
verksamheter.
Mot en sådan ordning torde det
som nytillkommande

i stället karaktären

från EG:s sida. Ett sådant system

inte kunna resas några invändningar
skapar också möjligheter att införa

kvalitetsnormer.

nationella

Det bör i ett sådant system inte vara möjligt att tillåta en miljöfarlig
överskulle medföra att en kvalitetsnorm
verksamhet om tillkomsten
skrids. Det bör i ett sådant fall emellertid stå ett företag fritt att genom
förvärv

på annat sätt nedbringa

eller

omfattning
ordning

området

i den

En sådan
skapas för den nya verksamheten.
amerikanska
vissa likheter med det
systemet med

uppvisar

som

redogjort

för i 5 kap.

redan när den införs,

överskrids

sig så att en miljökvaliinom stora områden. Så har

flera

av EG:s

miljökvalitetsdirektiv.

Det torde emellertid
tetsnorm,

inom

att utrymme

handel med utsläppsrätter

varit

utsläppen

fallet

i fråga

många gånger förhålla

om

att miljökvalitetsnormema

omständigheten

Den

inom ett område överskrids

att en åtgärdsplan upprättas till underlag för en planering av hur normerna skall kunna innehållas. En sådan åtgärdsplan bör
i sin tur kunna utgöra grund för omprövning
av villkor i meddelade

bör föranleda

tillståndsbeslut

för verksamheter

belägna inom

området.

Detta torde

redan av EES-avtalet. För verksamheter som inte
omfattas av tillståndsplikt
bör åtgärdsplanen kunna läggas till grund för
områdesföreskrifter
av det slag som nu finns i miljöskyddslagen
för övrigt

bli följden

8 a §.
orsakas av en
av miljökvalitetsnormema
enskild verksamhet ligger det i sakens natur att en lösning på problemen endast kan uppnås genom åtgärder eller andra försiktighetsmått
I de fall ett överskridande

vid

den aktuella

föranleda

åtgärder

anläggningen.
från

Ett sådant förhållande

tillsynsmyndigheternas

måste grundas på aktsamhetsreglerna

i balken. Miljökvalitetsnormerna

som behöver uppnås vid tillämpkan
också ligga till grund för geneDe

kan härvid anvisa vilket miljötillstånd

ningen av aktsamhetsreglema.
rella föreskrifter.

bör givetvis

sida. Ett ingripande
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Om verksamheten
myndigheternas

omprövning

i fråga är tillståndsgiven

sida

endast

kunna

torde i allmänhet

bör ett ingripande

ske omprövningsvägen.

från
Sådan

kunna ske enligt någon av de allmänna

omprövningsgrunderna.
Det förhållandet
med gällande
skyldigheten

att tillkomsten

av ett företag kan ske utan konflikt
får inte innebära en befrielse från
Kvalitetsnormer
behöver heller
att vidta skyddsåtgärder.
miljökvalitetsnormer

inte leda till att prövningen
betydelse.

Kvalitetsnormerna

omformas

till tekniska

ningen

av frågan om skyddsåtgärder
torde nämligen i de flesta

krav på skyddsåtgärder

av miljöbesluten

nämnvärt

genom
avsevärt.

sefulla

vid

Framför

framtagandet

numera krävs.
Kvalitetsnormerna

av de

kommer

områden

Miljökvalitetsnormerna
En skillnad

uppnås.

med befintliga

Enligt

nuvarande

kan beslutsunderlaget

vara betydelmiljökonsekvensbeskrivningar
som

att uppvisa vissa likheter
i naturresurlagen.

med de nuvaI dessa utpekas

och vattendrag

i landet som bör skyddas.
anger i stället vissa miljökvaliteter
som bör
är att hushållningsbestämmelserna
är framåtsyf-

tande medan kvalitetsnormerna
tillrätta

således inte påverkas

allt synes kvalitetsnormerna

rande hushållningsbestämmelserna
vissa värdefulla

av olika slag. Utform-

som sådana behöver
kvalitetsnormerna.
Däremot

förbättras

får mindre
fall behöva

skall kunna utnyttjas

för att komma

problem.
ordning

hushållningsbestämmelserna
enligt

vissa andra lagar.

likhet

med vad vi föreslår

skall de grundläggande
i naturresurslagen

och de särskilda

tillämpas

vid prövning

Bestämmelserna

som sådana har alltså - i
gälla i fråga om kvalitetsnormerna
ingen
egen rättslig status i den bemärkelsen att ett åsidosättande av dessa kan
leda till straff. Det ankommer alltså på myndigheterna
att vid sin
prövning

av enskilda ärenden tillämpa bestämmelserna.
I avsnitt 5.4.2 har vi föreslagit att de nuvarande bestämmelserna

naturresurslagen

förs över till

miljöbalken.

särskild

avdelning och behålla sin karaktär av "paraplyregler"
gentlagar
inte
kommer
emot
att ingå i balken. Enligt vår uppfattning
som
är det lämpligt att i samma avdelning i miljöbalken
föra in reglerna
Detta skulle underlätta införandet av EG:s miljöom kvalitetsnormer.
kvalitetsdirektiv
kommer
utanför

i svensk miljörätt

eftersom

i

I denna bör de tas i en

de gemensamma

att vara tillämpliga
även i lagar som kommer
balken, t.ex. plan- och bygglagen.

reglerna

att placeras
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Miljöparametrar

Miljökvalitet

är ett begrepp som kan användas för att beskriva graden
inom ett område med avseende på hälsa och miljö. I fråga

av påverkan

om miljön torde detta vanligtvis kräva att man känner till hur förhållandena skulle ha varit utan mänsklig påverkan.
Miljökvaliteten

kan uttryckas

eller föreskrifter

i 0rd klart

i såväl ord som siffror. Att i lagregler
olika gränser för miljökvalitet

definiera

torde knappast vara möjligt. I dessa sammanhang torde krävas betydligt större stringens. En sådan torde i allmänhet endast kunna uppnås
genom användning

av siffervärden.

Det torde av många skäl inte vara möjligt
och kanske inte ens
fram
miljökvalitetsnormer
för alla föroreningar
eller
- att ta
ämnen. En prioritering
måste ske. För en sådan kan olika urvalskriterier användas. Ett kriterium är risken för milj
Miljökvalitetsönskvärt

normer bör därför i första hand användas i fråga om ämnen eller
störningar av utpräglat miljöfarlig
karaktär särskilt om gränsen för
vad som kan anses vara acceptabelt väsentligt överskrids
eller kan
förväntas

överskridas.

litetsnormer

Men även för andra miljöproblem

bör miljökva-

kunna användas, när ett underlag redan ligger färdigt eller

lätt kan tas fram,

t.ex. i fråga om buller.
Det bör dock understrykas att normer givetvis

de kvalificerat

farliga

inte bör användas för

För dessa bör halterna

ämnena.

i princip

vara

noll.
Då ett införande
en starkt

styrande

miljökvalitetsnormer
väsentliga

skillnader

av miljökvalitetsnormer
effekt på miljöarbetet

sannolikt

kommer

är det viktigt

att ha

att valet

av
sker med stor omsorg. Det föreligger exempelvis
i förutsättningarna
för att använda kvalitetsnormer

inom olika områden.

Utmärkande

för exempelvis

hälsoskyddsområdet

är att eventuella

ginaler.
mark,

normer ofta måste innehålla betydande säkerhetsmarföreligger
också skillnader
mellan de olika medierna

Det

vatten och luft.

Skillnaderna

ligger

främst i de artskilda

ekolo-

giska systemen. Mark-

och vattenområden hyser nämligen stora inböri fråga om växt- och djurliv m.m. Detta sammanhänger
med det geografiska läget, berggrunden m.m. Sjöar kan vidare befinna

des olikheter

sig i olika
kopplade

stadier

av naturligt

åldrande.

till miljön behöver differentieras

Detta

innebär

efter områdenas

att normer

naturgivna

förutsättningar.
Det synes, enligt vår uppfattning,
använda

miljökvalitetsnormer

ligga särskilt

nära till hands att

inom hälsoskyddsområdet.

Ett mycket
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för störningar

i dagens samhälle utsätts nämligen

stort antal människor

som på ett eller annat sätt kan skada hälsan. Främst gäller detta i
storstädernas innerområden
där halterna av många luftförorenande
ämnen ofta kraftigt överskrider skadliga nivåer. Det finns också många
exempel

där utsläpp till

på situationer

heter gett upphov

till besvärande

luften

olägenheter

heten. Det finns också många bostadsmiljöer
undermåliga

från enskilda

verksam-

för dem som bor i närsom måste betraktas som

från hälsoskyddssynpunkt.

torde i dessa fall få ges formen av haltvärden
som inte bör få överskridas momentant eller för vissa tidsenheter. För
många ämnen är det i första hand långtidsexponeringen
som är avMiljökvalitetsnormer

görande från hälsorisksynpunkt

medan det för andra är den momentana

störningen.
det finnas

förefaller

bullerområdet

Inom

särskilt

ningar för att införa normer. Här har man i princip
arbetet med sådana. Mätparametern
är här decibel.

stora förutsättredan i många år
I stort sett är det

använt sig av i sina
samma bullervillkor
som Koncessionsnämnden
tillståndsbeslut.
Bullerkraven
är emellertid olika för olika områden m.m. Man använder sig vidare
ofta av såväl momentanvärden
som ekvivalenta värden - dvs. vägda
genomsnittsvärden.
Sistnämnda värden är särskilt vanliga i fråga om

t.ex. bostadsområden,

buller

friluftsområden

från flygplatser.

senare år har i olika sammanhang påtalats att det föreligger
Frågan har
ett behov av gränsvärden även för dricksvattenkvalitet.
Under

särskilt

uppmärksammats

i Göteborg

tem för just dricksvatten.
i allmänhet

Eftersom

kraven

som sådant utan det vatten
efter olika reningsförfaranden

eftersom vattnet i detta sammanhang

möjligt

det finns särskild
att tänka

lagstiftning.

sig kvalitetskrav

många föroreningar

i fråga om dricksvattnets

inte rör råvattnet

som distribueras ut till konsumenterna
förefaller
dessa frågor, åtminstone delvis,

vilka

inte sällan på-

Inom EG finns för övrigt ett regelsys-

verkats av olika industriutsläpp.
beskaffenhet

där dricksvattnet

sannolikt

falla utanför

vårt uppdrag

närmast får ses som livsmedel för
dock vara
Det skulle naturligtvis
eftersom
också på vattentäkterna

inte praktiskt

går att eliminera

vid vat-

tenreningen.
Kvalitetsnormer

knutna

till

skyddet

behöva anpassas till de lokala förhållandena.
inom mark- och vattenvårdsområdena.
med de skillnader
sötvattenmiljöer

av naturmiljön

Speciellt

skulle

mer

synes detta gälla

Detta kan exempelvis

illustreras

i
i fråga om övergödningseffekter
som föreligger
och havsvattenmiljöer.
De ämnen som i första hand
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Den fosfor

och kväveföreningar.

från bostäder,
som avleds till vattendragen härrör i stor utsträckning
livsmedelsindustrier
och jordbruk.
Merparten av det kväve som transporteras ut genom vattendragen härrör från nedfall av luftföroreningar,
från

och från jordbruk.

biltrafik

emellertid
miljöer.

mycket

olika betydelse
på fosfor

Tillgången

respektive

i sötvatten-

har nämligen

har

gödningsämnena

De aktuella

visat

havsvatten-

sig ha avgörande

betydelse för tillväxten av biologiskt material i sjöar medan kväveförel fråga om dessa båda
ningarna har större betydelse i havsmiljöerna.
beroende på
ämnen skulle man således behöva olika miljökvalitetskrav
vilken miljö det är frågan om. Saken kompliceras
av att framför allt
sjöarna uppvisar stora olikheter sinsemellan. I en naturligt näringsrik
sjö.
högre än i en naturligt näringsfattig
Detta måste också noga beaktas i samband med fastläggandet av kvaliför just dessa ämnen. Liknande
tetsnormer
resonemang kan föras
normalt

sjö är fosforhalterna

beträffande

andra ämnen. Detta innebär att kvalitetsnormer

till skillnad

från sådana för hälsoskydd

gånger måste brytas ned på relativt

för vatten,

och luftvård,

sannolikt

många

naturgeografiskt

enhetliga

områ-

torde gälla i fråga om mark. Kunskaperna
synes dock ännu vara relativt ofullständiga.

den. Samma förhållande
inom detta området

på
i fråga om nedfall av luftburna föroreningar
redovisat i Luft 90 skulle kunna övermarken som Naturvårdsverket
Också i detta fallet krävs att normerna
föras till kvalitetsnormer.
De gränsvärden

känslighet.
anpassas till markområdenas
Det ñnns också ett behov av en annan form av kvalitetsnormer
att förebygga exempelvis att människor utsätts för störningar.
tidigare

redovisats

och bygglagen

har kommunerna

i detaljplan

möjligheter

för
Som

att med stöd av planstörningar för

meddela gränser för tillåtna

I 5 kap.
som avses placeras utanför ett planområde.
till
bl.a. en
med
hänsyn
konstaterar vi att det för samma ändamål,
minskad individuell
prövning, bör införas generella bestämmelser om

verksamheter

minsta skyddsavstånd

mellan miljöfarliga

verksamheter

och bostadsbe-

bör anges vilka skyddsavstånd
byggelse.
normalt bör gälla för verksamheter av olika slag.
I sådana bestämmelser

som

förutsätter att det
för miljökvalitet
av siffervärden
Värdena kan
definierade mätmetoder och mätparametrar.

En användning
finns klart
reglera

inom vilka

gränser miljöparametern

värdet i sjöar inte får underskrida
i ñsk inte får överstiga

l mg/kg.

får variera,

t.ex. att pH-

6,0 eller att metylkvicksilverhalten
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Miljökvalitetsnormer

skulle

i och för sig också kunna knytas

till

belastningen

av ett visst ämne på mark eller vatten. Det faktiska
eller belastningen av föroreningar
från luften, t.ex. i fråga
om svavel och kväve, uttrycks ofta i kilogram per hektar. Den kritiska
belastningsgränsen
dvs. den belastning som naturen kan anses tåla
ligger på de flesta platser i Sverige väsentligt under detta värde. För
nedfallet

sjöar är belastningsvärdet

i allmänhet

knutet till den totala tillförseln

av ett visst ämne till sjön - t.ex. fosfor. Detta ämne har en starkt
gödande effekt på sjöar. Den kritiska belastningsgränsen
anger i detta
fall hur mycket den totala tillförseln
av fosfor till sjön måste minska
för att uppnå en viss miljökvalitet.
Belastningsvärdet
eller den kritiska belastnings gränsen är således inget direkt uttryck för miljökvalitet utan hör mer hemma i administrativa
sammanhang än i lagstift-

ningssammanhang.

7.5.5

Genomförandefrågor

Som ovan redovisats har i fråga om EG:s miljökvalitetsdirektiv
förekommit
att dessa, redan när de införts, överskridits
inom
områden.

Det åligger

sionen härom
kvaliteten

härvid

medlemsstaterna

och så snart som möjligt
området gradvis skall

inom

att underrätta

ofta
stora

Kommis-

i en plan redovisa hur miljöförbättras och vilka åtgärder

som har vidtagits eller skall vidtas för att åstadkomma rättelse. Som
har 35 områden
en följd av EG:s direktiv 85/203
om kvävedioxid
pekats ut där gränsvärdena inte innehålls. Inom fyra områden innehålls
inte gränsvärdena
ännu inte redovisats
I EG:s

direktiv

i EG:s

blydirektiv

82/884.

Några

program

har

för dessa områden.
80/779

gränsvärden

om svaveldioxid

och sot anges såväl
värden. De sistnämda värdena gäller för

som vägledande
två särskilt skyddsvärda områdestyper.
får inte, om de vägledande

gränsvärdena

Luftkvaliteten
överskrids,

i dessa områden
väsentligt

försäm-

till Kommissionen
föreligger beträffande dessa
ras. Uppgiftskyldighet
områden. Hittills
har 56 svaveldioxidområden
utpekats. För åtta av
dessa har program framtagits.
Även
om det för närvarande inte föreligger några svårigheter för
Sverige att uppfylla EG:s miljökvalitetsnormer
och vi därför sannolikt
inte nu skulle omfattas av rapporteringsskyldighet
till Kommissionen
finns det med hänsyn till ev. framtida mer skärpta EG-regler skäl att
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bestämmelserna

stämmer

i miljöbalken

med genomförandereglerna

Vi förordar
skrids skall,
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på sådant sätt att de överensi EG:s miljödirektiv.

att för de områden i landet där kvalitetsnormerna
oberoende

ej, ansvariga

bygger

av om normerna

myndigheter

över-

på EG-direktiv

sörja för att åtgärdsplaner

eller

tas fram för att

normerna skall kunna uppfyllas. I de fall planerna grundas på miljökvalitetsnormer
skall dessa planer i
som hänför sig till EG-direktiv
förekommande fall underställas EG-kommissionen.
I överensstämmelse
med EG-reglerna
dena försämras

bör dessa planer inte

leda till att miljöförhållan-

inom andra områden.

EG har inte reglerat

hur de planer som skall tillställas kommissioskall
ankommer
Det
således i princip på respektive mednen
se ut.
lemsland att själv bestämma på vilket sätt direktiven skall kunna uppfyllas.
Enligt

nuvarande

regler

i miljöskyddslagen

kan krav på skyddsåt-

gärder riktas mot var och en som utövar miljöfarlig
verksamhet. Vanligtvis omfattar kraven på skyddsåtgärder
själva föroreningskällan
dvs. den miljöfarliga
kommer

emellertid

som förorsakar skadorna. Det föreockså att huvudmannen för den störande verksam-

heten åläggs att vidta

störningar,

-

verksamhet

skyddsåtgärder

t.ex. att installera

att minska bullerstörningarna,

treglasfönster
uppföra

fram

ningar

från flera verksamheter.

lösningar

som utsätts för

i intilliggande

bostäder för

skyddsplanteringar

m.m.
vara möjligt att på motsvarande sätt
eller områden som utsätts för stör-

Det bör enligt vår uppfattning
tvinga

vid det objekt

för objekt

Som tidigare

redovisats

finns det fall

då man genom gemensamma lösningar, t.ex. återskapande av våtmarker, bibehållande av grönzoner längs vattendrag m.m., skulle kunna
uppnå större miljöeffekt
åtgärder

vid de enskilda

Utgångspunkten

än vad som skulle kunna åstadkommas
föroreningskällorna.

genom

för arbetet med åtgärdsplanerna

bör vara att man
inom området i fråga skall uppnå så samlade lösningar på miljöproblemen som möjligt. Det går härvid inte att låta vissa frågor vara obehandlade. Som tidigare redovisats har verksamheter
som i dag inte
omfattas av miljöskyddslagens
regelsystem, t.ex. biltrafiken,
många
gånger stor eller t.o.m.

avgörande

betydelse för miljösituationen

ett område. Åtgärdsplanerna bör med hänsyn härtill
på förekommande
även omfatta
sammanhanget.

miljöfarliga

analyser

verksamheter

av andra faktorer

På det sättet kommer

inom

inte endast inriktas

inom

ett område

utan

som kan vara av betydelse

åtgärdsplanerna

också ha bety-

i
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delse för samhällsplaneringsarbetet

i kommunerna,

Vägverkets

arbete

med vägplaner

m.m.
Som ovan redovisats har genom särskild lagstiftning
nats möjligheter för kommunerna att meddela föreskrifter
bilförbud
nivåer.

när
Enligt

halterna av luftförorenande
ämnen
vår uppfattning bör sådana föreskrifter

fattas med stöd av miljöbalken
förorenande ämnen överskrids.
Mycket

för att ta fram erforderligt
åtgärdsplaner.

öpp-

om tillfälliga
överstiger
vissa

när kvalitetsnormerna

talar för att länsstyrelserna

nyligen

fortsättningsvis
i avseende luft-

har de bästa förutsättningarna

underlagsmaterial

och redovisa

förslag

till

Länsstyrelserna

har under senare år inte minst genom
skaffat sig en djup komI fråga om tätorternas miljöproblem
ligger det

arbetet på de länstäckande
petens inom området.

miljöanalyserna

till hands att låta kommunerna

närmare

svara för detta arbete. I detta
sammanhang torde det närmast vara fråga om miljöproblem
förorsakade av trafiken.
De kommunala
av länsstyrelserna

planerna

bör, som
nu ser det, kunna överprövas
i miljöom dessa skulle strida mot kvalitetsnormer

balken,

på samma sätt som nu kan ske beträffande bl.a. frågor om
hälsa- och säkerhet 12 kap. 1 § PBL.
Detta ligger i linje med vårt
tidigare

redovisade

förslag om att öppna en ny omprövningsgrund
för
tillståndsbeslut
kvalitetsnormer
skulle
överskridas.
Frågor
om

villkor

om ändring

i plan- och bygglagen

vårt fortsatta

kommer

arbete med följdlagstiftning

Det bör också öppnas möjlighet

framställning
ringar

från

framtagen åtgärdsplan
väl i linje

för tillståndsmyndigheten

tillsynsmyndighet,

för flera verksamheter

dock att överväga

under

till balken.

i ett sammanhang

att efter

pröva

änd-

inom ett område för vilket

grupp-prövning.

med våra direktiv.

det finns en
En sådan lösning ligger också

I dessa framhålls

nämligen att om det
tillstånd
eller
villkor för en viss
av
verksamhet, skulle det kunna vara lämpligt om flera verksamheter med
t.ex. likartade utsläpp, kunde prövas i ett sammanhang. En åtgärdsplan
finns förutsättning

för omprövning

ändring av villkor
i meddelade
som förutsätter
kunna utgöra grund för omprövning.
En sådan omprövning
reglerna.

tillstånd

bör därför

bör som förut anförts grundas på aktsamhets-

Miljökvalitetsnormerna

anger det miljötillstånd

som på sikt
aktsamhetsreglerna
och kan också
av
föreskrifter.
Inom ramen för de försiktig-

behöver uppnås vid tillämpningen
ligga till grund för generella

hetsmått som kan åläggas varje enskilt företag bör
en fördelning göras
bördorna
de
så
kostnadseffektiva
lösningarna
att
mest
av
uppnås.
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och de analyser

åtgärdsplanerna

lösningar

dessa bygger
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på visa att man

skulle kunna uppnå större miljövinster

genom gemensamma
än vad som kan uppnås genom åtgärder vid de enskilda anläggningarna
bör det alltså vara möjligt att föreskriva sådana. Denna ordning har
som vi redovisat i 5 kap. i fråga om
mellan olika verksamheter.
att fördela miljöinvesteringarna

vissa likheter

möjligheter
Skillnaden

miljöfarlig

med de förslag

är att i det ena fallet påkallas prövningen av den som utövar
verksamhet i det andra fallet av tillsynsmyndigheten.
verkav det anförda får kostnaderna för de berörda
i vart fall inte bli nämnvärt högre än vad de skulle ha

Som framgår
samheterna
blivit

vid en individuell

prövning.
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Producentansvar

1

Inledning

Miljösituationen

i Sverige har under de senaste decennierna

i flera avseenden.

Det gäller framför

stora utsläppskällor.
nala verksamheter

allt miljön

i närheten av tidigare
utsläpp från kommu-

I många fall har miljöfarliga
och industrianläggningar

förbättrats

påtagligt

reducerats

eller

upphört genom förbättrad processteknik eller införandet av reningsteknik. Detta innebär att flera av de miljöproblem
som identiñerades på
1960- och 1970-talen

nu är på väg att lösas, såvitt de beror på natio-

nella föroreningskällor.

F örsurningen

och dessvärre ökande problem,
ska föroreningskällor.

är emellertid

till betydande

Också

fortfarande

ett stort

del beroende på utländ-

haven påverkas

kraftigt

av utländska

källor.
Efter hand har emellertid nya, inhemska miljöproblem
Ett växande hot är den stora spridningen och upplagringen
liga ämnen, främst giftiga

upptäckts.
av miljöfar-

metaller

och stabila organiska ämnen, som
producerar,
konsumerar och gör sig av
genom att man
med varor av olika slag. Omsättningen
av varor har ökat, vilket
innebär bl.a. ökad förbrukning
av resurser. Själva utvinningen
av
uppkommer

ingående råvaror
föroreningar.

medför ofta miljöproblem

Härtill

kommer

porter samt energiförbrukning
I varuproduktionen
kemiska
därför

föreningar
innebära

bl.a. i form av utsläpp och

miljöpåverkan

vid förädling

och trans-

i samband med hantering

av råvarorna.
och
ökande
mängd
ämnen,
stor
en
och material. De färdiga varornas egenskaper kan
används

miljöhot

på lång sikt.

ningstiden

En vara kan under användeller
genom energiförbrukning

ge upphov till miljöpåverkan
utsläpp. Efter användningen kan varan påverka miljön genom
utsläpp till avloppsvattnet,
i avfallshanteringen
eller i samband med

diffusa

återvinning.

Reningsteknik

återvinnings-

och avfallsteknik

medel för att motverka

i samband

med varuproduktionen

och

när varorna tjänat ut är inte tillräckliga
effekter i miljön. Det är heller inte

negativa
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8

när varan redan finns i stor mängd på markoch försöka motverka skadeeffekterna.

att i efterhand,

naden, konstatera

problemen

För att komma

till

rätta med dessa problem

och åstadkomma

en
av miljön krävs att miljöhänsyn tas inom Varuproduktionen från idé till färdig vara och fram till slutlig hantering av
varan efter det den kasserats eller av annat skäl inte längre används "från
dvs. under det förlopp som numera går under beteckningen

varaktig

förbättring

vaggan till graven". Det är således nödvändigt att anlägga en helhetssyn på varan och dess påverkan på miljön och utveckla en samlad och

långsiktig

strategi för att begränsa varors miljöpåverkan

i alla led. En

i en sådan strategi måste vara producenternas ansvar för sina
varor. Detta ansvar bör omfatta även avfallet, sedan varan använts.
I den mån ansvaret för avfall inte ligger på producenten - vare sig
eller frågan ännu
detta beror på avfallets natur t.ex. livsmedelsrester
grundbult

inte är utredd
bör ansvaret för dess bortforslande och slutliga omhändertagande i samma utsträckning som för närvarande ligga på kommuligga
nerna. I vissa fall bör ansvaret för det fysiska omhändertagandet
på kommunerna

har det ekonomiska

medan producenterna

kommer

För många varutyper
genom en avgiftsskyldighet.
även i framtiden det kommunala ansvaret för hanteringen

ansvaret
sålunda

av avfallet
och restprodukterna
att gälla. Bestämmelserna
om den kommunala
bör därför flyttas över från renhållningslagen
renhållningsskyldigheten

till ett särskilt
avfall,

med särskilda

kapitel i miljöbalken

med de ändringar

som föranleds

aktsamhetsregler

av bestämmelserna

för

om pro-

ducentansvar.

8.2

Producentansvaret

8.2.1

Gällande

i Sverige
och

ordning

tidigare

förslag

av avfall
om omhändertagande
lades fram en rad förslag som syftade till ökad återvinning och bättre
omhändertagande.
Förslagen godtogs sedermera av riksdagen. De i
1975232

I regeringens

proposition

propositionen

redovisade

förslagen

kommunerna

ett större

ansvar

uttalade departementschefen
samhället
utveckling

syftade i första hand till att pålägga

för

avfallsfrâgorna.

att utvecklingen

I propositonen

av det moderna industri-

lett till ett allt hårdare utnyttjande

Denna
av naturresurserna.
ansågs inte kunna fortgå utan allvarliga skador för miljön.

Det framhölls

att det framstod

som nödvändigt

att slöseriet

med råva-
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måste utvecklas från utgångsror hejdades. Produktionsmetoderna
punkten sparsamhet med råvaror och återvinning
av en gång använt
material. Det betonades att avfallet måste betraktas som en resurs som
i största möjliga

utsträckning

borde användas på nytt. Det fastslogs att

kunde tas om
ansvaret för att det avfall som uppkom vid produktionen
hand på ett ur miljö- och resurssynpunkt
riktigt sätt i första hand
åvilade producenten. Innan produktionen
av en vara påbörjades borde
det vara känt hur det avfall som blir en följd av själva produktionsprocessen skall behandlas liksom
dertas sedan den använts.
Producenten

varan skall omhän-

har också ålagts vissa skyldigheter

genom lagen om
Denna lag har till syfte att förebygga att skador på

kemiska produkter.
människors

hur den färdiga

hälsa eller i miljön

innebär bl.a. att producenten

förorsakas

av kemiska

ämnen. Lagen

är skyldig

att så långt som möjligt ersätta
med mindre skadliga eller helt ofarli-

skadliga ämnen och beredningar

Om användningen av ämnen som kan
ga, den s.k. utbytesprincipen.
innebära risker för hälsan eller miljön inte kan undvikas måste sådana
åtgärder

vidtas som gör hanteringen säker. Alla kemiska produkter
i olika led skall vara väl utredda med avseende på sina
hanteras
som
effekter på hälsa och miljö. Det ankommer på tillverkare
eller importörer att ombesörja

nödvändig

utredning

I 1990 års budgetproposition
161

konstateras

och information.

1989/90:100,

bil.

att den i 1975 års proposition

16, JoU 10, rskr.

redovisade

principen

tillämpats

i så måtto att en relativt stor andel av det avfall som uppstått
i samband med själva industriproduktionen
tagits om hand i företagens

Samtidigt slås fast att detta inte är tillräckligt.
egna anläggningar.
Producenten måste också ta ansvar för de produkter som tillverkats
och den inverkan dessa får på hälsan och miljön. Enligt propositionen
och riksdagsbeslutet

ämnen såväl i
av miljöskadliga
avfallet som i produkter och varor bli radikalt mindre än i dag. Återanvändning
och återvinning
måste öka för att minska avfallsmängderna.

det avfall

För

som ändå slutligen
och system för en miljöriktig

ñnnas teknik

lagstiftning

måste innehållet

i förhållande

Även i riksdagens
JoU 30, rskr.

338

till industrin

miljöpolitiska

måste tas om hand skall
hantering. Någon skärpt

föreslogs

emellertid

beslut år 1991 prop.

slås fast att "tillverkarens

inte.
1990/91:90,

ansvar för produkterna

gäller under hela deras livstid".
I regeringsförklaringen
vara att avfall
återanvändas"

1991/ 1992 slås fast att "inriktningen

kan återföras
.

till

naturens

kretslopp,

återvinnas

skall
eller
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8
eller näralig-

har frågor om producentansvar
Här kan nämnas följande.

utredningar

gande ämnen behandlats.

kostnadsMiljön i samhällsekonomin
SOU 1978:43 Miljökostnader,
och styrmedel; Betänkande av Miljökostnadsslag, kostnadsfördelning
utredningen.
SOU

1990:59

Miljöavgifter
och andra ekonoSätt värde på miljön
Betänkande av Miljöavgiftsutredningen.

miska styrmedel;

SOU 1992:58

varors

1991:9

av förpack-

Arne Jernelöv.

Författare

Miljöskulden,

Departementsserien

Betänkande

och förpackningarna;

SOU 1991:76 Miljön
ningsutredningen.

Från vaggan

till

graven,

Sex studier

av

miljöpåverkan.
och den svenska miljöskydds-

Departementsserien
lagstiftingen.

1992:43 EES-avtalet

Departementsserien

1992:58

Departementsserien

1992: 59 Producentansvar

Miljövårdsberedningens

Varor

rapport

som faror.

1992:2

för avfall.
i

Returpappersmarknaden

Sverige.
Miljövärdsberedningens
rapport 1992:4 Natur och retur; Utgångspunkför
kretsloppssamhället.
ter

8.2.2

Ett

Regeringen

förslag

om

producentansvar

har den 17 december

1992 lagt fram en lagrådsremiss

med

förslag om införande av producentansvar
m.m. Lagrådet har yttrat sig
över förslaget. Förslaget innebär att ett lagstadgat producentansvar
införs i den svenska miljörätten.

I lagrådsremissen

framhålls

att miljö-

på senare år i allt högre grad har fokuserats på de produkter
som konsumeras, snarare än som tidigare på själva produktionsprocessom orsakas
serna. Den växande medvetenheten om de miljöproblem

politiken

av produkterna

medan de används och när de blir

krav på producenterna

blir

en viktig

avfall

gör att nya

del av den miljöpolitiska
strasig
ökat
ta
ett
ansvar för

tegin. I linje med detta bör producenterna
att produkter

får en miljöanpassad

utformning

redan från början.

I lag-

Kapitel
rådsremissen
internationella

och förpackningsavfall.

Ilagrådsremissen
ringarna
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har även tagits hänsyn till det arbete som pågår i olika
organisationer och särskilt till ett förslag till EG-direktiv

om förpackningar

regeringen

8

föreslås ändringari

Änd-

bl.a. renhållningslagen.

innebär till en början att regeringen eller den myndighet
som
bestämmer skall få föreskriva om skyldighet för en produ-

cent att se till att vissa sorters avfall bortforslas, återanvänds, återvinns
eller omhändertas på sådant sätt som kan krävas för
en miljömässigt
godtagbar avfallshantering.
Sådana föreskrifter
kan innefatta hur stor
del av det insamlade
återvinnas

och bortforslade

avfallet som skall återanvändas,
på annat sätt, t.ex. genom komposteiing
Regeringen avser att med stöd av ett annat be-

eller omhändertas

eller energiutvinning.
myndigande

i renhållningslagen

föreskriva att sådant avfall skall sorteras och förvaras separat. Avfallet skall enligt förslaget inte få grävas
ner, komposteras eller slutligt omhändertas på annat sätt av fastighetsinnehavaren.
För att ett system

med återtagning av varor eller förpackningar
torde det många gånger krävas en särskild märkning av
Regeringen eller den myndighet som regevaran eller förpackningen.
ringen bestämmer föreslås i lagrådsremissen
därför få rätt att föreskall fungera

skriva om skyldighet för producent att märka en
vara eller en förpackning som omfattas av föreskrift om producentansvar.
Dessutom föreslås ett bemyndigande som ger möjlighet att föreskriva att
en avgift för

bortforsling

och slutligt omhändertagande
av avfall av viss egendom
kommunens
försorg
får tas ut av producenten.
genom
I lagrådsremissen
lämnas en redogörelse för de åtgärder som för
den närmaste tiden förutses för genomförande
av ett producentansvar
i praktiken.

Därvid

skiljs mellan ett fysiskt

och ett ekonomiskt

produ-

Med fysiskt ansvar avses en skyldighet att själv se till att
omhändertas och behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt.

centansvar.
avfallet

Med ekonomiskt

producentansvar

avses skyldighet

täcka kostnaderna

för omhändertagandet

missen

att olika

framhålls

mer eller

mindre

varuomräden

över tiden, så att ett varuområde

ringen
miskt
alltid

och behandlingen.
eller

väl för producentansvaret.

tas av endast ekonomiskt

att helt eller delvis

avfallsslag

I lagrådsrelämpar

sig

Detta kan också skifta

eller avfallsslag

inledningsvis

omfat-

ansvar eller fysiskt

ansvar för delar av hantemen på längre sikt ställs under fullständigt fysiskt och ekono-

producentansvar.

Införandet

föregås av noggranna

måste därför
av producentansvar
lämplighetsoch konsekvensanalyser.

8
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Enligt

gälla för förpack-

bör ett producentansvar

lagrådsremissen

det ekonomiska
Ett sådant bör avse både kostnadsansvaret
förpackutsorterade
bortforsling
de
ansvaret för insamling och
av
ningarna och hanteringen det fysiska ansvaret av avfallet. En förordningar.

för förpackningar

ning om producentansvar
träda i kraft den 1 januari

1994. Samtidigt

och materialåtervinning

på återanvändning

bör,

sägs det i remissen,

bör en förordning
om krav
träda i
av förpackningar

bindande avtal mellan berörda
frivilliga,
kraft om inte dessförinnan
parter har slutits. För olika materialslag anges vilka nivåer på återanvändning och materialåtervinning
som skall vara uppnådda efter den
bör också avse skyldighet för en produoch återcent att lämna uppgifter om insamling, återanvändningsgrad
förpackningsavfallet.
beträffande
vinningsgrad
l januari

1997. En förordning

att han avser att, efter överläggningar med berörda intressenter, återkomma med förslag om den
för åternärmare utformningen
av ett system med producentansvar
anmäler

Departementschefen

vinning
gälla

vidare

bör fr.0.m.
av papper. Ett producentansvar
journalpapper.
tidningsoch
för producenter av

den l juli

1994

För annat pap-

Insamlingsmålet
per bör ett sådant ansvar införas den 1 juli 1996.
år 2000.
till 75 % för tidnings- och journalpapper
Vidare
premier
ändring

föreslås i lagrådsremissen
införs

kostnader

1990:1332

i lagen

Bemyndigandet

att ett systern med återlämningsNiCd-batterier

nickel-kadmiumbatterier

för

att föreskriva

om avgifter för miljöfarliga
om avgifter för att täcka

för att samla in och oskadliggöra

även omfatta avgifter

sätts

batterier

genom
batterier.
samhällets

utökas

till

att

för att täcka kostnaden för återlämningspremier.

föreslås bli
Den som yrkesmässigt överlåter nickel-kadmiumbatterier
och
betala
sådana
ut en återlämskyldig att ta emot förbrukade
att
skall ha rätt att få
ningspremie.
Den som betalat återlämningspremie
belopp av staten.

ut ett motsvarande

om allmänna vatten och avloppsanläggningar
skall drivas så att miljöföreslås krav på att en allmän va-anläggning
tillgodoses. Dessutom
skyddsintresset lika väl som hälsoskyddsintresset
I lagen 1979:596

föreslås ett förbud

för dem som använder

på ett sätt som försvårar

hälsoskyddsintressen

för huvudmannen

som skall tillgodoses

anläggningen
att uppfylla

att bruka den
de miljö-

i va-verksamheten.

och
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8.3

Utvecklingen

I flera

länder

riktning

har åtgärder

Längst

för närvarande

8.3.1

EG

En kortfattad

diskussioner
i Tyskland.

i

för förInom

EG

till förpackningsdirektiv.

för EG:s miljöpolitik

om avfall

75/442

inte uppkommer

I direktivet

lämnas i avsnitt 2.3.

ändrat 91/156

och att avfall

inte

syftar

till att

har skadliga

läggs fast vissa mål för avfallsfrågorna

angår ren teknik, teknisk utveckling
i övrigt
bilaga anges olika återvinningsförfaranden.

Övergivande, dumpning

och okontrollerat

såvitt

samt återvinning.

I en

bortskaffande

av avfall
För att uppnå de angivna målen skall olika planer

skall vara förbjudet.
upprättas.

påbörjats

åtminstone

kommit

ett förslag

redogörelse

att avfall

egenskaper.

eller

av producentansvar

OECD

och

EG:s ramdirektiv
främja

vidtagits

har utvecklingen

behandlas

385

utomlands

mot ett införande

packningar.
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I dessa skall exempelvis

anges de fysiska eller juridiska
beräknade kostnader för återvinnings-

personer som får hantera avfall,
och bortskaffandeförfaranden
samt lämpliga åtgärder för att främja en
rationell insamling, sortering och behandling
av avfallet. För företag
omhändertar
avfall krävs tillstånd. Tillstånd kan beviljas för
som
en
bestämd period.

De kan också utformas

viss tid. Tillstånd
avfall
vinner

behövs inte för företag

på den plats där detta uppkommer
avfall.

I enlighet

med principen

så att de skall förnyas
som själva bortskaffar
eller för företag
"förorenaren

inom
sitt

som åter-

betalar"

skall

kostnaden för bortskaffandet

av avfall belasta den som avlämnar avfall
eller de tidigare innehavarna eller tillverkaren
av

för omhändertagande
en produkt

från vilket

na sända en rapport
uppfyllts.
I spilloljedirektivet

avfallet
till

härrör.

Vart tredje år skall medlemmar-

kommissionen

75/439

finns

och redovisa

fastslaget

hand bör tas om hand genom regenerering.
särskilda bestämmelser.
EG avser enligt

begränsningsplaner
detaljgranskas

i första

För sådan behandling

kemikalier.

finns

att upprätta

200 kemikalier

och bedömas fram till år 2000. Ett omfattande

för riskbegränsning

13 13-0281.
Dell

att spilloljor

det femte miljöhandlingsprogrammet
för prioriterade

hur direktivet

skall också tas fram för ca 50 kemikalier.

skall

program

Kapitel
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presenterade

EG-kommissionen

1992 ett förslag

i juli

och förpackningsavfall.

om förpackningar

till direktiv
är att flera

Bakgrunden

förpackolika typer av miljökrav
Direktivets
syfte
producentansvar.
ningar baserade på någon form av
införa

har börjat

medlemsländer

är att harmonisera

nationella

från förpackningar

påverkan

åtgärder som vidtas för att minska miljöi syfte att undvika
och förpackningsavfall

och konkurrensbeav den inre marknaden, handelshinder
ställer krav på att medlemsländerna
Direktivförslaget
gränsningar.
störningar

och materialåter-

återanvändning

system för återtagning,

skall införa

och
som kan modifieras
90
%
ikraftträdande
omprövas, är att senast tio år från direktivets
av
60
%
minst
skall
i
vikt,
återtas,
räknat
förpackningar,
att
använda
alla

vinning

av använda

Målen,

förpackningar.

och att högst

skall gå till materialåtervinning
av förpackningsmaterialet
får deponeras.
10 % av allt förpackningsavfall
Inom OECD

inventerats.

har de 1 500 mest använda kemikalierna

Genomgången
De svarar för mer än 95 % av all kemikalieanvändning.
För 150
visar att endast en liten del av dessa var väl undersökta.
trots den stora
ämnen saknades helt undersökningar
av hälsoeffekter
har inlett

Kemikalieinspektionen

användningen.

ett samarbetsprojekt

med att ca 25-50
att klassas som oförenliga

ämnen

som ett
med
resultat av arbetet kommer
en hållbar
dvs.
utveckling och föras upp på en lista över "solnedgångsämnen"
ämnen vars användning måste starkt begränsas.

Inspektionen

med OECD.

räknar

Tyskland

8.3
I Tyskland

har ända sedan år 1986 funnits

ning med långtgående
ringen

rätt

pantsystem.
förklaringar.

att utfärda

föreskrifter.

Enligt

förordningar

en särskild avfallslagstift14 § avfallslagen har rege-

om bl.a.

återtagningsplikt

och

Att lagen först under senare år börjat tillämpas har flera
är att lagen ger den berörda induEn av förklaringarna

lösningar och att regeringen velat
strin en möjlighet att införa frivilliga
industrin anses dock
ge industrin tid att utveckla sådana. Den tyska
inte ha utnyttjat

Regeringen

denna möjlighet.
har med hänsyn härtill

sett sig föranledd

tvingande regler. Enligt förpackningsförordningen

att införa olika

åläggs producenter-

transportförpackningar
som
na, grossisterna och handeln att ta tillbaka
konsumenten eller industrin har lämnat tillbaka. Vidare är den som
säljer en vara skyldig

att låta köparen

lämna sekundär-

eller omför-

Kapitel
packningar

i försäljningslokalen.

konsumentförpackningar
ta tillbaka

När

är producenter

sådana förpackningar.

avtala bort sin återtagningsplikt,

förpackningarna.

det gäller

Delstaternas

8
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försäljnings-

och distributörer

Producenten,

eller

eller

skyldiga
handeln,

att
kan

om någon annan åtar sig att ta tillbaka
tillsynsmyndigheter
avgör förutsättning-

arna för att upphäva återtagningsplikten.
Dessa förutsättningar

skall anses vara uppfyllda
insamlingssystem,

om

a det finns ett heltäckande
b

en viss procentsats

av olika material

samlas in,

c

en viss procentsats

av det insamlade

materialet

kan återföras

till

produktionen.
Den gröna punkten är beviset för att producenten av en förpackning
har ett avtal med någon om återföring till produktionen
av använda
förpackningar.
När en vara har en grön punkt kan hushållen slänga
förpackningen
i särskilda uppsamlingsbehållare.
Kedjans olika länkar

insamling, sortering, transporter, lagring osv
utlagda på entreprenader.
Om en producent blir av med sin gröna
- är
punkt
grund av att produkten inte kan återföras i produkpå
t.ex.
tionen
upphör befrielsen från återtagningsplikten
och konsumenten
kan lämna tillbaka

förpackningarna

i affären.

Förpackningsförordningen
utarbetas i enlighet
förbereds
nikskrot

är den första i en serie förordningar
som
med gällande avfallslagstiftning.
Nya förordningar

för returförpackningar,

elektrisk

utrustning,

De tyska lagförslagen
industri.

Elektronikindustri

utveckla

återvinningsbara

Såväl Volkswagen

samtliga

bilar

från

skrotbilar

returpapper,
TV-apparater,

kylskåp

har lett till betydande
och bilindustri

aktiviteter

som BMW har deklarerat att de tar tillbaka
1992 års modell för återvinning.
Bakom detta

såväl inom andra enskilda

I Danmark
system.

inom tysk

produkter.

Det kan sägas att de tyska åtgärderna

Övriga

m.m..

har under senare år börjat

åtagande ligger ett betydande arbete med att utveckla
montering och återvinning
arbete som påverkat
- ett
de nya bilarna.

8.3.3

och elektro-

drivit

lösningar

för de-

utformningen

fram

av

åtgärdsförslag

länder som inom EG-kollektivet.

länder

måste alla dryckesförpackningar

ingå i ett godkänt

retur-
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föreligger

regeringen

som bemyndigar
skall ansvara för avfallet

ett lagförslag

att producenterna

att

från sina pro-

och ha en återtagningsplikt.
Frankrike har infört en avfallsskatt. Intäkterna används till åtgärder
Sommaren 1992 antog parlamentet en lag om
inom avfallsområdet.
har ansvaret för föravfallshantering
som innebär att producenterna

dukter

är att 75 % av alla förår 2002. I begreppet återvinning innefattas

omhändertagande.

packningsavfallets

skall återvinnas

packningar

med energiutvinning.

även förbränning

Även

för

diskuteras

Producentansvarsfrågor
Storbritannien.

Målet

i Österrike

i Norge

närvarande

och

liknande

och Schweiz förekommer

diskussioner.
tillrätta

söker man i första hand komma
genom att träffa överenskommelser

I Nederländerna
fallsproblemen

regeringen

med industrin.

har träffats inom förpackningsområdet.

Sådana överenskommelser
holländska

med av-

emellertid

förbereder

Den

om produk-

en proposition

ter.

8.3.4

FN

År 1987 presenterade
den

framtid.

var att jordens
hållbar utveckling.

Budskapet

sin rapport

att tillfredsställa

möjligheter

av en världskonferens
Den stora FN-konferensen

att miljö

och utveckling

kommande

sina. Kommissionens

i Rio i juni

tillväxt.

generationers

rapport

pekade på

och utveckling.

för miljö

är oupplösligt

inte endast vara ekonomisk
gränser jordens ekosystem

Vår

gemensamma
länder måste skapa en global politik
Den nya utmaningen var att försöka

för en varaktig
tillfredställa
dagens behov utan att äventyra

behovet

och utveckling,

för miljö

Världskommissionen

Brundtlandkommissionen,

s.k.

av insikten
Utveckling
ansågs

1992 präglades

förenade.

Den måste också ske inom

de

sätter. Utarmning
av jordens resurser
livsförutgenerationers
kommande
framförallt
försämrar våra egna och
sättningar. Konferensen resulterade i tre dokument, nämligen Rio-deklarationen,

Agenda

21 och Skogsprinciperna.

dessa lämnas i avsnitten
Deklarationen
miljöarbetet.

innehåller

27 grundläggande

principer

Bland dessa finns den s.k. Polluter

för

En redogörelse

2.2.3 och 2.2.4 i den allmänna

motiveringen.

för utveckling

Pays Principle,

av

PPP-

som slår fast att det är den som förorenar som skall betala.
Den
punkter handlar om försiktighetsprincipen.
En av deklarationens

principen

Kapitel
innebär

att brist

full vetenskaplig
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bevisning

inte får vara ett argument för att skjuta upp miljöförbättrande
åtgärder.
I Agenda 21, som utgör ett handlingsprogram,
framhålls att ett av
de allvarligaste
problemen på jorden är slöseriet med resurser. Det
framhålls

att det krävs en effektiv produktion och förändrade konsumför att göra resursanvändningen
effektiv och minska avfal-

tionsvaror

let. Utveckling
muntras

och resurssnål teknik
mot en ny miljöriktig
och stödas. Alla stater bör uppmuntra återvinning,

skall uppavveckla

onödiga förpackningar

och främja miljövänliga
produkter. Ett sätt som
utpekas är en mer miljöinriktad
prispolitik
med avgifter och skatter på
miljöskadliga
krävs
Det
också
utbildning
och information.
varor.

8.4

Kretsloppsprincipen

8.4. 1

Grunderna

Det årliga

inflödet

är flerfaldigt

i miljöbalken

av miljöskadliga

större

ämnen i varor och anläggningar
än de nuvarande årliga utsläppen till naturen.

Således ackumuleras

en växande mängd miljö- och hälsofarliga ämnen
varor. Så länge sådana ämnen finns i varor kommer de också
att finnas i avfallet. Den stora spridning och upplagring av miljöfarliga

i bl.a.

ämnen som uppkommer
när man producerar,
konsumerar
och inte
minst gör sig av med varor av olika slag innebär
anförts
i inledsom
ningen till detta kapitel

ett växande hot mot miljön.
De krav som i dag ställs på varuproduktion,
konsumtion

fallshantering
effekter

är således inte tillräckliga

i miljön.

för att motverka

För att samhällsutvecklingen

hållbar krävs att vi hushållar

med resurserna,

skall
verkar

och avnegativa

bli långsiktigt

för ett kretslopp

av de material

som ingår i varor och begränsar användningen av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. En varaktig förbättring
av
miljön torde därför förutsätta att miljöhänsyn tas inom varuproduktionen från idé till färdig vara och fram till slutlig hantering av varan
efter det att den kasserats eller av andra skäl inte längre används.
Miljöbalken
bör därför bygga på principen att vid all hantering
av
varor skall så långt det är möjligt

varans hela livslängd beaktas vid beför hälsa och miljö som varan för med sig,

dömningen av de risker
dvs. både råvaru- och energiförbrukningen
användaren

hanterar

vid

tillverkningen,

hur

varan och hur den på bästa sätt skall kunna omhändertas när den inte längre används.
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av miljön på grund av avfall måste till
blir
delen sökas i led långt innan själva avfallshanteringen
störningar

till

i produktionen.

dvs. främst

utformas

under användningen,

måste redan från början

Varorna

onödiga

och inte drar

så att de är materialsnåla

resurser
eller återvinnas och

så att de kan återanvändas

så litet skadliga ämnen som möjligt. Så långt möjligt bör alltså krävas att varorna är "rena" från början för att både

så att de innehåller

redan i samband
av avfallsmängderna
Utbytesprincipen,
därför ges högsta prioritet.
ning

byta ut farliga

ämnen mot mindre

och minsk-

Resurshushållning

skall minska.

och avfallsbehandlingen

i reningsutrustning

för investeringar

och kostnaderna

miljöstörningarna

dvs.

skyldigheten

se avsnitt

farliga

bör

med produktionen

5.4.1,

att

måste

i större utsträckning.

tillämpas

bör anpassas till

Avfallshanteringen

åtgärdernas

effekt

för miljö-

Återvinning av
av varorna bör prioriteras.
materialet
kan återvinnas
bör komma i andra hand. Om inte

Återanvändning

skyddet.
materialet

som utan miljörisker
sorteras ut för energiåtervinning.
i avfallet

på annat sätt bör sådana fraktioner
användas för energiproduktion

kan
Där-

igenom bör behovet av deponering kunna skäras ned till ett minimum.
återanDet finns en betydande potential för ökad resurshushållning,
av material. De viktigaste aktörerna är de
och konsumenterna.
dvs. producenterna
på marknaden,

och återvinning

vändning
som finns
Företagen

har ett huvudansvar

är i första hand producenten

för att varorna skall miljöanpassas. Det
som har den reella möjligheten att känna

och bedöma deras miljöav sina produkter
därför
den som bäst kan förProducenten är
effekter i avfallsledet.
ändra sin vara. Men hittills har industrin inte annat än undantagsvis
arbetat efter principen om sådant producentansvar
som anges i rikstill

sammansättningen

dagens beslut år 1975. Inte heller producentens
ämnen mot mindre skadliga har hittills

skadliga
iakttagits.
till

ökad

Den tekniska och kommersiella

också ett betydande

av dessa varor

Ansvaret
da skäl ligga

på något märkbart

kommer

för att utveckla

antal nya varor

att vålla bekymmer

miljöanpassade

på producenterna.

sätt

har snarare lett
i varor, och därmed

ämnen
av miljöskadliga
sådana ämnen som hamnar i avlopp och avfall.

ökade mängder

Många

att byta ut

utvecklingen

användning

år tillkommer

skyldighet

Det finns

Varje

på marknaden.
i avfallsledet.

varor måste av nyss anföringen reell möjlighet för

eller någon annan offentlig instans att hålla
Inte
reda på alla ämnen och produkter och bedöma deras miljöeffekter.
någon myndighet,

kommun

Kapitel
heller finns någon möjlighet

att genomföra
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granskning

av

varje enskild

vara.
I dag ges emellertid
inte producenterna
tillräckliga
motiv för att
göra riktiga miljöval.
Ett verkligt ansvarstagande från producentens
sida kan endast uppnås om satsningar på miljöanpassad produktutveck-

ling blir företagsekonomiskt

fördelaktiga

på såväl kort som lång sikt.
finns sällan med i priset för en vara och
fångas därför inte upp av marknadsmekanismerna.
Det finns därmed
inga direkta drivkrafter
för producenten
Det är
att ta miljöhänsyn.
Kostnaderna

för miljöeffekter

heller inte säkert att den producent

framgångsrik

som miljöanpassar

sin produkt

blir

på marknaden.

Om marknaden

Priset på varan kan bli för högt.
inte klarar att ta hänsyn till miljön eller till kom-

mande generationer

myndigheter

måste andra aktörer

ingripa. Det internationella

sådana ingrepp

perspektivet

riksdag

eller

måste beaktas när

övervägs.

Olika varuområden
för producentansvaret.
vamområde

som regering,

eller avfallsslag

lämpar sig mer eller mindre väl
över tiden, så att ett
inledningsvis
omfattas av endast ekono-

Detta kan också skifta

eller avfallsslag

miskt

ansvar eller fysiskt ansvar för delar av hanteringen men på
längre sikt ställs under fullständigt fysiskt och ekonomiskt producentInförandet

ansvar.

noggranna

måste därför alltid föregås av
av producentansvar
lämplighets- och konsekvensanalyser. Att införa ett produ-

centansvar

för alla lämpliga

Införandet

bör därför

kommer att ta avsevärd tid.
varugrupper
ske successivt i den takt analysarbetet kan full-

följas.
Även

i de varor som lämpar sig för återanvändning
eller återvinning kan det finnas skadliga ämnen som behöver bytas ut eftersom
sådana ämnen kan läcka ut under återvinningscykeln
och när materialet
inte längre

går att återvinna. Andra varor, t.ex. vissa förbrukningsi
hushållen
varor
som rengöringsmedel
m.m., rinner ut i avloppet och
kan inte ingå i någon direkt återvinningscykel.
Kravet måste vara att
dessa produkter inte skall innehålla sådana ämnen att de skadar hälsa
och miljö.
Begreppet
flödet

producentansvar
och produkter.

inrymmer

av varor
till att minska de risker

centansvar

pade med slutbehandlingen
Producentansvaret
betalar

Polluter

många

olika

I första hand syftar regler
för hälsa och miljö

av olika produkter

är på så sätt ett uttryck
Pays Principle.

och hantera avfallet på producenten

aspekter

om produ-

som är förknip-

sedan de blivit

för principen

avfall.

att förorenaren

Att lägga skyldigheten
skapar emellertid

på

att insamla

också incitament

392
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renare produktion och ökad återvinning.
På detta sätt blir skyldigheten att omhänderta uttjänta varor även ett
effektivt instrument för att stimulera en miljöanpassad produktutveck-

för minskade

ling.

avfallsmängder,

kan väntas på sikt leda till

Producentansvaret

på ett sådant sätt att de blir

konstrueras

lättare

att produkterna

att demontera

och

återvinna.
i Tyskland synes emellertid
Ser man till förhållandena
ha haft stor betydelse vid det tillfälle
hållningsaspekterna

också husregeringen

I Tyskland och
fattade beslut om att införa regler om producentansvar.
lämplig för
mark
tillgången
på
i många andra länder har den bristande
Detta förhållande

ett allt större problem.

torde ha

deponering

blivit

bidragit

att man i Tyskland som en första åtgärd valt att införa
I framtiden kommer säkert
för olika förpackningar.

till

återtagningsplikt
bristande

och hög energiåtgång

råvaruresurser

vid

framställning

av

råvaror att utgöra skäl för krav om ökad återvinning och återanvändning av kemikalier,
varor och produkter.
Vi kan således konstatera att kravet på ökad återtagning och återutan
av varor och produkter inte endast är en renhållningsfråga
Särskilt synes det
även berör frågor som omfattas av andra miljölagar.
kemiska
produkter.
I denna lag
med lagen om
finnas beröringspunkter
behandlas frågor om de kemiska ämnenas inneboende egenskaper.

vinning

Lagen kan emellertid

även tillämpas

på varor som innehåller eller har
och som på grund av sina egenska-

med en kemisk produkt
per kan befaras medföra skador på människor eller i miljön. UtbytesÄr
principen kan sägas utgöra en grundsten i kemikalielagstiftningen.
behandlats

det av särskild

hälso-

och miljöskyddssynpunkt

får

förbjuda

som regeringen bestämmer
kemisk
produkt. Om det är påkallat från
av en
får regeringen också föreskriva
miljöskyddssynpunkt
att

eller import

hälso- eller
slutligt

från

eller den myndighet

regeringen
hantering

betydelse

omhändertagande

av visst

avfall

får bedrivas

yrkesmässigt

endast av juridisk person i vilken staten har inflytande. Med stöd av
lagen kan meddelas särskilda bestämmelser om utförsel av miljöfarligt
avfall

ur landet.
Bestämmelser

om hushållning g med naturresurser finns i naturresurslagen. Som vi konstaterat i bl.a. avsnitt 5.2.3 har hushållningsbegreppet i naturresurslagen

kopplat
övrigt.
vidare

en relativt

till användningen
Begreppet
betydelse.

neringsområdet

snäv innebörd

av marken,

hushållning
Begreppet

har
används

eftersom

begreppet

vattnet och den fysiska miljön

är
i

emellertid

en
som konstaterats
inte endast inom samhällspla-

utan också som ett uttryck

för en allmän

strävan mot
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samhälle där material och produkter

kan återanvändas
och där ett större ansvar kan läggas på producenter och tillverkare.
Vi
har i avsnitt 5.4.1 föreslagit att de allmänna aktsamhetsreglerna
i
miljöbalken

skall syfta också till

ringen

att slå vakt om en långsiktigt god
med naturresurserna.
Vidare har vi föreslagit att regeeller myndighet som regeringen bestämmer skall äga rätt att

utfärda

föreskrifter

hushållning

8.4.2
Hittills

för att bl.a. tillgodose

intressen

av detta slag.

Styrmedel
har vi i Sverige

främst tillämpat

olika typer av administrativa
på miljöpolitikens
område och även

regler

och förbud

gäller

att begränsa eller avveckla

som styrmedel
i fråga om omhändertagande av avfall. Denna typ
av styrning kommer
naturligtvis
fortfarande att ha sin stora betydelse, framför allt när det
användningen av hälso- och miljökrävs
m.m. Också när det gäller producentansvaret
regler. De centrala bestämmelserna på området bör tas

skadliga kemikalier
administrativa
in i miljöbalken.

Man kan tänka sig olika former

Ett alternativ
av producentansvar.
eller säljaren rent fysiskt tar hand om
den uttjänta varan eller ser till att det finns någon
som utför denna
tjänst. Ett annat sätt är att han betalar avgifter
som täcker kostnaderna
är att tillverkaren,

importören

för en varas insamling och slutliga omhändertagande.
Fysiskt och
ekonomiskt producentansvar
innebär att den som yrkesmässigt hantedvs.
tillverkar,
importerar
eller försäljer en vara producent
rar,
är
skyldig att på egen bekostnad fysiskt samla
och slutligt omhänderta
varan när den tjänat ut, alternativt

skyldig att tillse att det finns någon
utför
denna
tjänst
hans
på
direkta
uppdrag. Om tillverkarens,
som
importörens
eller säljarens ansvar för en vara utvidgas till att omfatta
också varans slutliga omhändertagande, inbegripet återanvändning och
återvinning,

kommer

varans pris att bättre återspegla dess totala
Ett sådant ansvar kan också utgöra ett incitament för
att utforma varan sä att den vid det slutliga omhänder-

miljökostnader.
tillverkaren

tagandet ger upphov till mindre miljöstörningar
lättare att demontera och återvinna.
Ett exempel på fullständigt
är det svenska
administreras

retursystemet

all återtagning

och så att den blir

fysiskt och ekonomiskt
för

aluminiumburkar.

och återvinning

producentansvar
I detta

av marknadens

system
parter.

8
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Ett annat exempel

och finansieras

system administreras

Även

för blybatterier.

är retursystemet

i detta

och återvinning

återtagning

av
och
Staten tar ut en avgift på batteritillverkare
Avgiften används till att finansiera delar av återtagnings-

marknadens

parter.

importörer.

och ätervinningssystemet.
För vissa typer av varor och avfallsslag kan det av olika skäl vara
mindre lämpligt att ålägga producenten återtagnings- eller hanteringssom är så långlivade att det finns risk att
inte längre finns kvar på marknaden när produkten tjänat

För produkter

skyldighet.
producenten

ligga på någon annan. Byggnader och
produkter
anläggningar samt vissa av de
som "byggs in" i konstruktioexempelvis
nen är av den karaktären. För denna kategori kan kraven

ut, bör återtagningsskyldigheten

För sådana fall kan

kollektivt.

eller branschen

ställas på innehavaren

vara ett bra komplement. Ekonomiskt
innebär att den som yrkesmässigt hanterar en vara
producentansvar
eller ett avfall är skyldig att helt eller delvis täcka kostnaderna för
ett ekonomiskt

producentansvar

omhänvarans eller avfallets insamling och/eller återvinning/slutliga
dertagande. Detta synsätt stämmer väl med principen att förorenaren
betalar.
I miljöbalken

återtagandeplikt
det i miljöbalken

det finnas

bör

att föreskriva

bemyndiganden

om

Vidare bör
för producenter av utpekade varugrupper.
finnas bemyndiganden som gör det möjligt att med-

och materialåtervinåteranvändning
om källsortering,
Sådana
regler
också
system är att
ning. Det krävs
om pantsystem.
och
styrmedel och bör av konstitutionella
hänföra till ekonomiska

dela föreskrifter

systematiska

skäl

-

att de till

särskilt

mellan enskilda och att deras införande
sanktionssystemet
1990:1332

om

i denna

-

vissa delar

i miljöbalken

rör

förhållandet

skulle komplicera

regleras i lagar utanför miljöbalken.

avgifter

för

miljöfarliga

batterier

och

Lagen
lagen

bör alltså bestå.
om vissa dryckesförpackningar
Vi har vid utarbetandet av förslag till bestämmelser om producentredovisar i avsnitt
som
ansvar tagit ledning i den lagrådsremiss
8.2.2, jämte lagrådets yttrande över det remitterade förslaget till änd1991:336

ring

i renhållningslagen.

Vi

föreslår

sålunda

att miljöbalken

skall

Regeringen eller den
om producentansvar.
myndighet som regeringen bestämmer bör få föreskriva om skyldighet
importerar eller försäljer en vara
för den som yrkesmässigt tillverkar,

innehålla

bestämmelser

eller som i sin yrkesmässiga verksamhet frameller en förpackning
eller
bringar avfall som fordrar särskilda åtgärder från renhållningsproducent
miljövårdssynpunkt
att se till att avfallet av sådan egendom

Kapitel
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omhändertas

på sådant

sätt som kan krävas för en miljömässigt
godtagbar avfallshantering.
Bemyndigandet
bör även omfatta möjlighet att föreskriva om återanvändning

och återvinning

av avfallet. Avfallet bör sorteras och förvaras separat samt omhändertas av producenten.
För att ett system med återtagning av varor eller förpackningar
skall fungera

torde det många gånger krävas en särskild märkning av
förpackningen.
Miljöbalken
bör innehålla bemyndigande

varan eller
för regeringen
föreskriva

eller

den myndighet

om skyldighet

som regeringen bestämmer
för producent att märka en vara eller

att

en
som omfattas av föreskrift
om producentansvar.
Konsumenterna
kan genom sina produktval göra en stor insats för
att få en utveckling mot miljöanpassade produkter. Korrekt och tydlig

förpackning

information
träffa

är en förutsättning

sådana val. En skyldighet

miljöskyddssynpunkt
tagen enligt
klarationer

för

att konsumenterna

att lämna information

beträffande

kemiska produkter

skall

kunna

från hälso- och

åvilar redan före-

lagen om kemiska produkter. Atfallseller miljövarudebör införas stegvis med början för vissa utvalda varugrup-

bör innehålla
per. Deklarationerna
kvenser varan kan få i avfallsledet,
ras samt deklaration

av återvinningsmöjligheterna.

andra miljöpâverkande
sådan redovisning.

en bedömning av vilka miljökonseanvisningar för hur den bör hante-

faktorer

Energiåtgång

och

vid användningen

Naturvårdsverket

kan också ingå i en
bör få i uppgift att ta fram för-

slag.
Även ekonomiska

styrmedel

behöver

utnyttjas.

kan är en effekt

vars värde sällan återspeglas

priset

T.ex.

på varan.

slutliga

ingår i allmänhet

omhändertagande

i priset.

Varors

miljöpåver-

på ett rättvisande

sätt i

inte kostnaderna

Härigenom

för varans
inte
konsumenten
ges

korrekt

besked om kostnaderna för att efter det att varan använts ta om
hand den på ett miljövänligt
sätt. Det finns en risk för att konsumenterna väljer varor som är farliga för miljön och som de inte skulle ha
valt om priserna
nader.

bättre hade återpeglat

varornas

verkliga

miljökost-

Genom miljöavgifter
och miljöskatter
kan en varas pris påverkas
på ett sätt som ger konsumenterna
incitament
att använda mindre
miljöfarliga
kan bidra till att finansiera åtgärder för
varor. Avgifter

omhändertagande

och destruktion

avfall. Miljöav speciellt miljöfarligt
bör särskilt användas i sammanhang där en administrainte blir effektiv. För sådana varugrupper där återtagande-

skatter/avgifter
tiv lösning
plikt

inte är lämplig

kan någon form av produktavgzfi

vara ett alterna-
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tiv för att göra producenten
knippade

med t.ex.

differentierats

ekonomiskt

återvinning.

ansvarig

Miljöklassning

för-

av vissa varor har
på miljön. Sådan miljöklass-

utifrån

ning har införts

för kostnader

Beskattningen

varornas inverkan
för nya bilar, lastbilar och bussar samt vissa bränslen.
av fartyg, flygplan och bensin övervägs i annat sam-

manhang.
För vissa typer
vara mindre

av varor och avfall kan det som tidigare antytts
lämpligt att lägga ett fysiskt återtagandeansvar
på produ-

Det kan bl.a.

centen.
kommer

finnas

risk

för att icke seriösa entreprenörer

att utnyttjas

och vålla större skada än nytta ur miljösynpunkt
och det kan vara svårt att utöva behövlig kontroll av hanteringen av
avfallet. I sådana och liknande fall kan det vara lämpligt att kommunen alltjämt

har det fysiska

för hanteringen

ansvaret

och omhänder-

tagandet av avfallet medan producenten har det ekonomiska ansvaret.
I miljöbalken
bör införas ett bemyndigande
att
som ger möjlighet
föreskriva att en avgift får tas ut av producenten för bortforsling
och
slutligt

omhändertagande

nens försorg.
I den förut omnämnda

av avfall

av viss egendom

lagrådsremissen

med återlämningspremie

införs

genom

kommu-

föreslås vidare att ett system

för nickel-kadmiumbatterier

NiCd-

batterier

genom ändring i lagen 1990: 1332 om avgifter för miljöfarliga batterier. Bemyndigandet
att föreskriva om avgifter för att täcka
samhällets kostnader för att samla in och oskadliggöra batterier utökas
till att även omfatta

premier.

Liksom

lämningspremier

avgifter

för att täcka kostnaden

Det finns ett behov att öka kunskaperna
på hälsa och miljö.

Arbetet

ämnen bör intensiñeras.
i internationellt

för återlämnings-

i fråga om pantsystem torde bestämmelser
böra lämnas utanför miljöbalken.
om kemikaliers

med att begränsa riskerna

Det är viktigt

skadlighet

med skadliga

Åtgärderna bör så långt möjligt

samarbete.

om åter-

genomföras

att kemikaliekontrollen

ut-

vecklas.

Inom en fem-tioårsperiod
bör kunskaper finnas framme om
alla kommersiellt
förekommande
kemiska ämnen så att deras skadlig-

het för hälsan och miljö
metoder
1990-talet

för

kan bedömas.

riskhantering

bör ytterligare

behöver

utvecklas.

Till

mitten

antal ämnen som bedöms

bör begränsas ha identifierats

ha tagits fram för riskbegränsande
Man bör vidare

också

ett betydande

skadliga att deras användning

Ett system med strategier

och
av
så

och planer

åtgärder.

så långt som möjligt undvika att nya skadliga ämnen införs. Introduktionen
av sådana bör föregås av en noggrann
risk/nyttoanalys,
således en slags miljökonsekvensbeskrivning.
Ut-
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bytesprincipens
preventiv

bör

utvecklas.

Denna

och skall tillämpas

byta ut farliga
från början

tillämpning

kemikalier
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sin natur

vid val av kemikalier
inte enbart för att
som man redan använder utan också för att

välja så ofarliga

kemikalier

som möjligt.
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Hälsoskyddsfrâgorna

9. 1

Inledning

med 1919 års

ersattes sedermera

1875. Denna

redan den l januari

trädde i kraft

i Sverige

hälsovårdslagstiftningen

Den första egentliga

Genom den snabba samhällsutvecklingen

hälsovårdsstadga.

blev hälso-

Starka krav restes på en översyn
allt mer betydelsefulla.
1948 års
anledning
härav tillkallades
1919
hälsovårdsstadga.
I
års
av
Kommittén avlämnade år 1953 betänkandet
Hälsovårdsstadgekommitté.

värdsfrågoma

1953:31

SOU
fram

Förslag

m.m. Betänkandet ledde
1958:663.
Enligt stadgan skulle

till hälsovårdsstadga

1958 års hälsovårdstadga

till

i varje kommun

tillsynen

närmare

finnas en hälsovårdsnämnd,
som hade att utöva den
Vid
i kommunen.
hälsovården
den
allmänna
över
på hälso- och miljövårds-

denna tid fanns endast ett fåtal författningar
områdena.

1974 tillkallades en kommitté för att se över 195 8
Kommittén antog namnet Hälsovårdsstadgeutred-

I oktober

års hälsovårdsstadga.

ningen.

I juni

1978:44

1978 avlämnade

utredningen

hälsoskydd.

Betänkandet

Kommunalt

den nuvarande

hälsoskyddslagen

hanget är också regeringens
av Hälso-

SOU
av

Av intresse i samman1981/82:97
med anledning

1982:1080.

proposition

och sjukvårdsutredningens

och medel för hälso

sitt betänkande

ledde till tillkomsten

och sjukvården,

betänkande

SOU

1979:78

Mål

förslag till hälso- och sjukvårdsansvar inte endast för
I mars 1991
hälsoskyddsarbete.

lag. I denna lades fast landstingskommunernas

sjukvården

utan även för förebyggande

lade regeringen

inomhusmiljö

fram
m.m.

en proposition

I propositionen

1990/91:145
behandlades

om byggnaders
även frågor

om pro-

Förslag lades fram om att Boverskulle ges ansvar för dessa
ket inom ramen för kemikalielagstiftningen
frågor. Förslaget ledde till vissa ändringar i lagen om kemiska pro-

duktinformation

dukter.

avseende byggvaror.
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Regeringens

proposition

hälsoskyddslag

med

stadgeutredningens
9.2.1

Begreppet

I propositionen

med

anledning
betänkande

hälsoskydd

diskuteras

inledningsvis

till att det kunde förväxlas
Departementschefen

begreppet
hälsoskydd
av sanitära

begreppet

hälsovård

olägenheter

Sambandet
menterades

med den individuellt

allmän

hälsovård,

ansåg att det inte
bl.a.

med hänsyn

förebyggande

hälso-

delade utredningens

uppfattning
om att
med ett nytt
nämligen
Med hälsoskydd avsågs åtgärder för att hindra uppkomsten

allmän
.

ny

av Hälsovårds-

som använts under lång tid. Hälsoskyddsutredningen
sällan uppstått oklarheter om begreppets innebörd,
vården.

till

förslag

mellan

på följande

borde

ersättas

och för att undanröja

hälsoskydd

sådana olägenheter.

och förebyggande

hälsovård

kom-

sätt:

Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan
om hur den förebyggande hälsovården enligt förslaget till hälso- och sjukvårdslag
förhåller sig till hälsoskyddsarbetet enligt hälsoskyddslagen. I
propositionen 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag,
m.m. framhöll
jag att landstingskommunernas
ansvar när det gäller miljöinriktade
insatser bör innefatta insatser i syfte att fastlägga hur faktorer i den
yttre miljön - och därmed inte bara kemiska, biologiska och fysikaliska utan även sociala och psykologiska
levnadsvanor inver- samt
kar på befolkningens
hälsotillstånd.
Jag framhöll vidare att landstingskommunerna
borde ta till vara, bearbeta och utnyttja den
information
riskerna
i människornas livsmiljö som observeras
om
i det dagliga
hälso- och sjukvårdsarbetet.
Detta innebär
att
landstingskommunerna
i framtiden kommer att få kunskaper och
erfarenheter
som är av utomordentligt
stort värde för den lokala

hälsoskyddsverksamheten

enligt den nu föreslagna hälsoskyddslaDet
därför
är
angeläget
gen.
att en effektiv samverkan och ansvarsfördelning
mellan den lokala tillsynsmyndigheten
enligt hälsoskyddslagen och landstingskommunen
kommer till stånd. Det bör
härvid ankomma på landstinget att hålla tillsynsmyndigheten
underrättad om de kunskaper och erfarenheter
tingen får i sin vårdande verksamhet.

av hälsorisker

som lands-

9

Kapitel

9.2.2

Fast

och

Bestämmelserna

401

lös egendom

i hälsoskyddslagen

omfattar

från använd-

olägenhet

ning av egendom. Det ankommer på vederbörande nyttj anderättshavare
eller ägare till egendom att vidta de åtgärder som kan krävas enligt
lagen för att sådana olägenheter
till lagen prop.

skall kunna undvikas.

Av förarbetena

1981/822219

s. 59 framgår att med egendom avses
både fast och lös sådan. De materiella reglerna i lagen omfattar dock
i huvudsak

frågor rörande användning

der, bostäder,

lokaler,

lös egendom

Begreppet
lagtexten

anläggningar

eller

m.m.

har inte

i förarbetena

till

närmare

denna.

med motordrivna

definierats

Den möjlighet

1 1 § för kommunen

hälsoskyddsförordningen
om tomgångskörning
lagens tillämpbarhet

av fast egendom såsom byggna-

fordon

vare sig i
som införts i

att meddela föreskrifter
kan utgöra exempel på

i fråga om användningen
av lös egendom. Det
kan nämnas att Regeringsrätten
beslut 1980 2:18 funnit att en miljöoch hälsoskyddsnämnd

haft befogenhet

att med stöd av hälsoskyddslatill
mot sanitär olägenhet i form av buller från motortrafik

gen ingripa

och från ett gatukök.
Olägenheter

som inte har samband med användningen av egendom
har inte ansetts falla in under bestämmelserna i hälsoskyddslagen.
Det
är således inte möjligt

att med stöd av bestämmelserna i lagen ingripa
mot skrän och andra oljud från personer som vistas på allmänna platser m.m. Sådana störningar

myndigheten

att beivra

torde det i första hand ankomma

med stöd av annan lagstiftning.

9.2.3

Sanitär

Begreppet

sanitär olägenhet infördes

olägenhet
i den svenska hälsovårdslagstift-

ningen redan i 1919 års hälsovårdsstadga.
att få ett sammanfattande

uttryck

kunde godtas från allmän hygienisk
ansåg att begreppet

Med begreppet

avsåg man
för alla sådana störningar som inte

synpunkt.

borde förtydligas

mer eller gränsvärden

Hälsoskyddsutredningen

genom att man i fastställda norför sanitär olägenhet gick.

angav var gränsen

Utredningen

ansåg att erfarenheterna

gränsvärden

som fanns trots att de inte var rättsligt

hänsyn härtill

på polis-

var

goda av de normer
bindande.

och
Med

avstod utredningen

från att lämna förslag om införandet
Departementschefen
anslöt sig till utred-

av bindande gränsvärden.
ningens uppfattning i dessa delar liksom

till

utredningens

förslag

till
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definition

av begreppet sanitär olägenhet. För att en störning skall
som sanitär olägenhet bör den vara av någon betydelse och
natur samt vara skadlig i antingen fysiskt eller
av inte helt tillfällig
psykiskt hänseende på en människas hälsotillstånd.
betecknas

Några tekniska

bedömningen

eller ekonomiska

av vad som är sanitär

göras på hygieniska

och medicinska

miska avvägningarna

Hänsyn

ningarna

förorsakar

undanröja

ingripa

olägenhet.

grunder.

skall inte göras vid

Bedömningen

De tekniska

och ekono-

Härvid

skall tas till

av vilka ingripanden
skall en avvägning ske mellan skilda
å ena sidan den olägenhet som stör-

människornas

hälsa, å andra sidan nyttan av den
för att

som ger upphov till störningarna samt kostnaderna
störningarna
och den ekonomiska
verkan i övrigt

mot störningarna.

tas till lokala

av att

Hänsyn skall också i viss utsträckning

kunna

förhållanden.

Det kan i sammanhanget

Socialstyrelsen,

skall

skall ske vid prövningen

som kan behöva göras.
intressen.

verksamhet

avvägningar

nämnas att vissa remissinstanser,

Svenska kommunförbundet

tjänstemannaförbundet,

ansåg att begreppet

bl.a.

och Svenska hälsovårdssanitär

olägenhet

borde

ersättas med ett annat, i all synnerhet

som detta föreslogs få en delvis
innebörd
i
den
författningen.
Som alternativ nämndes "godannan
nya
tagbart hälsoskydd " "olägenhet ur hälsoskyddssynpunkt"
och " olägen,
het".

9.2.4

Hänsynen

till

särskilt

känsliga

personer

Vid tillämpning

av bestämmelserna i den nuvarande hälsoskyddslagen
skall hänsyn tas till känsliga personer. Så var emellertid inte fallet i
den tidigare

hälsovårdslagstiftningen.

ning av Hälsovårdsstadgeutredningens
s. 56.

I regeringens
betänkande

proposition

i anled-

uttalades

följande

Frågor huruvida en störning skall anses vara ringa eller
är
beroende av hur människor i allmänhet uppfattar störningen. Härvidlag kan det finnas betydande skillnader mellan olika människor.
Många människor lider av överkänslighetsreaktioner.
Störningar
upphov
till
sådana
reaktioner
hos
många
människor
kan
som ger
betraktas som en sanitär olägenhet. Ett hänsynstagande till människor som är något känsligare än "normalt"
skall alltså göras vid
bedömningen av vad som är sanitär olägenhet.
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Riskbedömningar

9.2.5

En fråga som särskilt diskuterades i propositionen var vilka maktmedel
Utredningen
som skulle tilldelas miljö- och hälsoskyddsnämnderna.
för nämnden att
om man skulle införa en möjlighet
med förbud också mot en planerad verksamhet, som förutsågs
kunna medföra sanitära olägenheter sedan den kommit i gång. Enligt
hade övervägt
ingripa

fanns mycket begränsade möjligheter

då gällande hälsovårdslagstiftning

avvisade dock en sådan ordning.
att förhindra en planerad verksamhet som

Utredningen

till sådan ingripanden.

Den ansåg att möjligheter

kunde skapas genom nämndens
planeringen och genom att byggnads-

sanitär olägenhet

förväntades

medföra

medverkan

i den kommunala

såg till att företaget
av byggnadslovsfrågan
i 56 § 1 mom. byggUppräkningen
inte stred mot hälsoskyddslagen.
nadsstadgan av författningar
som byggnadsnämnden skulle beakta vid
nämnden vid sin prövning

byggnadslovsprövningen

därför

föreslogs

skola

kompletteras

med

som delade denna uppfattning,
kunde
fâ
råd
önskade
tillade att den som så
av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att bedöma om en planerad verksamhet kunde förväntas

hälsoskyddslagen.

Departementschefen,

sanitära olägenheter.

förorsaka

Det bör dock i sammanhanget
hetsregeln

i hälsoskyddslagen

framhållas

att den allmänna

aktsam-

6 § till skydd mot sanitär olägenhet

är

till egenpå det sättet att en ägare eller nyttjanderättshavare
dom är skyldig att vidta de åtgärder som kan krävas för att såväl
hindra uppkomsten av sanitär olägenhet som undanröja sådana olägenutformad

heter.

9.2.6

Förhållandet

till

I fråga om hälsoskyddslagens
des i propositionen

miljöskyddslagen
förhållande

att miljöskyddslagen

till miljöskyddslagen

begränsades

till

anför-

störningar

vid användning av fast egendom - vilket innebar att
som uppkommit
lagen var tillämplig
på all användning av mark, byggnad eller anläggning som kunde medföra någon form av störningar på omgivningen.
Något krav på att störningarna skulle medföra sanitär olägenhet ställdes inte upp. Genom
sanitära
funnits

olägenheter
mellan

att göra hälsoskyddslagen
eliminerades

hälsovårdsstadgan

med sammanhängande

tillämplig

endast på

som
en del av den överlappning
och den däroch miljöskyddslagen

gränsdragningssvårigheten.
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Tveksamhet

vid val av lag bedömdes endast uppkomma beträffande
Sanitär olägenhet vid användning av fast egendom. I sådana situationer
kunde

miljö-

skyddslagen

och hälsoskyddsnämnden
och länsstyrelsen

ingripa

och nämnden

med stöd av hälsoom den var lokal till-

ingripa med stöd av miljöskyddslagen.
I sistnämnda
fall borde miljöskyddslagen
tillämpas bl.a. med hänsyn till att den som
drabbades av ett ingripande ofta kunde begära att få sin verksamhet
synsmyndighet

prövad

enligt

miljöskyddslagen.

Ett beslut i ett sådant ärende tog då

over.

9.3

Regeringens
Hälso-

anledning

och sjukvårdsutredningens

Genom hälso- och sjukvårdslagen
nerna

med

proposition

ett vidgat

för

1982:763

av

betänkande

gavs landstingskommuhälsa. Landstingskom-

befolkningens

ansvar
munerna ålades, förutom att erbjuda sjukvård,
att även förebygga
ohälsa hos befolkningen
insatser
riktade
såväl människorna
på
genom
som miljön.

Landstingskommunerna

ställa, bearbeta

och utnyttja

hälso- och sjukvården

sjukvården

hade att ta till

vara, sammankunde
finnas inom
som
människornas livsmiljö.
Hälso- och

den information

om riskeri
skulle i framtiden mera aktivt

medverka

i samhällsplane-

ringen

och på så sätt bidra till en bättre livsmiljö
för befolkningen.
Studier, som syftade till att kartlägga och analysera förekomsten

och utbredningen

av sjukdomar och annan ohälsa inom olika befolkningsgrupper,
skulle vara viktiga instrument
för att
erforderlig
kunskap på detta område.
De kunskaper

om olika miljöfaktorers
hälsa som framkom i detta arbete skulle

sjukdomsförebyggande

åtgärder

hälso- och sjukvården.

Kunskaperna

ringen,

t.ex. i bebyggelse-

betydelse
ge underlag

andra delar av samhället än
borde utnyttjas vid samhällsplane-

och miljöplaneringen,

och hälsofrämjande

som möjligt.

borde hälsorisker

Härigenom

att formerna

uppmärksamhet.

i syfte att skapa en
för befolkningen

kunna undvikas.
medverkan

som var anpassade till männi-

i fysiskt och psykiskt

jade deras behov i vid bemärkelse,
ägnas ytterligare

miljö

för hälso- och sjukvårdens

i arbetet på att skapa samhällsmiljöer,
skornas förutsättningar

för skade- och

inom

så hälsovårdsbevarande

Det underströks

för människors

avseende och som främ-

ännu var outvecklade och måste
anfördes följande.

Härvid

Att ta kontakt med hälsovårds-,
der liksom

fritids-

byggnads-,

för att ta
för landstingskommunerna.

blir en viktig uppgift
självklart
Det är också
att landstingskommunerna
några exempel

måste samarbeta

och expertorgan.

myndigheter

och centrala

och trafiknämn-

och yrkesinspektion

med företagshälsovård

med regionala
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Jag vill

här peka på behovet av samordning på central nivå för att en samlad kunskap på detta område skall kunna åstadkommas i rationella
former.

verksamheten

Den miljömedicinska

tens, bl.a. på det epidemiologiska
längre

krävde delvis specialiserad
området.

kompeoch i ett

Både kortsiktigt

var det därför angläget att landstingskommunerna
särskilda enheter för dessa upgifter.

perspektiv

inrättade

9.4

i miljöbalken

Hälsoskyddet

av de nuvarande miljölagarna
aktsamhetsregel
finns en grundläggande
av väsentligen samma innetillämpningsområdet
håll. Vi har vidare konstaterat att
av vissa aktVi har i 5 kap. konstaterat

samhetsregler

att i flertalet

i de nuvarande

lagarna bör vidgas.

i de nuvarande

att aktsamhetsreglerna

miljölagarna

I 5 kap. föreslår

vi

läggs till grund för

i miljöbalken.
Dessa
mer
regler förslås omfatta alla dem som enligt närmare definition i balken
Varje verksamhet, hantesägs utöva eller ämna utöva miljöpåverkan.
övergripande

ett antal

aktsamhetsregler

ring eller åtgärd som kan befaras påverka människors hälsa eller miljön eller äventyra en långsiktigt god hushållning med naturresurser bör
innefattas

i detta begrepp.

Skyddet för människors

inte en separat företeelse utan är en viktig,
sedd i sin helhet.
miljöbalken

hälsa utgör sålunda

integrerad

beståndsdel

i

allmän
en grundläggande
aktsamhetsregel som gäller för både hälsoskydd och miljöskydd liksom
Till den allmänna
med naturresurser.
också i fråga om hushållning
Vi föreslår

aktsamhetsregeln

att det i miljöbalken

införs

bör knytas vissa hjälpregler

såsom krav på att tilläm-

teknik och krav på att byta ut hälsofarliga
pa bästa tillgängliga
ter mot mindre farliga sådana.
Den grundläggande
den nuvarande

miljöskyddslagen.

sin tur stora likheter
skyddslagen.

aktsamhetsregeln

kan sägas ha sin förebild

i

uppvisar

i

Sistnämnda

med den nuvarande

produk-

bestämmelse

aktsamhetsregeln

i 6 § hälso-
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lagbestämmelserna

tillkomst

Vid

anpassades nämligen aktsamhetsreglernai

till miljöskyddslagens

hälsodenna

regelsystem.

Hälsoskyddslagen
likheter

är ingen tillfällighet.

och miljöskyddslagen

med varandra.

uppvisar även i övrigt stora

I båda lagarna finns bestämmelser

till skydd för

människors

hälsa. Det är också i stort sett samma myndigheter
de båda lagarna.

tillämpar

Emellertid

finns det skillnader

ningsområden.
ningar

i fråga om de båda lagarnas tillämp-

Miljöskyddslagens

från användning

medan bestämmelserna

som

bestämmelser

omfattar

endast stör-

av fast egendom, byggnad eller anläggning
i hälsoskyddslagen omfattar ägare eller nyttjan-

derättsinnehavare

till såväl fast som lös egendom.
behandlas frågor om inomhusmiljön
i såväl hälsoskyddslagen som plan- och bygglagen.
till
Frågor om ingripanden
för
skydd
hälsan i fråga om befintliga
bostäder fattas med stöd av
För närvarande

bestämmelserna

i hälsoskyddslagen.

Frågor

om utformningen

av nya
regleras genom bestämmelser i plan- och bygglagen.
Vi anser att de nuvarande bestämmelserna i hälsoskyddslagen bör föras
in i miljöbalken
medan de nuvarande bestämmelserna
i plan- och

bostadslägenheter

bygglagen

bör finnas kvar i denna. I 19 kap. behandlar

organisatoriska

frågorna

Det är viktigt
arbetsmiljö

nering

beträffande

Våra lagförslag

av arbetsmiljön.

främst förebyggas
förordar

i kapitel

Förslaget
nuvarande
medför

att samordna

och utomhusmiljö.

bättre förhållanden
arbetsmiljön.

kring bl.a.

närmare de

hälsoskyddet.
i fråga om boendemiljö,
annars risk för att krav på

hälsoskyddet
Det finns

utomhusmiljön
ger inte underlag

I det praktiska

livet

får negativ inverkan

för en sådan diskrimikan en sådan inverkan

genom ett sådant samarbete på tillsynssidan
19 i den allmänna motiveringen.

som vi

aktsamhetsreglerna
i de
om att ersätta de grundläggande
miljölagarna
med mer övergripande
regler i miljöbalken

att dessa regler inte längre knyts till egendomsbegreppet.

hälsoskyddet

på

innebär detta vidgade möjligheter

För

att ingripa mot störande

verksamheter

att ingripa mot kvarstående
av olika slag. Möjligheterna
skador eller olägenheter vidgas också genom att skyldigheten att av-

hjälpa olägenheter
upphört

efter det att en verksamhet, hantering eller åtgärd
fastläggs i den grundläggande aktsamhetsregeln i miljöbalken.

Den nya aktsamhetsregeln
i miljöbalken
föreslås
en något mer
allmän utformning
än motsvarande regel i hälsoskyddslagen.
Var och
skall nämligen enligt vårt förslag i prinen som utövar miljöpåverkan
cip vara skyldig att vidta de skyddsåtgärder,
tåla de begränsningar och
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som behövs för att skydda bl.a.
skydda människors hälsa inryms inte

i övrigt

hälsa. I begreppet

dvs. störningar som kan ge upphov till Sanitära olägenheter
även mindre
- utan
i miljöbalken
allvarliga störningar. I den föreslagna aktsamhetsregeln

endast begreppet

i hälsoskyddslagens

hälsoskydd

mening

skall kunna göras.
anges således ingen gräns för när ingripanden
Regeln överensstämmer
härigenom med den nuvarande aktsamhetsskall dock tillsynsmyndigheten

regeln i miljöskyddslagen.

Självfallet

ingripa

bara om behovet

med föreläggande

påkallar

av hälsoskydd

detta.
Den föreslagna

grundläggande

i miljöbalken

aktsamhetsregeln

bör

ökade möjligheter
att ingripa mot störningar av
ge miljönämnderna
mindre allvarlig art, t.ex. sådana som orsakas av infraljud eller annat
ventilationsanläggningar
eller liknande.
svagt ljud från värmepumpar,
och
Det bör i likhet med vad som nu gäller enligt miljöskyddslagen
hälsoskyddslagen
vara möjligt att ta viss hänsyn också till olägenheter
av psykisk natur. I förarbetena till miljöskyddslagen
mentschefen bl.a. att det psykiska obehag tillkomsten
verksamhet

konsekvenser

blev mindre eftersökta

på det sättet att fastigheter

uppfattning,

Som ovan redovisats

hänsyn tas till störningar

enligt hälsoskyddslagen

borde,

kunna beaktas när ett företags

vägdes mot varandra.

liga också i psykiskt

i trakten

och sjönk i värde. Också sådana effekter

enligt departementschefens
för- och nackdelar

av en miljöfarlig
kunde nå sådan intensitet att det

ibland

kunde föranleda

kunde få ekonomiska

uttalade departe-

skall

som kan vara skad-

hänseende.

erinra om vad Hälsovårdsstadgeutredningen
uttalade i fråga om begreppet sanitär olägenhet.
Utredningen
ansåg att begreppet borde förtydligas
genom att man i
Det ñnns anledning

fastställda
olägenhet

normer
gick.

att i sammanhanget

eller

angav var gränsen för sanitär
fann
att erfarenheterna
av de då
som

gränsvärden

Utredningen,

inom hälsoskyddsområdet
var
normerna och riktvärdena
goda, avstod dock från att lämna förslag om införande av bindande

framtagna

sådana.
i 7 kap. anser vi tiden nu mogen att införa
förordade.
som Hälsovårdsstadgeutredningen

Som närmare redovisats

den typ av gränsvärden
Vi har dock valt att i miljöbalken

benämna dem miljökvalitetsnormer

eftersom de skall kunna användas inom såväl miljöskyddsområdet

hälsoskyddsområdet.
kommer

Vi har vidare

antagit

att kvalitetsnormer,

som
som

vara av en betydligt mer bindande karaktär än de nuvarande
åtminstone till en början kommer att i
normerna och riktvärdena,
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hand inriktas

mot hälsoskyddet.

inom EG där miljökvalitetsnormer

Så har för övrigt

varit

fallet

under senare år införts i flera direk-

tiv.
Man kan anta att de av oss föreslagna miljökvalitetsnormerna,
som
skall vila på vetenskaplig grund, kommer att vara viktiga hjälpmedel
vid tillämpningen

i miljöbalken
i
av de allmänna aktsamhetsreglerna
fråga om skyddet av människors hälsa.
Sammanläggningen
aktsamhetsreglerna
i de
av de grundläggande
nuvarande miljölagarna
till övergripande regler i miljöbalken
leder till

att behovet av särskilda bestämmelser
skar. Vi har dock kommit fram till
undvara

vissa specialbestämmelser

för de olika fackområdena

min-

inte kan
att man i miljöbalken
för miljöfarlig
verksamhet,
strål-

skydd, naturvård

m.m. Tillståndsprövningen
heter, som föreslås bibehållas åtminstone
måste exempelvis regleras genom särskilda
Vi har också stannat för att i miljöbalken

verksamav miljöfarliga
för större anläggningar,
bestämmelser.
bibehålla

ett antal särskil-

da regler

till skydd för hälsan. Det finns nämligen även i detta avseende ett behov av regler som kan användas när inte bestämmelserna
verksamhet kan tillämpas
det är fråga om
om miljöfarlig
- t.ex. när
hälsoskyddet i bostäder, lokaler m.m. Det finns även, i likhet med vad
verksamhet, ett behov av särskilda regler
som föreslås för miljöfarlig
tillståndsoch anmälningsplikt
för vissa verksamheter
om
som kan
föranleda

olägenheter

hotell, pensionat,
det att särskilda

från hälsosynpunkt,

lokaler för hygienisk

t.ex.

avloppsanordningar,

behandling

regler om hälsoskyddet

m.m. Det förhållaninförs i balken får inte hindra

att hälsoskyddet

ses som samordnat med övriga intressen som skyddas
Det främsta tecknet på denna samordning är de gemenallmänna
aktsamhetsregler
samma
som vi föreslår.
Vi anser att frågor om tillstånds- och anmälningsplikt
inom hälso-

genom balken.

skyddsområdet,

i likhet med vad som nu gäller enligt miljöskyddslagen
och som framöver föreslås gälla för miljöfarlig
verksamhet, bör regleutfärdade med stöd av balken.
ras av regeringen genom förordningar
Vi anser också att en del bestämmelser i hälsoskyddslagen
av mer
detaljbetonad
karaktär bör kunna mönstras ut eller föras in i en ny
hälsoskyddsförordning.
Hälsoskyddsbcstämmelserna
i miljöbalken bör
i större utsträckning

frågor

än bestämmelserna

om inomhusmiljön.

Härigenom

mer att

karaktären

av kompletterande

miljöfarlig

verksamhet.

Den föreslagna

i hälsoskyddslagen
kommer

inriktas

på

dessa bestämmelser

bestämmelser

utformningen

till

dem om

av de allmänna
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innebär också att den nuvarande

att vara överflödig.
att bestämmelserna
om tillsyn,

14 §

kommer

Det bör framhållas

överklagande,

sanktioner

föreslås
m.m. i likhet med de allmänna aktsamhetsreglerna
Som
närmare redovisar i specialvara gemensamma i miljöbalken.
motiveringen till bl.a. 17 kap. bör beslut i frågor om människors hälsa
orsakade

av störningar från fasta anläggningar
omgivningen
ordning
överprövas i administrativ
beslut

i frågor

om inomhusmiljön
prövas domstolsvägen.
Ett bibehållande
skors hälsa innebär
miljöbalken.

liksom

och verksamheter
medan motsvarande

för närvarande

av särskilda

bestämmelser

att begreppet

hälsoskydd

i

till

bör över-

skydd för männi-

måste klart definieras

i

Som ovan redovisats finns det skäl som talar för att
bör vidgas något i förhållande till vad som nu gäller. Som

begreppet

ovan anförts torde det i det moderna samhället finnas en rad aktiviteter
som kan förorsaka olägenheter utan att dessa för den skull kan anses
utgöra sanitär olägenhet. Många gånger kanske sådana olägenheter på
ett enkelt sätt kan åtgärdas, t.ex. genom anordnande av bullerskärmar
anordningar.
Begreppet sanitär olägenhet bör utmöns-

eller liknande
tras.
Med

bör i miljöbalken
avses åtgärder för att hindra
olägenheter
för
människor.
Med olägenhet bör avses
av
som från medicinsk, hygienisk eller annan synpunkt kan

hälsoskydd

uppkomsten

en störning
verka störande på människors

hälsa eller välbefinnande

och som inte

är ringa eller helt tillfällig.
Vissa

skillnader

föreligger

mellan

hälsoskyddslagen

och miljö-

i fråga om vilken hänsyn som skall tas till särskilt känsliga personer. Bestämmelserna i hälsoskyddslagen
ger större utrymme
för sådana hänsynstaganden än bestämmelserna i miljöskyddslagen.
I

skyddslagen

praktiken

torde dock dessa skillnader
framför

skyddsbeslut,
digheterna
t.ex.

sådana fattade under senare år, tycks mynha fäst visst avseende vid känsliga personer,
Då villkor utformas när tillstånd ges till miljöfarlig

beaktar

allergiframkallande.
kraftigt

allti

i realiteten

allergiker.

verksamhet

ha suddats ut. I många miljö-

Koncessionsnämnden
Det förhållandet

ökat i samhället

l den nya miljöbalken
hålla de nuvarande

under senare år har säkert bidragit
finns det knappast någon anledning

olikheterna

kan vara
åkommor
till detta.
att bibe-

i de aktuella

synstagandet till särskilt känsliga personer.
inte minst mot bakgrund

om ett utsläpp

att antalet allergiska

av den kraftiga

lagarna i fråga om hänEnligt vår uppfattning bör,

ökningen

av olika allergiska
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åkommor

under senare år, vid tillämpningen
regelav miljöbalkens
hänsyn
kunna
till
känsliga
vad
är
än
system
tas
personer som
mer
som
kan anses vara normalt. Hälsoskyddslagens
mer moderna synsätt bör
därför enligt vår mening läggas till grund för de allmänna
reglerna i miljöbalken.

aktsamhets-

Som nyss nämnts beaktar Koncessionsnämnden

Vid tillämpningen
om ett utsläpp kan vara allergiframkallande.
av
miljöbalken
bör i enlighet med det nyss anförda hänsyn också tas till
om utsläpp påverkar personer som redan är allergiker.
Självfallet

kan vid bedömning

av allergirisker
hänsyn tas till varje tänkbar

annan riskbedömning
hänsyn skall tas bör det vara fråga om en grupp
påverkas och denna påverkan bör inte vara alltför

lika

litet

som vid

olägenhet.

För att

av människor

obetydlig,

som

om den

skall beaktas.
I 5 kap. har vi närmare redogjort
reglerna

i miljöbalken

för hur de allmänna

skall förhålla

sig till

aktsamhets-

reglerna

om miljöfarlig
aktsamhetsreglerna

verksamhet.

Utformningen
av de föreslagna
innebär att samma grundläggande bestämmelse skall tillämpas i många
olika situationer.
Reglerna skall tillämpas för såväl miljöfarlig
verk-

samhet som sådan verksamhet som omfattas av begreppet hälsoskydd
enligt den föreslagna definitionen.
Vid prövning av miljöfarlig
verksamhet fastläggs i form av villkor vilka skyddsåtgärder,
försiktighetsmått m.m. som skall gälla
gälla även framöver.
Vid
ankommer

det emellertid

till

skydd

prövning

för omgivningen.
enligt

Så föreslås

balkens

bestämmelser

också på tillståndsmyndigheten

att försäkra

sig om att verksamheten inte strider mot andra bestämmelser i balken.
Skulle så vara fallet bör en ansökan kunna avslås. Villkoren
i tillståndsbeslutet skall dock syfta till att förhindra olägenheter i omgivningen.
Ett

tillståndsbeslut

enligt

balken

enligt

bör

uppfattning

vår

ha

samma rättskraft som gäller i dag beträffande de frågor beslutet avser.
Villkoren
i ett sådant beslut bör således inte kunna rubbas av ett beslut
till

skydd för hälsan såvida det sistnämnda

frågor

än skyddet

förhållande

av omgivningen.

Detta

beslutet

inte avser andra

innebär

ingen

till vad som nu gäller.
föreslår vi att det i miljöbalken

I 15 kap.

ändring

i

införs

gemensamma
Beslut fattade med stöd av dessa bestämmelser
på aktsamhetsreglerna
i miljöbalken.
Som redovisats i

tillsynsbestämmelser.
skall grundas
tidigare

kapitel vilar dessa regler på ett antal grundläggande

Stor vikt läggs i dessa vid att olägenheter
allmänna

aktsamhetsreglerna

principer.

på olika sätt förebyggs.

föreslås utformade

De

så att också planerade
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om dessa kan förväntas strida mot reglerna. Detta innebär ingen ändring i förhållande till vad som nu gäller
enligt miljöskyddslagen.
Det innebär emellertid en skärpning av regler-

verksamheter

kan förhindras

na till skydd för hälsan.
Hälso-

och miljöskyddet

i varandra.

Hälsoskyddet

kompletterar

skors hälsa och har starka kopplingar
skydd samt folkhälsoarbete.

sätt. Det är därför

ansvaret för miljövården.

En fördel

för männi-

till hälso- och sjukvård,

särskilt inom miljömedicin,
viktigt

och hälsoskyddet
är därvid

och är integrerade

skyddet

smitt-

På så sätt kan den samlade kunskap

finns inom hälso- och sjukvården,
på ett effektivt

varandra

berör dock uteslutande

som
utnyttjas

att de myndigheter

samarbetar

den samordning

som har
med hälso- och sjuk-

som i fråga om tillsynen

område och som möjliggör en sammed exempelvis landstingsorganisationen.
Frå-

råder på hälso- och miljöskyddets
lad syn vid samarbete
gor om samordningen
den allmänna

på det centrala

motiveringen.

planet behandlar

vi i kap. 19 i
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Trafik

10.1

Inledning

Sett i ett historiskt
sammats relativt
miljöstörningar

perspektiv

buller,

uppmärk-

är i dag en av de största källorna till
och i storstäderna till och med den största. Hälso- och
från

transportsektorn

vibrationer,

landskapsbilden
och djurlivet.

miljöpåverkan

sent. Trafiken

miljöstörningarna
ningar,

har trafikens

nedsmutsning

och i naturområden
Störningarna

och lokalt höga bullernivåer

intensiv

trañk.

främst

och trängsel

med åtföljande

i storstäderna

reningar

består

består

i luftföroresamt intrång

påverkan
främst

utmed trañkleder

i

på växt

i luftföro-

och gator med

Det är först under de senaste 20 åren som åtgärder vidtagits för att
till rätta med trafikens
miljöproblem.
De hittills vidtagna

komma

åtgärderna
För

har varit riktade

personbilar

modeller.
modeller

Kraven

främst

infördes

krav

mot luftföroreningar
på avgasrening

och buller.

fr.o.m.

har sedan dess successivt skärpts. Fr.o.m.

1971 års
1989 års

gäller

För reglerade
nya långtgående krav för personbilar.
skärpningarna
utsläppen
från
att
nya bilar reduceras
med i genomsnitt 70-80 %. Även för lastbilar och bussar har införts
ämnen innebär

skärpta avgaskrav,
tunga fordon

fr.o.m.

system med olika
bilmodeller

för lätta fordon

fr.o.m.

1992 års modeller

och för

1993 års modeller.

metoder

I Sverige har byggts upp ett
för avgaskontroll
vid introduktion
av nya

och vid den årliga

kontrollbesiktningen

av fordon.
blyfri
bensin
och
blyhalten
i blyad
om
bensin har efter hand sänkts. År 1991 var ungefär hälften
av den sålda
Regler

bensinen

har också införts

blyfn

och denna andel ökar snabbt. Den minskade

ningen av bly i bensinen har medfört
reducerats till 1950 års nivå.

att blyutsläppen

använd-

från trafiken

har

I fråga om fordonsbuller
har gränserna för sådant sänkts för de
olika fordonsslagen för att dessa enligt fordonskungörelsen
skall anses
lämpliga

för trafik.
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områden

respektive

har samtliga

Statens järnvägar

inklusive

Trañkverken

miljöarbetet

stärkt

inom

sina

som interna-

såväl nationellt

tionellt.
Även

ekonomiska

från trafiken.

har införts

miljöskatter

för att

Som exempel kan nämnas höjd
på motorfor-

accis

försäljningsskatt

skatt på bensin och differentierad
don. Särskilda

användning

till

har kommit

styrmedel

minska miljöstörningarna

på bensin och dieselolja

liksom

på inrikesflyget.
Det har också gjorts

att förbjuda

för kommuner

möjligt

i dag krav på förprövning

uppställs

trañkanläggningar

Vad gäller
enligt

endast beträffande

miljöskyddslagen

biltrafik
i kom-

inom vissa områden av en kommun, om luftföroreningarna
munen innebär akuta hälsorisker för dem som vistas där.
trafik-

större

och flottilj-

flygplatser.

10.2

på

Utvecklingen

Utvecklingen

på trañkområdet

utvecklingen

i stort.

trafikomrâdet
har ett nära samband

med samhälls-

å ena sidan det
och å andra sidan utvecklingen

starka band mellan

Det finns

som utförs i samhället
Sålunda påverkas
och samhällsaktiviteter.
andra
verksamheter
av
boende,
i hög grad av faktorer som befolkning,
transportbehoven
Utvecklingen
inom
och
sysselsättning.
näringsliv
ekonomi,
trans-

transportarbete

portsektorn

medför

och i dess omgivning

för och innebörden

också att förutsättningarna

av det nämnda sambandet

Ökningen av det totala transportarbetet
den ekonomiska

ganska väl följt

ekonomiska

utvecklingens

Emellertid

inriktning.

är efterfrågan

utan även till den

bara till denna tillväxt

inte kopplad

på transporter

tillväxten.

förändras.

har under flera decennier

Hur tillväxten

fördelar

sig inom

och regioner är därför av stor betydelse för
sammansättningen
hos efterfrågan på transporter
och
av
och de krav som ställs på transportsystemen.
och mellan olika sektorer

utvecklingen

Persontransporterna
hos den privata
fördelningen
det påverkas

främst av tillväxten och inriktningen
Stor betydelse har också den regionala

påverkas

konsumtionen.

omfattning

liksom kollektivtrafikens
också av boendemönster

och standard. Resan-

samt av fördelningen

mellan

arbete och fritid.
För godstransportutvecklingen
av vidareförädling

inom

olika

är varuproduktionen
näringsgrenar

och dess grad

av störst betydelse.

En

Kapitel

10

415

i förhållande till
annan viktig faktor är utvecklingen av utrikeshandeln
den inhemska produktionen.
Efterkrigstiden
karaktäriseras till stor del
av lastbilstrañkens

expansion,

en stagnation

framför

Även järnvägens

godstransporterna.

inträdde

vad gäller

de långväga

har ökat, dock att

under l970-talet.

senaste högkonjunkturen

Den

allt

transportarbete

ökade sitt transportarbete.

medförde

att alla

transportmedel

Snabbast ökade utrikestransporterna

i synnerhet den utrikes lastbilstrafiken.

och då

Järnvägen ökade sin marknads-

andel under första hälften av 1980-talet. Totalt sett skedde inte några
mellan de olika transportmedlen
större förskjutningar
under l980-talet.
Kunskap

är viktig då det gäller att bedöma
om trañkutvecklingen
transportsektorns
framtida inverkan på miljö och hälsa. För perioden
1990-2020

har Transportrådet
redovisat
en prognos i rapporten
Av prognosen framgår bl.a. följande.
Det totala persontransportarbetet
förväntas öka med 16 % mellan

1990:10.

åren 1989 och 2000.

en årlig ökning med knappt
1,4 %. Det förutses att perioden kommer att inledas med en nedgång
i det totala resandet till följd av kraftigt höjda bensinpriser.
För perioden 2000-2020

Detta

motsvarar

väntas det totala transportarbetet

öka med drygt 20 %

eller ca 1 % per år. Sett i ett längre perspektiv innebär prognosresultaFördelningen
tet en fortsatt dämpad tillväxt av persontransportarbetet.
mellan olika fárdmedel kommer inte att förändras nämnvärt under
perioden.

I det längre

mot längre resor.

samtidigt

tidsperspektivet

Antalet

regionala

som det interregionala

förväntas

ske
en förskjutning
ökar
jämfört
med
de
lokala
resor

resandet ökar i jämförelse

med det

regionala.
Det totala godstransportarbetet

väntas årligen öka med knappt 1 %

mellan åren 1987 och 2000 och med inte fullt
2000-2020.

det långväga

Av

1,6 % under perioden

godstransportarbetet

år 1987 svarade

sjöfarten

för ca 44 %, medan lastbil och järnväg vardera svarade för
28
%.
Varken till år 2000 eller till år 2020 förväntas några påtagca
liga förändringar

10.3

i marknadsandelarna.

Utsläpp

Som inledningsvis
ningar,

buller,

Luftförorenin
problem

av

ämnen

från

trafiken

har nämnts orsakar transportsektorn

vibrationer

bl.a. luftförore-

och nedsmutsning.

garna är dels ett lokalt problem, dels ett internationellt
med ibland global räckvidd. Av de luftförorenande
utsläppen
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i Sverige kan en stor del tillskrivas trafiken. Det är inte bara vägtrafiken som svarar för utsläpp utan betydande sådana kommer också från
och sjöfarten

flygtrañken

från arbetsfordon.

liksom

och som vanligen diskuteras
De ämnen som leder till luftförorening
kan allt efter deras påverkan indelas i dels sådana
i trafiksammanhang
dels sådana som leder till regionala

som orsakar lokala hälsoproblem,
och/eller globala miljöproblem.
Av

gruppen kan nämnas kolmonoxid,
partiklar.
Utsläpp av kolmonoxid
och
är
ozon
främst i tätorterna. Drygt 80 % kommer från trafi-

ämnen i den förstnämnda

kväveoxider,

kolväten,

ett hälsoproblem

ken. Bland kväveoxiderna

är kvävedioxid

farli gast från hälsosynpunkt.

Ozon är ett
kolväten anses vara cancerframkallande.
oxiderande
ämne som bildas av kolväten och kväveoxider

Tunga aromatiska
kraftigt

speciellt
sot,
av solljus. Partikelutsläpp
motorer, kan medföra ökade risker för cancer. Utsläppen
leder också till kraftig nedsmutsning.

från diesel-

under inverkan

av partiklar

ämnen i den senare gruppen kan framhållas kväveoxider,
får en allt
Kväveoxiderna
svaveldioxid,
ozon, kolväten och koldioxid.
Huvudorsaken
och
mark
större betydelse för försurningen
vatten.
av
Bland

till

försurning

dagens

främst

kommer

från

skador på vegetationen.
Koldioxid

ozonet.

Dessa
av svaveldioxid.
medför
fossila
bränslen.
Ozon
av
bidrar till bildningen av det skadliga
utsläppen

är dock
förbränning
Kolväten

ingår bland de s.k. växthusgaserna

av koldioxidhalten
ringar.

kan på sikt leda till

i atmosfären

och en ökning
klimatföränd-

från trafiken beräknas
som kolväteutsläppen
följd av redan fattade beslut om skärpta fordons-

Såväl kolmonoxidminska

kraftigt

till

krav.
är relativt
av svavel från trafiksektorn
med utsläpp från vissa andra sektorer.

Utsläppen
förelse

nästan
av 1950-talet har utsläppen av kväveoxider
har
härtill är främst att biltrafiken
i Sverige. Anledningen

mitten

Från
trefaldigats

ökat. Under
sats till
ungefär

1980-talet

förändrades

dock utsläppen relativt

lite. I mot-

för
vad som gäller för svavelutsläppen
svarar vägtrafiken
Även utsläppen från luftfart
hälften av kväveoxidutsläppen.

och sjöfart liksom
kets aktionsprogram
framgår

små vid en jäm-

bl.a.

från arbetsfordon

är betydande.

mot luftföroreningar

att kväveoxidutsläppen

väsentligt

större än vad som tidigare

utsläppen

från järnvägstrañken

Av Naturvårdsver-

och försurning,

från arbetsfordon
antagits.

’90,

och sjöfart

Vad gäller

är dessa av mindre

Luft

är

de direkta

betydelse.
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Vägtrañkens
utsläpp av kväveoxider
beräknas minska med nästan
hälften till år 2000 till följd av de beslut som fattats om skärpta emissionskrav

trots att trafiken

trañkslag

kommer

samtidigt

förutses öka. Utsläppen

från alla

att öka efter år 2000 om inga ytterligare

åtgärder

vidtas.
Utsläppen av koldioxid från trafiken har ökat kraftigt under 1980talet, medan utsläppen från andra sektorer har minskat. Av de svenska
utsläppen

av koldioxid

år 1987 svarade

trafiksektorn

för

drygt

en

tredjedel.
Utsläppen

av koldioxid

förväntas

öka. Till

skillnad

från utveck-

lingen vad gäller kväveoxider
kommer inte koldioxidutsläppen
att
påverkas av de redan fattade besluten om skärpta fordonskrav.
Utsläpkommer därför att stiga i stort sett i takt med
pen från vägtrañken
trañktillväxten.
Till en del kan dock ökningen motverkas av att fordoOckså koldioxidutsläppen
från sjöfart och
nen blir mer energieffektiva.
luftfart förutses öka, men även här kan en ökad energieffektivitet
bidra
till att begränsa utsläppen.
Ozon

förekommer

inte i form

ämnen på fotokemisk
ozonbildningen

väg. Bl.a.

av utsläpp,

kväveoxider

utan bildas

av andra

och kolväten

bidrar

till

i troposfären.

Sedan år 1946 har bly tillsatts
hindra

bensinen i Sverige i syfte att förbränsleblandningen
i motorn. Trafiken är
av
källan till bly i vår livsmiljö.
Emellertid
har blyutsläp-

självantändning

den viktigaste

bilar reducerats avsevärt under senare år.
pen från bensindrivna
Bakom minskningen ligger sänkt blyhalt i bensinen samt introduktionen av blyfri bensin. Utsläppen fortsätter att minska till följd av att
fler och fler bilar kan köras på oblyad bensin. Även
om blyutsläppen
från trafiken numera kan betraktas som ett löst problem kommer dock
miljöeffekterna

av redan utsläppt bly att kvarstå under lång tid fram-

över.
Det ñnns flera källor

knytning

till

trafiksektorn.

som kan ge upphov
halter av komplexa

till cancerframkallande
Bensin innehåller

till leukemi.

ämnen som har anstora mängder

I förbrukade

motoroljor

bensen,

finns höga

kolväten.
Dessa är starkt cancerframkallande.
Även i
finns
cancerframkallande
kolväten. Mängden av sådana
avgaser
ämnen från fordon beror på motortypen. Dieselmotorer
avger en större
mängd cancerframkallande

ämnen än bensinmotorer

avgasrening.

med fungerande

re mängder

Bensinmotorer

än andra motorer.

14 l3-028l.Dell

utan katalytisk

katalysatorer

avger mind-
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Avgaser

från främst dieselmotorer

sot.

partiklar

innehåller

En hel

med till stor del okända
del av dessa tas upp av människokroppen
Vissa av partiklarna
konsekvenser.
antas vara cancerframkallande.
också till
leder partikelutsläppen
Förutom att vara ett hälsoproblem
nedsmutsning.

10.4
Buller

från

Buller

trafiken

I Sverige besom berör flest människor.
invånare utsättas för bullernivåer
som går
för god miljö vid bostäder 55 dBA ekvivalentnivå

är den miljöstörning

1,3 miljoner

räknas ungefär
utöver

riktvärdet

per dygn för utomhusmiljö.
En mycket stor del av bullret härrör
finns ca 45 mil gator med bullernivåer
100 000 människor.

gator bor cirka
75 dBA
i

förekommer

innerstaden.

Göteborg

I

Utmed

över 65 dBA.

Särskilt

utmed infartslederna

Göteborgsregionen

I Stockholm

från vägtrañken.

höga bullernivåer

dessa
över

och de stora huvudgatorna

finns

40 000

ungefär

och

i

som bor utmed trafikleder där bullerI Malmö är omkring 15 000 invånare utsat-

cirka 25 000 personer

nivån ligger över 65 dBA.

över 65 dBA.

ta för bullernivåer

undersökningar

Medicinska

visar att buller

inverkar

på bl.a. hjärt-

kan också
samt på mag- och tarmrörelserna.
illamående,
ge psykosomatiska effekter, som yttrar sig i huvudvärk,
och allmän olust är
Koncentrationsproblem
trötthet och nervositet.
Buller

och kärlsystemet

andra kända effekter

av trafikbuller.

Buller har också en talmaskerande

som är särskilt besvärande för hörselskadade.
Höga enstaka bullertoppar utgör ett speciellt problem,

effekt,

tid. Sålunda har väckningseffekter
som 40 dBA.
följande.

Sömnen påverkas

45 dBA

Känsliga

60-65 dB

Uppfattbarheten

personer

främst natte-

vid så låga ljudnivåer

Som exempel på besvär vid vissa ljudnivåer

40 dBA

70 dBA

konstaterats

kan nämnas

kan vakna

av tal försämras
Samtal kan svårligen föras på en meters avstånd med
normalt

röstläge

halveras minskar ljudnivån med 3 dBA. Detta är
Om en bullerkälla
ungefär den förändring i ljudnivå som örat kan uppfatta. Om ljudnivån

Kapitel
skall uppfattas
en minskning
Tunga

som halverad
av bullerkällan

fordon

krävs en minskning
till en åttondel.

såsom lastbilar

10
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med 8-10 dBA,

och bussar orsakar

i allmänhet

dvs.

5-10

dBA mer buller än personbilar.
Detta gäller bullret från såväl motor
som däck. I genomsnitt utgör tunga fordon 10 % av fordonstrafiken.
Detta innebär att dessa fordon

bidrar

lika mycket

till trafikbullret

som

personbilarna.
Vid ett seminarium

lingsplan

för en handsom arrangerades av Utredningen
i november 1992 konstaterades att antalet bullerminskat sedan mitten av 1970-talet. Enligt rapporter

mot buller

störda människor
som utredningen
ster,

tagit fram är det i första hand ett ändrat boendemön-

kommunernas

trafiksaneringsprogram

och en mer förutseende
vägplanering
som bidragit till att färre människor
numera störs av
buller från vägtrafiken.
Däremot har vidtagna åtgärder för att minska
trañkbullret

haft liten inverkan. Effekterna av åtgärderna har nämligen
ätits upp av ökade trañkflöden
och ökade hastigheter hos fordonen.
Vid seminariet framkom också att det är svårt att ytterligare minska
trañkbullret

med tekniska

metoder.

Det är inte bara vägtrafiken
Även flyg- och jämvägstrafiken
i Sverige

10.5

som ger upphov
orsakar

till

störande buller.

att ett stort antal människor

störs av buller.

Trañkpolitiska

Trañkpolitikens
beslut prop.

målsättningar

mål har senast uttryckts
1987/88:50,

syfte är enligt beslutet

TU 13, rskr.

i 1988 års trafikpolitiska

159.

Trafikpolitikens

att bidra till att bibehålla

och utveckla

yttersta
välfär-

den.
I beslutet

målet för samhällets trafikanges att det övergripande
skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet
i landets
olika delar en tillfredsställande,
säker och miljövänlig
trafikförsörjning

politik

till lägsta möjliga

samhällsekonomiska

kostnader.

Detta mål, som innebär att miljö- och hälsoskyddsfrågorna
starkare, har vidareutvecklats
i följande fem delmål.

betonas
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God tillgänglighet

näringslivets

utformas

skall

Transportsystemet

grundläggande

tillfredsställande

så

transportbehov

och

medborgarnas

att

kan tillgodoses

pá ett

sätt.

Hög ejfektivitet

resursutnyttjande

i samhället

till ett effektivt

så att det bidrar

skall utformas

Transportsystemet

som helhet.

Hög trafiksäkerhet
skall utformas

Transportsystemet

så att det motsvarar

högt ställda

så att en god miljö

och hushåll-

krav på säkerhet i trafiken.

4. God miljö
skall utvecklas

Transportsystemet

ning med naturresurser

Regional

främjas.

balans
skall byggas upp så att det bidrar

Transportsystemet

regional

till

balans.

innebär
om tillgänglighet
arbetsresorna
och tillgängligheten

Delmålet

service

och rekreation.

ställs utifrån

Hänsyn

för

alla

måste tas till

de speciella

näringslivets

tillfredsställa

måste transportsystemet

vad

medborgare

behov

avser

krav

behov.

de äldres och de handikappades

barnens,

skall trygga

att transportsystemet

som
Likaså

av trans-

porter.
Effektivitetsmálet
utan också kostnader

omfattar

inte enbart direkta

som res- och väntetider,
och kostnader för lagerhållning,

och kvalitetsaspekter

komfort

m.m. för persontransporter
hantering, förpackning
m.m. vad gäller

godstransporter.

turen måste planeras efter samhällsekonomiska
ekonomiskt

effektivt

Trañksäkerheten

transportkostnader

utnyttjande
bör förbättras

kriterier.

InfrastrukEtt samhälls-

måste också eftersträvas.
och ett så olycksfritt

trafiksystem

som möjligt skapas. Det totala antalet skadade och dödade i trañken
skall fortlöpande minskas. Detta gäller för alla trafikanter,
men särskilt
de oskyddade
Inriktningen

trafikanterna

och barnen.

på lång sikt när det gäller trafikens

miljöeffekter

skall

vara att radikalt minska de skadliga utsläppen från transportsystemet.
skall begränsas, nationellt och internationellt
Utsläppen av föroreningar

Kapitel
till vad naturen tål. Transportsektorn
ska kväveoxidutsläppen
uppnås. l tätorterna
störningarna

skall luftkvaliteten

torn skall förbättras,
enskilda

framför

421

skall bidra till att målet att min-

med 30 % mellan

begränsas. Hushållningen

10

åren 1980 och 1995 kan

radikalt

förbättras

och buller-

med energi inom transportsek-

allt genom ökad energieffektivitet

hos de

fordonen.

Regional balans förutsätter

ett landsomfattande

transportsystem.

Åt-

gärder inom trafikpolitikens
område för att förbättra den regionala
balansen måste syfta till att stödja det som görs inom regionalpolitiken
som helhet. Samtliga trafikslag kan inte finnas överallt. Varje region
och trañkslag

har olika förutsättningar

portlösningar

i landets olika delar.

10.6

Regeringens

som bör påverka valet av trans-

för

strategi

ett

miljöanpassat

transportsystem
I propositionen

1990/91 :90 En god livsmiljö

vissa överväganden
portsystem.

beträffande

strategin

Sålunda skall det fortsatta

passning baseras på en avvägning
porterna för att möta 2000-talets
av att miljöanpassa

har regeringen

redovisat

för ett miljöanpassat

arbetet med trañkens

transmiljöan-

mellan behovet av att utveckla transtransportbehov
och nödvändigheten

trafiken.

Det sägs att vårt transportsystem
är resultatet av en mycket lång utveckling. Delar av dagens bärande strukturer
är gamla och konstruerades i ett samhälle som i väsentliga delar skilde
sig från dagens. Det är en grundläggande uppgift att förändra systemet
så att det klarar

de krav som resenärer och transportköpare
ställer,
miljöoch hälsoproblemen
bemästras.
som
Med begreppet miljöanpassat transportsystem
avses enligt propositionen ett sätt att organisera och genomföra transporter
av personer
samtidigt

och gods inom de ramar som uppställs för vad människor och naturen
tål. Definitionen
anknyter till Världskommissionens
för miljö och

utveckling

resonemang om en hållbar utveckling. Med en sådan menas
utveckling
dagens behov utan att äventyra komen
som tillfredsställer
mande generationers möjligheter att tillfredsställa
sina behov.
Vilka

krav som bör ställas på ett miljöanpassat

sägs det i propositionen,
olika

miljö-

transportsystem

bör,

successivt ändras i takt med att kunskapen om
och hälsoeffekter
förbättras.
Dagens krav i fråga om
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miljöeffekter

trafikens

stegvis att skärpas i ett interna-

därför

kommer

samarbete.

tionellt

steg i en strategi

Ett första

bör enligt

regeringens

påverkan bör begränsas kraftigt.

Hälsofarlig

överväganden

följande

eftersträva

målen och att därvid

vara att förtydliga

-

10

Därvid

riktlinjer.

krävs åtgärder

i de större städerna för att begränsa i första hand partikelutsläppen
från dieseldrivna

-

gränsas. Enligt

-

och övergödning

trafiken

att undanröjas

strategin

bedömning

regeringens

surning

Trafikens

skall kraftigt

från den svenska trafiken

effekter

Miljöstörande

från andra fordon.

fordon samt skärpta avgaskrav

som förden svenska

effekter

kommer

av utsläpp

orsakade

be-

från

till är 2010.

skall begränsas i enlighet

bidrag till klimatpåverkan

med

klimatpåverkan.

för minskad

del
för transportsektorns
syfte med en miljöstrategi
utveckfordonstekniken
skall
för att
sägs vara att skapa förutsättningar
las. Det framstår som möjligt att, med i dag känd teknik, till stor del

Ett grundläggande

lösa flera luftmiljöproblem.

Utsläppen

kolväten och
av kväveoxider,
nivåer. Genom ytterli-

bedöms kunna minskas till ofarliga

kolmonoxid

fordonsbränslen
och traditionella
av fordonsteknik
gare utveckling
utsläppen av
till
med
rätta
bedöms det också vara möjligt att komma
bl.a.

svaveldioxid

Vad

och partiklar.

den
görs i propositionen
av koldioxid
klimatmål
det
begränsning
i
enlighet
med
att en
som
bör till en del kunna uppnås genom bättre energieffektivitet.

angår

utsläppen

bedömningen
uppställts
Vidare

framhålls

att alternativa

drivmedel

bör introduceras

på sikt.

mot
av regler för att styra utvecklingen
de fastlagda målen har regering och riksdag hittills formulerat krav på
Då det gäller utformningen

fordonen

i form

Enligt regeringens i propositionen
av gränsvärden.
Detta
skall denna princip gälla även i fortsättningen.

angivna

strategi

innebär

att det inte skall anges vilken

vilka

krav som fordon

och bränslen

För att styra transportmönstren

teknik som skall användas,

utan

skall uppfylla.
och trafiktillväxten

i önskad rikt-

om trafikens kostnadsanI syfte att komma till rätta med trafikens miljöproblem

ning skall, sägs det i propositionen,
svar tillämpas.
i vissa delar av storstäderna

t.ex.

ken där kan behöva begränsas.

principen

stadskärnorna

utesluts inte att trafi-

Kapitel
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:JoU30 s. 92 f i anledning av
att utskottet delar regeringens bedömning att åtgärdsbe-

propositionen

1990/91

hovet är stort när det gäller trafikens
Detta kräver

hälso- och miljöstörande

en strikt prioritering
av insatserna. Arbetet
beträffande
storstadstrafiken,
investeringar

på åtgärder

samt skärpta krav på fordon och bränslen.

effekter.

bör inriktas
i järnvägar

Det närmare västeuropeiska

samarbetet ger möjlighet till en sådan samlad insats. Utskottet ansluter
sig till regeringens målsättning att hälsofarliga effekter skall begränsas
till början av 2000-talet. Även trafrkens miljöstörande
bör kraftigt begränsas. De svenska utsläppen av kväveoxider,
kraftigt

dioxid

och kolväten

avgaskrav.
enlighet

från trañken

Trañkens

bidrag

bör minskas

till

effekter
svavel-

kraftigt

klimatpåverkan

genom skärpta
bör begränsas i

med klimatstrategin.

Det kan i sammanhanget
propositionsarbete

10.7

Trafikverkens

Riksdagens

inflytande

Riksdagen

beslutade

långsiktiga

pågår

stärkas. Riksdagen

planering

skall stärkas
våren

dagens och regeringens

riksdagen

nämnas att inom regeringskansliet

i fråga om en ny banlag.

1992 199l/92:TU22,

inflytande

förutsätter

rskr.333

att riks-

över investeringsplaneringen

därför att regeringen

fortsättningsvis

skall
för

ett underlag som gör det möjligt att överblicka
och transportsystemet
som helhet påverkas av en
investeringsinriktning.
Riksdagen anser vidare att det av

presenterar

hur infrastrukturen

föreslagen
underlaget

bör framgå

väntas uppfylla

Regeringens

i vilken

grad en föreslagen

de trafikpolitiska

uppdrag

inriktning

kan för-

målen.

åt trafikverken

I februari

1992 gav regeringen Banverket, Vägverket,
Sjöfartsverket
och Luftfartsverket
i uppdrag att gemensamt och i samråd med Natur-

vårdsverket

lämna årliga

skall utformas
verkan beskrivs

miljörapporter

så att trafiksektorns
liksom

hur sektorn

till regeringen.

och respektive

Rapporterna

trafikslags

miljöpå-

som helhet samt trañkslagen var
fastlagda målen för miljöpolitiken

för sig bidrar till att de av riksdagen
uppfylls. Trafikverken
skall också redovisa

förslag

till sektorsmâl

på
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verks område.

skall framgå vilka

Av rapporteringen

åtgär-

vidtas för att de av verken föreslagna sektorsmålen
för att vidta dessa åtgärder. Den

der som behöver

skall kunna uppnås samt kostnaden
miljörapporter

första omgången
Regeringen
underlag
tive

1992 åt trafikverken

den 8 juli

uppdrog

den l september

redovisades

1992.

att utarbeta

av den långsiktiga planeringen inom respekför verkens arbete
verksamhetsområde.
Utgångspunkter

för inriktningen

verks

skall vara de mål och riktlinjer
som lades fast i 1988 års trafikpolitiska
beslut. Det övergripande
målet för trafikpolitiken
är att erbjuda medsäker och miljöväni landets olika delar en tillfredsställande,
kostnader.
lig trafikförsörjning
till lägsta möjliga samhällsekonomiska

borgarna

Det innebär
-

bl.a.

trafikens

att

miljöpåverkan

tillgängligheten

måste öka,

i transportsystemet
i trafiken

de regionala

måste förbättras,

till transportsystemet

effektiviteten
säkerheten

måste begränsas,

måste öka,

obalanserna

måste minska.

för
En annan utgångspunkt är de av riksdagen fastlagda riktlinjerna
håll1990-talets miljöpolitik.
Inriktningen
innebär att en miljömässigt
ställningstagande
prop.
skall
bar utveckling
nås. Riksdagens
1990/91 :87, TU24,

rskr.286

angående trafikens

infrastruktur

är också

för trafikverkens
uppdrag. Enligt riksdagens
en viktig utgångspunkt
betydelse för den ekonomiska tillväxten
beslut skall infrastrukturens
och välfärdsutvecklingen

i landet

särskilt

uppmärksammas

i plane-

ringen.
De olika målen har inneboende
måste ske. Det underlag
målkonflikter

som gör att avvägningar
utarbetar skall lyfta fram dessa

konflikter

som verken

av alternativa

och ställa konsekvenserna

utvecklingar

mot varandra.
Trañkverken

skall

samverka

i utredningsarbetet

och informera

så att dessa kan
om olika förslag till investeringsinriktningar,
analyser. Gemensamma
läggas till grund för trafikgrensövergripande

varandra

trafikprognoser

bör

utgöra

underlag

Vägverkets

utredningsarbete

bedömningar

som grund. Luftfartsverket

investeringsinriktning

skall

för
ske

arbetet.
med

och Sjöfartsverkets

I de fall en investering kommer
inte helt fångas upp inom den företagsekonomiska
bedömning

göras.

och

samhällsekonomiska

skall upprättas med företagsekonomiska

ningar som grund.
samhällsekonomisk

Banverkets

förslag till
bedöm-

att ge effekter
kalkylen

som

skall en

Kapitel
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skall redovisa konsekvenserna

av föreslagna alternatiDe planerade investeringarnas
roll i trans-

va investeringsinriktningar.
bör

portsystemet

10

tydligt

framgå.

Utredningarna

skall

innehålla

en

analys

tillgänglighetsförändringar,
av påverkan på andra trafikslag,
effekter på den regionala utvecklingen och andra samhällsekonomiska
effekter.

Av utredningarna

trañkpolitiska

delmål

skall framgå vilka avvägningar

som förslagen

En miljökonsekvensbeskrivning

mellan olika

innebär.
skall göras där det planeringsunder-

lag som Naturvårdsverket
utarbetat utgör en av grunderna. I arbetet
skall trafikverken
del
i
ta
av det underlagsmaterial
som framkommit
kommunernas
och länsstyrelsernas
arbete med översiktlig
planering
samt redovisa hur övervägda
da kommuners
Boverket

vid utarbetandet

10.8

EG

och

Det förekommer

miljöskyddet

investeringar

översiktsplaner.

överensstämmer

Trafikverken

skall

trafiken

ett omfattande

på transportområdet.

samarbete.

med

av konsekvensbeskrivningarna.

internationellt

arbete för att utveckla

En stor del av det arbete som utförs
regi. Också i andra sammanhang

sker i FN :s och dess fackorgans
utförs emellertid betydelsefullt
arbete för att skydda miljön
tionellt

med berör-

samråda

Av särskild

i interna-

betydelse är det arbete som utförs och

planeras inom EG.
I Rom-fördraget
130

finns bestämmelser

Ett antal rättsakter

gäller transportområdet.

området

om miljön i artiklarna 130 r har också beslutats, varav några

Det är bl.a. fråga om regler om svavelhalter

i bränsle,

bullernivåer
m.m.
I mars 1992 publicerade EG-kommissionen
en grönbok om transför en hållbar
porternas inverkan på miljön och drog upp riktlinjerna
rörlighet.
Grönboken innehöll en bedömning av transporternas
totala
inverkan

på miljön

och drog upp riktlinjerna
för en gemensam strategi
att fylla sina sociala
som skulle göra det möjligt för transportsektorn

och ekonomiska
ter på miljön.

funktioner
Som viktiga

och samtidigt

begränsa dess skadliga effek-

medel för att nå dessa mål angavs bl.a.

gynnande av miljövänliga

transportsätt, utveckling av flod- och kombibeaktande av transporternas mil jöinverkan vid samhällsplainformationsinsatser
m.m. Grönboken orsakade viss debatt.

transporter,
nering,

Miljöfrågorna
december

vitbok från
ges också plats i EG-kommissionens
1992 om den gemensamma
transportpolitikens
framtida
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Bland annat konsta-

nämns bl.a. vissa basfakta.

ligger inom transportteras att ca 30 % av EG:s energiförbrukning
sektorn och att olika transportslag har olika miljöeffekter,
t.ex. utsläpp
till

Dessa

av marken och buller. Av transhänför sig 85 % till vägtransporterna.

nedsmutsning

luft eller vatten,

energiförbrukning

portsektorns

också

svarar

problemen,

75 %

för

inom

störst

som uppges vara
ökar miljöeffekterna.

sektorerna,

Trafikstocknings-

utsläppen.

av

och vägtransport-

flyg-

tas upp som en särskild fråga. Också här är vägförbrukaren.
Ca 1,3 % av EG:s yta tas upp
den
största
transporterna
Flyg- och sjötransporter
av vägar och 0,03 % av järnvägsnätet.
Markåtgången

ianspråktar

närmast försumbara

däremot

markytor.

anges vara transport av farligt gods.
I vitboken konstateras att det inte råder enighet om hur man bäst
miljöproblem
med andra
skall förena behovet att lösa transportsektorns
Ett annat problem

viktiga

Det råder dock enighet om att det är viktigt att
Detta kan bl.a. ske på de sätt som

målsättningar.

begränsa nedsmutsningseffekterna.

styrning

Särskilt betonas
anges i grönboken.
kombitransport
och kustsjöfart.

fram då det gäller

styrmedel

transportsätt

-

anges som viktiga vägar att gå
Också skatter och andra
att begränsa emissioner.

tas upp i detta sammanhang.
och medel anges
Som andra målsättningar
bl.a.
begränsning av trafikstockningsproblemen

ekonomiska

-

och miljövänliga
gynnande av kollektivtrafik
privatbilar,
minskning av bruket av
uppmärksamma

-

värdering

nationella

Regler

att gynna

som berör

på att planering

transportbehovet,

av infrastrukturens
problemen kring transport

Nuvarande

transportsätt,

och lokala myndigheter

vid planering

uppmärksamma

10.9

genom

där risken för sådana är mindre,

bör ske för att minimera
-

mot

för bränsle och emissioner

Normer

-

av transporterna

miljöpåverkan,
av farligt

gods.

styrmedel

trafikens

hälso-

och miljöeffekter

återfinns

i ett

kan vara mer eller mindre påtaglig.
Många författningar,
som påverkar i vad mån trafiken ger effekter på
miljön och människors hälsa, har inte regleringen av sådana effekter
flertal författningar.

Anknytningen
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som främsta syfte. Ofta är de bara en av flera konsekvenser
reglering som primärt har ett helt annat syfte.
Den följande

redogörelsen

och andra styrmedel

innefattar

på trafikområdet.

vissa viktigare

av en

författningar

Redogörelsen

gör således inte

faller fasta trafikanläggningar

under lagen.

anspråk på fullständighet.

l0.9.1

Administrativa

styrmedel

Miljöskyddslagen
Vad gäller trafiksektorn

Miljöskyddslagen

är således tillämplig

samhet bedrivs,
hamnar.
utanför

faller

lagens direkta

inom trañksektorn
föreligger

trafikplatser,

såsom vägar,

Däremot

fordonen,

i dag att krav på
större trafik-

I samband med att tillstånd

där trafikverk-

järnvägar

och

tågen och fartygen

I fråga om anläggningar
obligatorisk
förprövning
och flottiljflygplatser.

meddelas enligt

miljöskyddslagen

kan

villkor

bedrivande.
ningar,

flygplatser,

luftfartygen,

tillämpningsområde.

gäller

endast beträffande

föreskrivas

på anläggningar

verksamhetens
som skall gälla för den miljöfarliga
Som exempel på sådana villkor kan nämnas trafikbegräns-

bullerdämpande

åtgärder utmed en väg eller åtgärder till förebyggande av att avgaser förs
med ventilationsluften
i byggnader.
Även
inte prövats enligt miljöskyddslagen
om en trafikanläggning
gäller i princip lagens tillåtlighetsregler.
Det bör dock erinras om att

förbudsparagrafen

6 § inte hindrar

järnvägar,

vars anläggande
avsett ändamål.
En tillsynsmyndighet
motverka

störningar

har också möjlighet
mått eller förbud

prövats

att sådana flygplatser,
i särskild

ordning,

kan meddela råd om lämpliga
en trafikanlåggning.

från exempelvis

vägar eller
används

för

åtgärder för att
Myndigheten

att utfärda

föreläggande om sådana försiktighetsbehövs
för
att lagen eller föreskrifter,
som
som har

meddelats

med stöd av lagen, skall efterlevas.
För det fall tillstånd inte har meddelats enligt miljöskyddslagen

Koncessionsnämnden
förbud

på hemställan

mot miljöfarlig

eller meddela
läggningar

verksamhet,

föreskrifter

av Naturvårdsverket
som inte är tillåtlig

kan

besluta
enligt

om
lagen,

I fråga om trafikanom försiktighetsmått.
har det i några fall förekommit
hematt Naturvårdsverket

ställt om skyddsföreskrifter.
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Hälsoskyddslagen
En kommun

vissa närmare angivna avseenden meddela föreskrif-

fåri

ter till skydd mot sanitär olägenhet.
meddelas

förbud

om t.ex.

Med stöd därav kan föreskrifter

mot tomgångskörning

med motordrivna

fordon.
En nämnd får meddela
för att hälsoskyddslagen

de förelägganden

och förbud

som behövs
som har meddelats med

eller bestämmelser,

stöd av den, skall efterlevas.

Naturresurslagen
om markanvändning
hållning med naturresurser

regleras

Frågor

ärenden

enligt

innebär

att

bl.a.

plan-

vissa

övergripande

m.m. Lagens
och bygglagen

allmänna

angivna

regler

i lagen om husskall tillämpas när
avgörs

och

beaktas

vid

och väglagen

intressen

skall

bestämmande

av hur mark får tas i anspråk. Bland dessa intressen har
de s.k. riksintressena en särskild tyngd.
Enligt naturresurslagen

skall marken, vattnet och den fysiska miljön

i övrigt

användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas 1 kap. 1 §. Markbl.a.
som är särskilt lämpliga för anläggningar
kommunikationsanläggningar
skall så långt möjligt
skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet
av
och vattenområden

sådana

Områden

anläggningar.

kommunikationsanläggningar
2 kap. 8 §.

Vid

kollision

som

skall
mellan

är

av riksintresse

skyddas
riksintressen

mot

sådana

för flera

för

bl.a.

åtgärder
oförenliga

ändamål skall företräde
sätt främjar

ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste
hushållning
med marken, vattnet och den
en långsiktig

fysiska miljön

i övrigt

Myndigheter

2 kap. 10 §.

som tillämpar

enligt plan- och bygglagen
hushållningsfrágan

naturresurslagen

skall se till att planer

och sådant planeringsunderlag

finns tillgängligt

vid prövningen

som belyser
6 kap. 1 §.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen

om planer och deras styrande
verkan. Lagen slår fast att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 1 kap. 2 §. Länsstyrelsen har
innehåller

regler

Kapitel

tillsyn

över planväsendet

i deras planläggning,

med kommunerna

har den allmänna uppsikten

över

i riket.

planväsendet
Enligt

i länet och skall samverka

medan Boverket
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plan- och bygglagen

skall för varje kommun

finnas en överavser att tillgodose

siktsplan,

som bl.a. skall ange hur kommunen
riksintressen enligt naturresurslagen
l kap. 3 § och 4 kap..

I detalj-

plan skall redovisas

för t.ex.

anläggningar
vidare

bl.a. allmänna

för trañk

redovisa

bl.a.

5 kap. 7 § 10.
markområden

1

kap.

platser och kvartersmark
3 § och 5 kap..
för

markreservat

trañk-

kan grunddragen

Genom områdesbestämmelser

för kommunikationsleder

Detaljplanen

kan

och väganordningar

och andra jämförliga

för

ändamål

uppnås eller att
anges för att säkerställa att syftet med översiktsplanen
ett riksintresse enligt naturresurslagen tillgodoses 5 kap. 16 §. Lagen
innehåller

regler om regionplanering
7 kap..
Kommunen har enligt plan- och bygglagen rätt att lösa mark som
enligt en detaljplan skall användas för allmänna platser för vilka komockså särskilda

munen är huvudman eller för annat än enskilt byggande, om markens
användning för avsett ändamål ändå inte kan anses säkerställd 6 kap.
17 §.

Väglagen
Från miljösynpunkt

eftersom

som möjligt,

att vidta effektiva
för

viktigt
blir

vägbyggnadsföretag

ett planerat

ningarna

är det särskilt

på ett så tidigt

belysta

det då i allmänhet

åtgärder

att miljökonsekvenserna

föreligger

till skydd för miljön.

av

stadium

störst möjligheter
I regel är förutsätt-

att ändra en vägs sträckning ganska stora i de tidiga
visar också att rena skyddsåtgärder
Erfarenheterna

planeringsskedena.
vid utformningen
bästa resultat

Mot bakgrund

av det nu nämnda innehåller
att en arbetsplan
som föreskriver

stämmelse

miljökonsekvensbeskrivning.
av de väntade miljöeffekterna
gärder

eller

störningar

på ett tidigt

av en väg måste övervägas
skall kunna uppnås.

andra

väglagen numera en beskall innefatta även en

en redovisning
till erforderliga
skyddsåt-

En sådan skall innehålla
samt förslag

som behövs

försiktighetsmått

eller andra olägenheter

Nedan beskrivs

stadium om

för

från trafiken.

hur vägplaneringen

fungerar

i dag.

att förebygga
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Lokalisering
Innan de utpekade projekten

kan byggas skall deras exakta lokalisering

och utformning

Detta sker i en process som endast delvis

är formellt

bestämmas.

reglerad

utredning

i lagstiftningen.

Processen startar med översiktlig

för ett längre sammanhängande

finna en vägkorridor
ställs på den framtida

avsnitt av en väg i syfte att
bästa sätt tillgodoser de olika krav som

som

vägens funktion.

Valet kan påverkas av faktorer
och trañksäkerhetsförbâttringar
i tätorter, ökad framkom-

som miljölighet och trafiksäkerhet
vägsträcka,

anpassningen

genom högre vägstandard och/eller förkortad
till landskapets förutsättningar,
bevarande av

natur- och kulturhistoriska
miljökonsekvenser
studeras

miljöer

m.m. I utredningen redovisas också
alternativ.
Olika alternativsträckningar

av olika

i samråd

med berörda

kommuner,

länsstyrelser

och andra

Utredningens

resultat i form av beräkningar och bedömningar
effekter
olika
alternativ
presenteras för allmänheten vid utställav
av
ningar där synpunkter på alternativ kan lämnas. Det samlade materia-

organ.

let utgör därefter
är det rättsliga

underlag

för beslut att upprätta

en arbetsplan, som
för att komma åt mark för en allmän väg.

instrumentet

Med gällande ordning
först sedan en arbetsplan

beslutar Vägverket
blivit

fastställd

ensamt i denna fråga och

kan beslutet överprövas.

Arbetsplan
Förfarandet
väglagen

vid upprättande

och vägkungörelsen.

erfordras

av arbetsplan för allmän väg regleras i
Planen skall bl.a. utvisa den mark som

för s.k. väganordningar

t.ex.

körbana,

diken

och slänter.

Planen skall också innehålla

en miljökonsekvensbeskrivning
som skall
länsstyrelsen
och
förteckning
berörda
sakägare.
över
av
en
upprättande av en arbetsplan skall förutom det tekniska arbetet

godkännas
Vid

samråd ske med markägare,
för

granskning.

behandlas innan Vägverket
planen

kan bli

underställelse,
om objektet,
ket.

myndigheter

Yttranden

föremål

från

m.fl.

beslutar om eventuell
för

Planen skall ställas ut

länsstyrelsen,

regeringens

kommuner
fastställelse.

prövning

antingen

m.fl.
Arbets-

genom
Vägverket
och
länsstyrelsen
har
olika
uppfattningar
om
eller om det överklagas av sakägare eller Naturvårdsver-

Kapitel

i den miljökonsekvensbeskrivning

Innehållet

nen regleras genom väglagen
kets författningar.
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som ingår i arbetsplasamt Vägver-

och vägtrafikkungörelsen

Förändringsarbete
vintern

Under

1993 introducerar

Vägverket

ett förslag

om krav på

Tanken är att man genom en
i fråga om vägprojektering.
av ett projekt skall kunna skapa tidiga kontakter med mynintresseorgansationer
och allmänhet. Genom en sådan för-

förstudie
förstudie
digheter,

skett, skall synpunkstudie, som avses ske innan några uppbindningar
transportslag,
alternativa
ter inhämtas om alternativa lokaliseringar,
m.m. Resultatet av förstudien bör kortfattat
dokumenteras.
Av förstudien bör framgå om och hur efterföljande
erfordras.
projektering bör ske, exempelvis om lokaliseringsutredning

storskaliga

miljöeffekter

nala markanvändningsplaneringen.
kan redovisas.

vägsträckning
samtliga
väglagen

handböcker

1993 kommer

berett

för ny
handlingarna i

terrängkorridorer

Förstudien

avses bifogas
Krav på förstudie bör uppställas

Vägverket

i

också att ge ut nya redovisningsDärvid kommer bl.a.

för de olika projekteringsstadierna.

av miljökonsekvensbeskrivenligt nuvarande
Nya föreskrifter
om sådana beskrivningar
kommer också att ges ut. Vägverket har vidare föklarat sig

att ställas ytterligare
ningar.

Tänkbara

senare planeringsskeden.
avseende flerårsplanerna.

Under

väglag

skall kunna ske med den kommu-

bör framgå hur samordning

Vidare

att medverka

anses nödvändigt,
vägsträckor.

Trafilçfordonens

krav på redovisning

till

en komplettering

en formell

prövning

av väglagen så att, där så
kan ske av lokalisering
av

beskafienhet

Fordonskungörelsen
Fordonskungörelsen

1972:595

för buller

fordon.

från olika

om gränsvärden
har år 1989 skärpts till att mot-

upptar bestämmelser
Kraven

svara EG:s normer vad gäller bilar och ECE-krav
cyklar och mopeder.

i fråga om motor-
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Bilavgaslagen
Bilavgaslagens

1986:1386

grundläggande

skador uppstår på människors

syfte är att förebygga

hälsa eller i miljön

att

till följd

av utsläpp
i luften av avgaser och andra ämnen från bilar och andra motordrivna
fordon. Lagen innehåller grundläggande regler och preciserade bemyndiganden.

Regleringen

ning sitt konkreta

får därför i stor utsträckav bilavgasfrågorna
innehåll genom regerings- och myndighetsföreskrif-

ter.
I bilavgaslagen
struerade

stadgas att motordrivna

att de inte släpper

fordon

skall vara så konoch andra ämnen i större

ut avgaser
mängd än vad som kan godtas från hälso- och miljöskyddssynpunkt.
I bilavgasförordningen
1991:1481
har regeringen meddelat närmare
föreskrifter

om fordonens

avgasanordningar

och de direkta

avgasre-

ningskrav

som ställs på dem.
Avgasreningskraven
innefattar

kolväten,
kraven

kväveoxider
under

avsnitt l0.9.3

gränsvärden

och partiklar.

Bilarna

hela sin livslängd.

Fordonen

i skilda miljöklasser.

Tillverkaren

re åtaga sig att kostnadsfritt

avhjälpa

brister

för utsläpp av koloxid,
skall i princip uppfylla
indelas

som framgår av
skall gentemot biläga-

på fordonen

intill

vissa

gränser avseende ålder och körsträcka.

Luftfartslagen

Luftfartslagen

1957:297

krav på att luftfartyg
fart.

Ett luftfartyg

utrustat

och luftfartsförordningen

skall vara miljövärdiga
anses miljövärdigt

1986:171

då de används vid luft-

om det är konstruerat,

och hållet i stånd på ett sådant sätt att det inte orsakar

genom buller eller luftförorening
I princip

skall ett luftfartyg

sådan registrering

förutsätter

ställer

byggt,
skada

eller genom annan liknande störning.
vara registrerat för att få användas. En

att Luftfartsverket

värdighetsbevis.

utfärdat ett s.k. miljö-

I ett sådant anges bl.a. att motorerna uppfyller vissa
krav i fråga om utsläpp av luftföroreningar
samt buller. Luftfartsverket
har utfärdat föreskrifter
om de krav som skall ställas. Kravnivåerna
har utarbetats

i internationellt

samarbete.
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Reglering

av motorbriinslen

Lagen om kemiska
Lagens samtliga

produkter

bestämmelser

gäller

som bensin och andra motorbränslen.
försiktighetsmått
och utbytesprincipen

Förordningen

att bl.a. kraven på

gäller även för motorbränslen.

finns bestämmelser som
om motorbensin
vissa
miljöfarliga
ämnen i motorbränslen.
av
regleras bl.a. innehållet av bly i bensin.

Genom förordningen

Lagen om svavelhaltigt
Bestämmelser

Det innebär

produkter

1985:838

innehållet

svavelhaltigt

även sådana kemiska

om motorbensin

I förordningen
reglerar
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bränsle

om svavelhalt i bränsle
bränsle och i förordningen

finns i lagen 1976:1054
1976:1055

om
om svavelhaltigt

bränsle.
Lagen om svavelhaltigt bränsle omfattar för närvarande inte sjöfarten, som ofta använder högsvavlig olja. Den olja som används inom
sjöfarten,

s.k. bunkerolja,

råolja

och innehåller

mater.

Bunkeroljan

är ofta en restprodukt från rafñneringen
av
höga halter av svavel, asfaltener och aroinnehåller även tungmetaller.
Ibland förekommer
därför

också inblandning

av spillolja och kemiskt avfall.
Flera färjerederier
har emellertid under senare tid gått över till att
använda bunkerolja av högre kvalitet, med bl.a. lägre svavelhalt.
I detta sammanhang

kan också följande

pågår också arbete inom International

sägas. Inom sjöfartssektorn

Maritime

Organisation

IMO

för att få till stånd en internationell
miljöbaserad
minimistandard
fartygsbränslen
bl. a. i form av ett nytt annex om luftföroreningar

för
till

MARPOL-konventionen
ventionen
arbetet

om förorening från fartyg. I Helsingforskonför den marina miljön HELCOM
har uttalats stöd för

på internationella

fartygsbränsle.
om minskning
träffas mellan

regler

Inom HELCOM
av svavelhalten

om maximering

av svavelhalten

har också uttalats att bilaterala
till högst 1,5 volymprocent

i

avtal

bör kunna

Östersjöstaterna. Från svensk sida har, senasti 1993 års

budgetproposition,

uttalats att man skall verka för sådana avtal.
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varigenom

Inom EG antogs våren 1993 ett direktiv

svavelhalten

i

bränsle som saluhålls för bruk inom EG skall minskas till 0,2 volymprocent i ett första steg, och därefter till 0,05 volymprocent.

styrmedel

Trafiktekniska
Trañksanering

och trafikreglering

och början av 1970-talet ledde till att
många äldre och centralt belägna områden i tätorter drabbades av
biltrañkmängder
som de inte var planerade för. Samtidigt växte insikunder 1960-talet

Trañktillväxten

om hur nya områden borde planeras för att
den växande biltrafikens krav och de boendes säkerhet. Det

terna och kunskaperna
tillmötesgå

som kom att gälla för nya områden har man försökt tillämpa även i äldre områden i form av s.k. trafikregleringar.
Syftet med dessa är bl.a. att lokalt minska störningarna inne i bostads-

planeringstänkande

genom att samla trafiken till några få gator, som helst skall
Principen är att
byggas om för att klara de ökande trafikmängderna.
områdena

dela in bebyggelsen
gående trafiken

zoner och att styra den genomhuvudgator.

i genomfartsfria

till vissa omgivande

Vid de allra första

trafiksaneringarna

skapades de genomfartsfria

av fysiska hinder och direkta gatuavstängningar.
Under senare tid har däremot i allt större utsträckning mjukare metoder tillämpats. Som exempel på sådana kan nämnas farthinder i form
zonerna

med hjälp

Syftet är
samt hastighetsbegränsningar.
av gupp och avsmalningar
i
lokalgatorna
från
bort
genomfartstrafiken
fortfarande
dock
att styra
ett område.

Genom

att tillämpa

mjuka

bättre samtidigt

som lokala transporter
långa omvägar.

alltför

blir

tillgängligheten

mellan zonerna möjliggörs

syftet med trafiksaneringar

Det bör påpekas att det primära
varit att totalt sett minska

metoder

biltrafiken.

I stället har det handlat

utan

inte har
om att

till de gator som bäst tål den.
Redan i slutet av 1960-talet utarbetades

flytta

trafiken

i Göteborg en plan för
i den centrala delen av staden. Planens huvudprincip
var
att dela in den centrala delen i fem zoner. Endast fordon i kollektivtratrañksanering

fik och utryckningsfordon
hänvisades
komma

till speciella

tilläts
"entréer"

Övrig trafik
passera zongränserna.
från en ringled runt centrum för att

in i önskad zon. Resultatet

av zonsystemet

blev så lyckat

att

s

l
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att utöka

det beslöts

systemet

till

ytterligare

att omfatta
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i

områden

staden.
av zonsystemet i Göteborg har varit goda. Trafiken i de
berörda delarna av staden har inte ökat sedan slutet av 1970-talet, trots
att trafiken ökat kraftigt i övriga delar av kommunen. Antalet olyckor
Effekterna

minskade

och miljön

I Stockholm
inte lett till

och Malmö

lokala

Dessutom

i de centrala delarna

trafikmängder.
miljö-

infördes.

nöjda med trafiksaneringarna.

har trafiksaneringarna

sett minskade

totalt

lett till positiva

ringarna

då systemet

sig handelns representanter

förklarade

Bilfria

förbättrades

Däremot

har sane-

och trafiksäkerhetseffekter.

zoner

mer eller mindre omfattande bilfria zoner.
System av s.k. gågator har gett en trivsam miljö och en blomstrande
miljö.
handel. Bilfria zoner i stadskärnorna
ger lokalt en attraktiv
i närDetta gäller även för bilisterna om det finns parkeringsplatser

I flera

finns

storstäder

av större bilfria zoner i städernas innerdelar kan
in till de
locka fler att lämna bilen hemma och i stället resa kollektivt

heten. Utbyggnad

bilfria

zonerna.
att de hittills

Trots

införda

gågatesystemen

snarast

har haft

en

en viss tveksamhet från innerstadshandelns sida till att utöka de bilfria zonerna. Inom handeln befaras
lägen utandels att kunderna skall söka sig till affärer i biltillgängliga
effekt

positiv

för handeln

exempel

emellertid

Det
med de egna transporterna.
europeiska
städer med blomstrande

dels svårigheter

för innerstäderna,
finns

finns

handel i betydligt

från

större gågatesystem

än de som finns i våra största

städer.

Infartsförbud

Vägtrafikkungörelsen
kommun

1972:603

att helt enkelt förbjuda

i vägen för en
inom ett visst område om det

sätter inga hinder
biltrafik

i
Ett sådant förbud meddelas av trafiknämnden
av miljöskäl.
Ett dylikt förbud bör dock vara förenat
form av lokal trafikföreskrift.
och boende inte
med undantag i sådan omfattning att affärsverksamhet

krävs

drabbas.

Ett förbudsområde

administrativa

konsekvenserna

kan vara relativt

stort. De praktiska

blir dock svårare

större området

och
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för fordon

i stadskärnorna

Det har visat sig finnas ett växande intresse hos kommunerna
ställa krav på de fordon
känsliga

som trafikerar

att kunna

de för miljöstörningar

mest

områdena.

Tidigare

kunde en kommun förbjuda all trafik inom ett område
eller förbjuda fordon över en viss vikt eller längd. Däremot
var det
inte möjligt att särbehandla fordon efter deras miljöegenskaper.
På grundval av förslag av Storstadstrafikkommittén
STORK
har
vägtrañkkungörelsen
fr.o.m. den 1 juli 1992 ändrats så att det numera
är möjligt för en kommun att i särskilt miljökänsliga
områden i tätorter
förbjuda

trafik

med dieseldrivna

enligt bilavgasförordningen

Lagen om tillfälliga

tunga lastbilar

tillhör

och bussar som inte

en viss miljöklass.

bilförbud

Även lagen 1990:1079

om tillfälliga

bilförbud

tillkom

efter förslag

Enligt lagen bemyndigas regeringen att meddela föreav STORK.
skrifter,
förbjuda person- och
som ger en kommun rätt att tillfälligt
lastbilstrafik
inom vissa områden i situationer då luftföroreningarna
utgör ett akut hot mot människors
het som regeringen

luftföroreningar

bestämmer

hälsa. Regeringen

utfärdar

eller den myndig-

närmare föreskrifter

som innebär akuta hälsorisker

om vilka
och om hur förorening-

arna skall mätas.
För närvarande
hittills

gäller lagen bara för Göteborgs

inte tillämpats

kommun

men har

där.

Kapacitetsrestriktioner
Trafiken

till

infarterna

begränsas.

vissa körfält
mängd fordon

Systemet

innerstäderna

problem,
trafik

genom

att kapaciteten

på

Detta kan ske genom exempelvis avstängning av
så att endast en önskad
av trafiksignaler

eller reglering

släpps igenom.

bygger

åkandet inte blir

fördröjningar

kan begränsas

på att åstadkomma

attraktivt.

med långa bilköer

dels risker

sådana fördröjningar

Detta förutsätter

emellertid

mycket

att bilstora

som följd. Detta medför dels praktiska
för lokala miljöproblem,
dels försämringar
för

som bör prioriteras.
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Ett system med tillfartskontroller
flyttar

och
mäste anses vara ineffektivt
till infarterna. Praktiska försök med till-

bara miljöproblemen

fartskontroll

i Nottingham

i England

ledde inte till något ökat kollek-

tivtrañkresande.

Hastighetsbegränsnin

Luftföroreningar
fordonens

gar

och buller

hastighet.

från vägtrafiken

I intervallet

70-110

påverkas

i hög grad av
leder sänkta hastig-

km/tim

heter till minskade

utsläpp av koldioxid och kväveoxider.
Genom en ändring i vägtrafikkungörelsen
år 1988 har det klarlagts
vid bestämmandet av lokala hasatt hänsyn skall tas till miljöfaktorer
tighetsgränser.

Med stöd härav har hastigheten

vägar och motortralikleder
hetsverket
tillbaka

till

10.9.2
Enligt

Trafiksäker-

har därefter i april 1992 fattat beslut om att höja hastigheten
110 km/tim på delar av detta vägnät.

Ekonomiska

styrmedel

1988 års trafikpolitiska

samhällsekonomiska
trafiken

sänkts på vissa motor-

i främst Stockholmsområdet.

kostnader.

skall i princip

utformas

styrningen

Den ekonomiska
bara genom
olika slag.

beslut skall varje trafikgren

skatter

och avgifter

stå för sina

De avgifter

och skatter som tas ut av
med hänsyn till detta.

på trafikområdet

sker emellertid

utan också genom

bl.a.

inte

bidrag

av

Skatter

Försälj ningsskatt
Enligt

lagen

1978:69

försäljningsskatt

om försäljningsskatt

accis

för nyregistrerade

och vissa lätta bussar och lätta lastbilar
vissa tunga lastbilar
till vilken
För

miljöklass

och bussar.
ett fordon

som ett styrmedel

för att uppmuntra

För personbilar

personbilar,

se avsnitt
användes

anskaffningen

som uppfyllde

10.9.3

utgår

motorcyklar

med skåpkarosseri

Skatten är differentierad
tillhör

1987 och 1988 års bilmodeller

sedda bilar.

på motorfordon

samt för

med hänsyn
nedan.

försäljningsskatten

av katalysatorförde strängare avgaskraven
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som accisen höjdes tillfälligt

gavs en skatterabatt samtidigt
bilar av samma årsmodeller.

för övriga

Fordonsskatt
normalt ett år, och
betalas för en bestämd tidsperiod,
utgår oberoende av körsträcka. Skatten tas ut för bl.a. motorcyklar,
Fordonsskatt

personbilar,

lastbilar,

utgångspunkt

bussar

från fordonets

och traktorer.

Skatten

beräknas

med

skattevikt.

Kilometerskatt
Kilometerskatt

betalas för dieseldrivna

samt för vissa släpvagnar.

sträcka och utgår med varierande
skattevikt.

lastbilar

och bussar

med utgångspunkt

i kör-

belopp beroende på fordonsslag

avskaffas

Kilometerskatten

personbilar,

Den beräknas

den 1 oktober

och

1993 och ersätts

lastmed en särskild skatt på dieseloljor
som används i personbilar,
bilar och bussar. Fordonsskatten på dieseldrivna personbilar höjs under
det att den sänks på bussar och blir oförändrad

på lastbilar.

Bensinskatt

m.m.

Bensinskatt

tas ut för bensin och andra motorbränslen

minst 70 viktprocent

blyfii.

bensin.

som innehåller
Skatten är högre för blyad bensin än för

Skatt tas också ut för motoralkoholer

alkoholer

för motordrift.

Bestämmelserna

och för blandningar

finns i lagen 1961:372

av
om

bensinskatt.
Skatt

på dieselolja

utgår

enligt

bestämmelserna

i bl.a.

lagen

om allmän energiskatt. Dieseloljor har indelats i miljöklasefter miljöklasstillhörighet.
och
beskattningen
är differentierad
ser
flyget samt för den kommersiella järnvägen
För det kommersiella
1957:262

och sjöfarten

utgår

inte några punktskatter

på det bränsle

eller

den

är inte energiskattepliksom används för driften. Flygfotogen
tig. För övriga bränslen och elkraft medges avdrag vid beräkning av

elkraft

energiskatt.
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inrikes flygtrafik
tas skatt
om miljöskatt
med flygplan över en viss tillåten
ut för varje flygning i förvärvssyfte
Skatten beräknas i första hand med ledning av Luftfartsstartvikt.
Enligt

lagen 1988:1567

från den

om utsläpp av kolväten och kväveoxider
flygning.
under en genomsnittlig
flygplanstypen

uppgifter

verkets
aktuella

Avgifter

Bilskrotningsavgift
enligt bilskrotningslagen

Skrotningsavgift

1975:343

tas ut vid försälj-

förs till en särskild fond. Bilägaren får
ning av nya bilar. Avgifterna
med lagen är att
Avsikten
ut en premie i samband med skrotning.
av gamla bilar genom auktoriserade
i stället för att lämna dem i naturen.
stimulera

till skrotning

Avgifter

för flygtrafiken
utgår enligt

Trañkavgifter
inrikes

reguljära

två olika
tillämpas

luftfarten

bilskrotare

För större delen av den
ett system med en tvådelad tariff,
system.

avgift.
trañkberoende
som består av en fast årsavgift och en rörlig
Trañkavgifter
utgår sedan den 1 januari 1993 efter nya principer,
överflygett enhetligt system av rörliga landnings-,
som bygger
för
trafikavgifterna
beräkningen
Vid
nings- och terminalavgifter.
av
flyget tas för närvarande

inte hänsyn till flygets miljökostnader

dessa

på bränslet och miljö-

stället sektorn genom koldioxidavgifter
Det nya systemet för att beräkna
skatten på inrikesflyget.

belastar

avgifter

-

underlättar

dock införande

av eventuellt

landnings-

miljörelaterade

sådana

avgifter.

Avgifter

för sjöfarten

För sjöfarten

avgift

och

utgår statliga trañkavgifter

lotsningsavgift.

Till

detta

farledsi form av fyravgift,
hamnavgifter
kommer
som

uppbärs av privata och kommunala hamnägare.
inte kostnader för sjöfartens miljöeffekter.

I trafikavgifterna

ingår
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för järnvägstrañken

Genom

1988 års trafikpolitiska

införts på järnvägsområdet.
ansvaret

för järnvägens

trañken.

För

har en s.k. vägtrañkmodell
En ny myndighet, Banverket, har övertagit
infrastruktur,
medan SJ har ansvaret för

utnyttjandet

till
av bannätet betalar SJ trañkavgifter
utgår i form av en fast avgift samt olika rörliga
såsom spåravgift, driftsavgift,
dieselavgift samt rangeravgift.

Banverket.
avgifter

Avgifterna

Dieselavgiften

är beräknad

med hänsyn till de miljöstörningar

av utsläpp som dieseldriften

Bidrag

beslut

m. m.

Den ekonomiska

styrningen

skatter

utan också genom
en omfattande forsknings-

på trafikområdet

sker inte bara genom
bidrag av olika slag. Staten

och avgifter

stöder exempelvis

het inom transportområdet.

ordningen
kollektiv

1991:1224

om statsbidrag

persontrafik.

Enligt

Som exempel

på ett styrmedel

riktlinjer

enligt

för-

kan bidrag

som rör
betalas för

och samordning

inom

av annat slag kan nämnas Konsu-

för information

om nya bilars energiförbrukning
på marknadsföringslagen.
Enligt riktlinjerna
skall

som grundas

samband med annonsering
ges om fordonens

10.9.3

är bidragen

till vissa investeringar

förordningen

som främjar miljö, energieffektivitet
lokal och regional kollektiv persontrafik.

mentverkets

och utvecklingsverksam-

Ett annat exempel

åtgärder

Efter

i form

medför.

och i försäljningslokaler

tydlig information

bränsleförbrukning.

Miljöklassning

av fordon

förslag

MIA
har i bilavgaslagen
av Miljöavgiftsutredningen
införts bestämmelser
att nya bilar, som omfattas av krav på avgasgodkännande, fr.o.m.
1993 års modeller skall delas in i miljöklasser.
Till

den lägsta klassen,

miljöklass

hänförs bilar som är så konstruerade och utrustade att de inte släpper ut
avgaser och andra ämnen
i större mängd än vad som kan godtas från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Miljöklass

utsläpp

eller

hållbarhet.

2 omfattar

som har väsentligt lägre
högre krav i fråga om avgasreningssystemets
den högsta klassen, miljöklass
förs bilar enligt

uppfyller
Till

sådana bilar

i
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särskilt höga krav beträffande
2 som dessutom uppfyller
hållbarhet eller som till följd av låga utsläpp av
avgasreningssystemets
är särskilt lämpaavgaser och andra ämnen eller låga bulleremissioner
de att användas i tätortstrafik.
miljöklass

till bilar av en högre miljöklass är fördifferentierad.
T.ex.
är skatten för närvarande

I syfte att styra efterfrågan

säljningsskatten

1 i jämförelse

6 000 kr. lägre för en personbil i miljöklass
med samma tjänstevikt i miljöklass

10.10

Trafikfrågor

10. 10.1

Allmänna

i miljöbalken

synpunkter
i miljöskyddsarbetet

Uppmärksamheten

Sådana punktutsläpp

har

med fördel

och tillsyn.
genom koncessionstvång
Emellertid
har den uppfattningen

koncentrerad

har länge varit

kunnat

blivit

släpps ut.

föroreningar

från vilka

stora punktkällor

på ofta mycket

med en bil

hållas

alltmer

under

accepterad

kontroll

att de

t.ex. försurning till följd av utsom nu är allvarligast,
orsakas av utsläpp från ett mycket stort antal
släpp av kväveoxider,
små, s.k. diffusa källor. Typiska sådana källor är bilar, fartyg och

miljöstörningar

flygplan.
företeelser i
av det föregående hör trafiken till de
dagens samhälle som kraftigt påverkar hälsa och miljö. I storstäderna
Som framgått

är den kanske rentav den värsta föroreningskällan.
årtiondena

har

av gods

lastbilstransporterna

Under de senaste
ökat

kraftig

medan

mängden gods som transporterats med järnväg stagnerat.
frånsett trafikfrån transportsektorn
Hälso- och miljöstörningarna
-

olycksfallen
nedsmutsning
råden

-

buller, vibrationer,
av luftföroreningar,
och trängsel samt intrång i landskapsbilden och naturombestår främst

med åtföljande

kommer
trañken

påverkan

på växt-

och djurlivet.

Visserligen

utifrån, men den svenska
en stor del av luftföroreningarna
bidrar inte desto mindre till en betydande del av försurningen

bidragande orsak
av mark och vatten. Den torde också vara en starkt
till de tilltagande skadorna på skogsmark som iakttagits under senare
år.
Jordbruksutskottet
politiska
hälso-

proposition

framhöll

att åtgärdsbehovet

och miljöstörande

av 1990/91 års miljöär stort när det gäller trañkens

vid behandlingen

effekter

och att det därför

krävs

en strikt
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prioritering

av insatserna. Arbetet bör enligt utskottet inriktas på åtbeträffande
storstadstrafiken,
investeringar
i järnvägar
samt
skärpta krav på fordon och bränslen. Utskottet anslöt sig till
rege-

gärder

ringens målsättning

att hälsofarliga effekter skall begränsas kraftigt till
Även trafikens miljöstörande effekter bör kraftigt

början av 2000-talet.
begränsas.
Transportsektorns

miljöproblem

har hittills

bekämpats främst gepå trañklagstiftningens
område, genom ekononom specialregleringar
miska styrmedel och genom planering inom ramen för naturresurslaDen egentliga hälso- och miljölagstiftgen och planlagstiftningen.
ningen har endast i mindre

mån använts för att komma

till rätta med

problemen.
Inom trañklagstiftningen
på olika

fordon.

Bland

fordonskraven

ningar och avgasrening
kungörelsen

och utrustning.

ha varit framgångsrik.
ett föregångsland

tigt. Även bullret
Beträffande

framsteg

Detta blir

beroende

ligare

efter amerikanska

från enskilda

gare betydande
västeuropeiska

ett stort antal krav på

Denna typ av reglering får anses
av bilavgaser är Sverige

och miljöstörande

förorenande

dock

uppställs

När det gäller rening

i Europa,

hälsofarliga-

främst i standardkrav

är de som gäller avgasanordav störst intresse. I fordons-

samt bullernivåer

och bilavgasförordningen

fordons beskaffenhet

åtskilliga

består miljöreglerna

fordon

förebilder.

integrationen.

av

kraf-

har minskat.

utsläpp från bilarnas
göras,

Utsläppen

ämnen har reducerats

särskilt

avgaser kan ytterli-

beträffande

tyngre

fordon.

av samlade insatser inom ramen för den
Även i fråga
torde ytterom trafikbullret

förbättringar

Nackdelen
huvudsak

av de enskilda fordonen vara möjliga.
med de nuvarande standardkraven
för bilar

är att de i

omfattar

Det tar med hänsyn härtill lång tid
nya bilmodeller.
innan de strängare miljökraven
kommer att omfatta hela fordonsparken. Det är alltså inte möjligt att nå omedelbara resultat. Så har emellertid

inte heller

industrin.
uppfylla

varit

möjligt

vad gäller

Det har i allmänhet

miljöskyddslagens

De ekonomiska
hävda miljökraven

krävts

miljöskyddsåtgärderna
åtskilliga

år för industrin

inom
att

kravregler.

styrmedel som kommer till användning
för att
inom transportområdet
består i skatter och bidrag.

Sådana skatter och bidrag

kan påverka

i transportmedel,

lokaliseringar

enskilda

bilköp

och

enskilda

företags investeringar

transportstrategier

respektive

och resvanor. Dessa styrmedel kan på kort
personers
sikt få större effekt än ändrade standardkrav beträffande fordonen. På

lång sikt är det troligt

att andra ekonomiska

faktorer,

som konjunktu-

Kapitel

10

443

och aktiviteten i stort i näringsliren och därmed investeringsklimatet
vet, har mycket större betydelse och att därför ekonomiska styrmedel
inte har så stor effekt

som direkt rör transportsektorn
transportarbetet
i stort. Däremot
effekt

när det gäller

kunna få samma
standardkrav i fråga om

bör sådana styrmedel

som direkta
energiförbrukning
som de typer av motorbränslen

på fordonens

såväl fordonens

utformning

som

används.
miljöproblem

angår transportsektorns

Såvitt
neringen

hittills

kanske

samhällspla-

På senare tid
som mindre framgångsrik.
och
gjorts främst i städerna genom kringfartsleder

får betraktas

har dock framsteg
trafikregleringar.

och buller
orsakat genom luftföroreningar
sida
har i ett antal fall lett till ingripanden från miljömyndigheternas
ingripanden
i
miljöskyddslagen.
Dessa
bestämmelserna
med stöd av
vägtrafiken

De problem

har inte sällan lett till krav på olika skyddsåtgärder.
våra direktiv

Enligt

samlas i miljöbalken.

skall

av de nuvarande miljölagarna
har emellertid inte tagit ställning till

flertalet

Regeringen

bör föras in i balken.
i trafiklagstiftningen
om även bestämmelserna
det
ankommer
pröva.
fråga
på
närmare
Denna
oss att
kan vi konstatera

Inledningsvis

att redan sammanförandet
skapar förutsättningar

i en miljöbalk
Inplaceringen
miljöskyddsarbete.

miljölagarna

nuvarande
effektivare

innebär

i balken

bestämmelser

exempelvis

av de
för ett

av naturresurslagens
att den grundläggande

markanvändningsplanering
kommer att
av kommunernas
ske genom bestämmelser i miljöbalken.
i naturresurslagen
Enligt de nuvarande hushållningsreglerna
- som
i oförändrat skick föreslås bli införda i balken - skall bl.a. mark- och
vattenområden
användas för det eller de ändamål för vilka områdena

regleringen

är mest lämpade

med hänsyn till beskaffenhet

och läge samt förelig-

skall ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning. Stora mark- och vattenområden

gande behov.

Företräde

som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Mark- och
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall

åtgärder

skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
grund av områhar
betydelse från allmän synpunkt
som
eller med hänsyn till friluftslivet
denas naturvärden eller kulturvärden
så långt

möjligt

Områden

skall så långt möjligt
natur- eller kulturmiljön.

som kan påtagligt skada
i närheten
Behovet av områden för friluftsliv

skyddas

mot åtgärder
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av tätorter skall särskilt beaktas. Sådana områden som är av riksintreseller friluftslivet
skall skyddas.
se för naturvärden, kulturminnesvården
Å andra sidan skall också mark- och vattenområden
som är särskilt
lämpliga för anläggningar för bl.a. kommunikationer
så långt möjligt
skyddas

åtgärder

eller
som kan påtagligt försvåra tillkomsten
sådana
anläggningar;
också här gäller att områden som
av
är av riksintresse för sådana anläggningar skall skyddas. Om ett
område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde
ges
det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar
en långsiktig
mot

utnyttjandet

hushållning

med marken,

vattnet och den fysiska

Kraven på kommunernas

förslag

planering

kommer

att hushållningsbestämmelserna

miljön

i övrigt.

att skärpas genom våra

skall kompletteras

med före-

skrifter

Dessa föreskrifter
föreslås
om miljökvalitetsnormer.
- som
också vara tillämpliga
inom bl.a. samhällsplaneringsområdet
bör
enligt vår uppfattning kunna utformas antingen
gränsvärden
för
som
vad människan eller miljön kan tåla i fråga
om störningar av olika slag
eller som krav i fråga om skyddsavstånd mellan miljöfarlig
och bostäder. De gränser som gäller för vad människan
får utsättas

ytterst

för

skall

självfallet

tillämpas

också

kommunikationsanläggningar.

Miljökvalitetsnormerna

kunna få särskilt

för den framtida

Vi föreslår

stor betydelse

också att det i miljöbalken

aktsamhetsregler.
påverkan.

införs

verksamhet
och naturen
i fråga
bör

om

t.0.m.

trafikplaneringen.
ett antal allmänna

Dessa regler föreslås omfatta alla som utövar miljö"utöva miljöpåverkan"
avses täcka en mängd

Begreppet

mänskliga

velaktigt

aktiviteter
trafik

som kan påverka

med motordrivna

hälsa eller miljö.

fordon

och farkoster.

Dit hör otviBland de all-

männa aktsamhetsreglerna
skyldighet

att tillämpa

föreslår vi att det införs en bestämmelse
bästa tillgängliga
teknik.

om

Även

aktsamhetsreglerna
inte år straffsankom de övergripande
tionerade kan de läggas till grund för prövning och tillsyn samt för
Även då trafikanläggningar
utfärdande av föreskrifter.
prövas enligt
balken

skall

förutom

allmänna bestämmelserna
att enligt

Enligt

sektorn

aktsamhetsreglerna
Det är därvid viktigt

hänsyn skall tas även till

mångfaldens

krav.

också

de

att erinra om
naturvårdens

Dessa krav bör särskilt

kunna

frågan om lokaliseringen

av olika kommunikationsleder.
vår mening bör alla former av miljöpåverkan
kunna prövas

mot de gränser
föreslår

särskilda

tillämpas.

aktsamhetsreglerna

och den biologiska
påverka

de

för skador på hälsa, miljö

att miljöbalken

eller naturresurser

som vi

skall dra upp. Vi utgår från att även transportskall kunna klara dessa gränser och ser inte någon anledning
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att inte transportsek-

torn själv i sista instans avgör om gränserna iakttas utan att det kan
Vid denna måste självfallet en helske en fristående miljöprövning.
miljöpåverkan
i det berörda områhetssyn läggas på transportsektorns
av det aktuella alternativet vägas mot olägenheskulle
uppkomma
ter som
om detta föll bort. Ett förbud mot en färdigvägsträckning
skulle naturligtvis
planerad eller än värre färdigbyggd

det och olägenheterna

dock inte med att en sådan
situation skall inträffa. Vi menar emellertid att våra förslag är ägnade
Vi föreslår därför att de
att förebygga att stoppgränserna överskrids.
få långtgående

allmänna

Vi räknar

konsekvenser.

i miljöbalken

aktsamhetsreglerna

skall bli generellt

tillämpli-

i dess helhet. Detta innebär också att
ga inom hälso- och miljöskyddet
stoppreglerna skall tillämpas även beträffande sådana kommunikationsanläggningar

som prövas i särskilt

ordning.

i 6 § miljöskyddslagen

stoppreglerna

i särskild

motiveringen

föreslår

vars anläggande
för avsett ändamål.
6 i den allmänna

gäller att

att sådan flygplats,

inte hindrar
prövats

väg eller järnväg

I kap.

För närvarande

ordning

används

vi att ett viktigt

som
vara generella föreskrifter
utfärdas med stöd av bemyndiganden
i balken. Sådana föreskrifter
intressen.
skall kunna avse såväl hälsoskyddets
som miljöskyddets
bör
Föreskrifter
med stöd av balkens allmänna bemyndiganderegler
styrmedel

enligt

miljöbalken

skall

kunna meddelas också för trañksektorn.
Föreskrifter

enligt

de allmänna

i balken föreslås

bemyndigandena

begränsningar av en verksamhet, upplyskunna avse skyddsåtgärder,
krav eller villkor är
ningsskyldighet
eller kontroll av att föreskrivna

uppfyllda

samt försiktighetsmått

inrymmer

exempelvis

i övrigt.

gränsvärden

Försiktighetsmått

för utsläpp. Buller

är att betrakta
skrifter

i övrigt

från trañkmedel

som en emission i likhet med utsläpp av avgaser.
kan därför även avse gränsvärden för utsläpp och buller

från produkter

med hänsyn till hälso- och miljöskyddssynpunkter

i syfte att främja

hushållningen

med naturresurser.

Härigenom

Förem.m.
samt
under-

införandet av EG-direktiv
om produkters miljöpåverkan.
Som nyss nämnts ingår i vårt uppdrag att harmonisera den lagstiftning som avser trafikens miljöfrågor
så
med annan miljölagstiftning,

lättas bl.a.

att likartade

utgångspunkter

ovan redovisats

kommer

sättet att de får betydligt

finns för de olika samhällssektorerna.
reglerna

större räckvidd

allt inom samhällsplaneringsområdet
melserna.

i miljöbalken

att utformas

och genomslagskraft
de nuvarande
- än

Som
på det
framför

miljöbestäm-
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Även

utformom det i och för sig - med hänsyn till miljöbalkens
ning
är möjligt att i den inrymma delar av den nuvarande trafiklägstiftningen kan lämpligheten av detta av många skäl ifrågasättas.
Av de principer

som vi anser böra ligga till grund för miljölagstiftningen är det främst principen om bästa tillgängliga
teknik som är
tillämplig
i fråga om de enskilda fordonens miljöpåverkan.
Vi anser
att denna väl kan beaktas inom ramen för den modell som inom trafikutvecklats för styrning av fordonens miljöegenskaper
Med hänsyn härtill anser
också att
genom standardföreskrifter.
lagstiftningen

denna modell
övrigt.

varje

står i god överensstämmelse

Vad det ytterst
tidpunkt

tillgängliga

Genomförs

med miljölagstiftningen

an på är den politiska

anpassa föreskrifternas

teknik.

och fastställs

kommer

innehåll

till

viljan

kravet

i

att vid
på bästa

våra förslag

sådana för luftkvalitet

om miljökvalitetsnormer
bör dessa kunna dels bilda det

nödvändiga
underlaget
för bedömning
av vilka förändringar
som
krävs, dels utgöra grund för en opinionsbildning
till förmån för dessa
förändringar
och därmed också påskynda den demokratiska beslutsprocessen.
Även

utformningen

av de ekonomiska

styrmedlen

står enligt

vår

uppfattning i god överensstämmelse
med miljöpolitiken
i stort. Också
på detta område är det fråga om vilket innehåll som vid varje tidpunkt
ges åt normerna. Också här kan användningen av miljökvalitetsnormer
ha en pedagogisk och pådrivande effekt.
Vi menar att miljötänkandet
hället. Det närmare innehållet

måste genomsyra alla områden av sammåste ges av varje sektor för sig. Be-

stämmelser

av de typer som angetts i det föregående, dvs. standardkrav för olika fordon, skatter, avgifter och bidrag, måste dels i flertalet fall göras förhållandevis
Detta kräver

utredningar

detaljerade,
som lämpligen

dels ändras från tid till annan.
görs av trafikverken
enligt

vad som gäller

om varje samhällssektors
ansvar.
Att ur fordonskungörelsen
och bilavgasförordningen
bryta ut bestämmelser bara för att de har miljöanknytning
inte
lämpligt.
En
synes

sådan ändring

skulle nämligen försämra möjligheterna
att överblicka
de krav som ställs på fordon av olika slag. Vi anser därför att bestämmelser om exempelvis avgasrening och bullerdämpning
hör hemma i

speciallagstiftningen

snarare än i miljöbalken.

krav som från förorenings-

och bullersynpunkt

Även bestämmelser
ställs

om
flygplansmoto-

rer anser vi hör hemma i speciallagstiftningen.
Vad

som nu sagts om fordonsföreskrifter
också gälla i fråga om lokala trafikföreskrifter.

bör enligt
Även

vår mening

om sådana före-
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för hälsa
kan leda till en sanering av trafiken med förbättringar
första
hand
regel
i
följd,
meddelas
de
av hänsyn
som
som
framkomlighetsDet finns därför
och trafiksäkerhetsintressen.

skrifter

och miljö
till

ingen anledning

De i vägtrafikkungörelsen

fordon,

från

till miljöbalken.

trafiklagstiftningen

intagna reglerna

att inom vissa områden

kommuner

om sådana föreskrifter

att föra över bestämmelser

fordon

t.ex. dieseldrivna

förbjuda

som gör det möjligt för
trafik med vissa typer av
har ett starkt drag av

i stadskärnor,

att bestämmelanser
serna också har så nära samband med andra frågor som regleras
bör tas upp
att de även fortsättningsvis
genom lokala trafikföreskrifter
Emellertid

hälso- och miljöskyddslagstiftning.

Även

i trafiklagstiftningen.
ningar

till skydd för miljön

om hastighetsbegränsi vägtrafikförfattningarna.

bestämmelserna
bör bibehållas

Vad som nu sagts om att sådana föreskrifter
som nu beskrivits bör
hindrar emellertid
finnas kvar i fordons- och vägtrafiklagstiftningen
av liknande art kan regleras
som utfärdas med stöd av

inte att om så finnes lämpligt vissa frågor
i förordningar
eller myndighetsföreskrifter

bemyndiganden

i miljöbalken,

särskilt

med avseende på hälsoskyddet.

om buller från andra rörliga källor
kunna behandlas i generelän dem som regleras i fordonslagstiftningen
i miljöbalken.
föreskrifter
utfärdade med stöd av bemyndiganden
Så bör exempelvis

Även

föreskrifter

tomgångskörning

föreskrifter

om förbud mot trafik med vissa fordon eller mot
bör kunna utfärdas med stöd av balkens hälsoskydds-

bestämmelser.
I den mån det visar

sig föreligga

ett permanent

behov

för kom-

kunna förbjuda trafik med person- och lastbilar
munerna att tillfälligt
vid luftföroreningstoppar,
bör bestämmelser motsvarande dem i lagen
Eftersom sådana förbud
bilförbud föras
i miljöbalken.
om tillfälliga
föreslår
meddelas uteslutande av hälsoskyddshänsyn,
att reglerna tas
in bland balkens hälsoskyddsbestämmelser.
om motorbränslen är utfärdade med stöd av lagen om
Eftersom denna lag nu integreras i miljöbalken och
likaledes är meddelade uteslutande med
bestämmelser

Bestämmelser

kemiska produkter.
då nämnda

hänsyn till hälso- och miljöskyddsintressen,

naturligt
utfärdade

att motsvarande

bestämmelser

med stöd av bemyndiganden

Vissa skatter och avgifter

tas

är det enligt
i generella

vår mening
föreskrifter,

i balken.

är styrmedel,

som direkt

eller indirekt

i olika avseenden. Även om denna styrning kan vara
stark från miljöskyddssynpunkt
bör inte några av dessa bestämmelser

påverkar

trafiken
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sådana bestämmelser

hör naturligt

hemma

i den

lagstiftningen.

Med

hänsyn

miljöproblem

ringar

inom

att de största

problemen

med transportsektorns

med brister inom samhällsplasynes vara förknippade
bör våra ansträngningar
inriktas på eventuella förbätt-

neringssektorn

införandet

till

just

detta område.

av föreskrifter

Vi

har redan tidigare

om miljökvalitetsnormer

redovisat

sannolikt

att

kommer

för ett mer miljöinriktat
att skapa förutsättningar
samhällsbyggande.
Även kraven på miljökonsekvensbeskrivningar
vid planläggning
och

prövning

enligt

underlätta

bedömningarna

den s.k. NRL-anknutna

kunna

kvensutredningar

upprättas

ringen
Vid

för de olika etapperna.

också vissa problem

som är värda att uppmärksammas

i den nuvarande

vägplane-

i sammanhanget.

planering

och trafiklösningar
sker ofta
av trafikanläggningar
såväl avseende lokal utformning
som i stort - på ett
stadium utan att miljökonsekvenserna
utretts. Dessa

uppbindningar
mycket

är ett led i att

Vid stora projekt
av trafikens miljöproblem.
indelas i etapper och regionala miljökonse-

bör utredningen

Det ñnns emellertid

lagstiftningen

tidigt

bindningar

kan vara så starka att det i ett senare planeringsskede
i
praktiken blir omöjligt att omlokalisera en anläggning eller att välja
en
helt annan trafiklösning.
Det kan t.ex. framkomma
att det är lämpligare att förlägga trafiken i tunnel i stället för att leda den ovan jord.
Det nu sagda kan leda till att den anläggning eller lösning
som väljs
redan från början får inbyggda fel sett från hälso- och miljösynpunkt.
De grundläggande
sektorn

är samhällets

ekonomiska

styrmedlen

investeringsbeslut.

när det gäller transport-

Det är nödvändigt

att dessa

också innefattar

de beslut som får avgörande betydelse för hälsa och
miljö. Som nyss framgått är det nödvändigt att sådana beslut fattas på
ett mycket tidigt stadium.
Vid planering

bör de av riksav och beslut om trafikinvesteringar
nationella miljömålen liksom de trafikpolitiska
målen

dagen uppställda

vara vägledande. Då ett projekt bedöms från samhällsekonomisk
synpunkt mäste också miljökostnaderna
beaktas, t.ex. vid val av transportmedel i södra Sverige, där nedfallet av gödande och försurande ämnen
är långt

större

än vad naturen

miljökvalitetsnormer
för riksdagens

tål. Vi

som vi föreslår
investeringsbeslut.

utgår från

att, sedan sådana

antagits, de blir vägledande

även

Kapitel

Regeringsprövning

10.10.2

av större

ringsarbete

terna

vägprojekteringen.

för

trafikanläggningar

10.9.1 lämnat en översiktlig beskrivning
som för närvarande pågår inom Vägverket

Vi har i avsnitt

framtida
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sakägare,

information
synpunkter

ideella

Arbetet

av det förändi fråga om den
syftar bl.a. till att vidga möjlighe-

föreningar

att få tidig

och allmänheten

och möjligheter
att framföra
om planerade vägprojekt
i sådana frågor till vägmyndigheterna.
Det finns också

prövning
om obligatorisk
vissa
sådana
projekt.
av
Vi anser emellertid inte att en prövning av vägprojekt enligt väglai det fall det är frågan om ställningstaganden
som
gen är tillfyllest
till
sträckning
binder den fortsatta kommunikationsanläggningens

planer på att i väglagen införa bestämmelser

och kulturminnesvårdens

känsliga landskap från naturvårdens

utgångs-

eller passager genom tätbebyggda områden eller eljest medför
en från regional eller nationell synpunkt betydande påverkan på miljön. I sådana fall bör en sådan tillåtlighetsprövning
av regeringen ske
enligt
i
dag
gäller
för
vissa
industrianläggningar
4 kap. natursom
punkter

nuvarande bestämmelserna
om regeringsprövning
i miljöbalken.
Eftersom
in i en andra avdelning
trafiken numera är en av våra allvarligaste föroreningskällor
synes det
väl så motiverat att sådana trañkanläggningar
skall prövas av regeresurslagen.
föreslår

vi

De

förs

ringen som vissa industrianläggningar
gäller.

för vilka kravet nu i första hand

Ett annat skäl för att införa en prövning
nuvarande prövningen av olika vägprojekt
förhållandevis
-

möjligheter

slutna former.

av föreslagen

art är att den

enligt väglagen

Allmänhetens

-

att påverka planeringsprocessen

sker under

och för övrigt

sakägares

är i förhållande

till vad

relativt begränsade. Det
som gäller enligt exempelvis miljöskyddslagen
förfaller enligt vår uppfattning sannolikt att allmänhetens,
de ideella
föreningarnas
vid prövning

med utgångspunkt

en sådan vidgad
verket.
Regeringens
Regeringens

ett bättre sätt kan tillgodoses

och sakägarnas intressen

prövning

från miljöbalkens

enligt

väglagen

än vid
av Väg-

bör ske så tidigt

tillåtlighetsprövning

prövning

bestämmelser

som förespråkas

bör emellertid

som möjligt.
föregås av riksdagens beslut om

till infrastrukturinvesteringar.
Det
av och medelstilldelning
får förutsättas att i samband med detta beslut ett val gjorts mellan de

inriktning

olika medel i fråga om trafikslag

l5 13-0281.
Dell

och annat som krävs för att tillgodo-
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kommunikationsbehovet.
Regeringens beslut bör
se det föreliggande
därför i första hand avse lokaliseringsfrågan.
I den ordning för planering inom transportsektorn
som riksdagen
tagit ställning
regeringen

till våren 1992 bör,

redovisar

i samband med att trafikverken

för

vilka projekt

som bör genomföras med utgångspunkt från riksdagens beslut om inriktning av och medelsfördelning
till
infrastrukturinvesteringar,
frågorna om prövning enligt miljöbalken
aktualiseras.

Självfallet

beskrivning.

då

måste

föreligga

en miljökonsekvensha undergått en förprojektering.
Om

Vidare bör företaget

inte resp. trafikverk väcker frågan om prövning
eller länsstyrelsen kunna göra det. Regeringens
ett yttrande

beslut bör föregås av

av Koncessionsnåmnden.

Bestämmelsernas
dringen

bör Naturvårdsverket

inplacering

att de allmänna

också på regeringens

i miljöbalken

aktsamhetsreglerna

prövning.

bör medföra
i balken

Detta innebär

blir

den föräntillämpliga

att regeringen

har att

iaktta både de övergripande
föreslår
eftersom
tillåta

försiktighetskrav
och de stoppregler som
I sak torde detta inte innebära någon ändring,

i miljöbalken.
det knappast

torde vara politiskt möjligt för regeringen att
som rent faktiskt medför skador för människors

verksamheter

hälsa eller miljön.
Vi föreslår

sålunda att regeringen obligatoriskt
skall pröva en grupp
kommunikationsanläggningar.
problem
härvid
Ett
är hur dessa
av
anläggningar skall preciseras. Enligt vår mening bör tvingande regler
införas för väganjärnvägar,
flygplatser, hamnar
om regeringsprövning
och farleder som kan medföra en från nationell eller regional synpunkt
betydande påverkan på miljön eller hushållningen
med naturresurser
m.m. Av sistnämnda
anläggningar
som från
vägar

med mycket

att det endast är fråga om trafikpåverkan. De vägar och järnvägar

kraftig

bör

i stamvägnätet

Ett krav på obligatorisk

som ingår i stamvägnätet
Enligt

framgår

denna utgångspunkt

som ingår

stomnätet.

rekvisit

vad vi erfarit

prövas

av regeringen

är sådana

samt sådana järnvägar

som ingår

regeringsprövning

av alla vägar
föra för långt.

skulle enligt vår uppfattning

skulle

i

en lämplig ordning kunna vara att nya
vägar avsedda för en trafikbelastning
förslagsvis överstigande 10 000
fordon per dygn och som ingår i stamvägnätet skall omfattas av krav
på obligatorisk
regeringsprövning.
Skulle

mot förmodan

någon ny stor hamn planeras

den också prövas

av regeringen.

ett passagerarantal

förslagsvis

av krav på obligatorisk

Nya flygplatser

i Sverige

dimensionerade

bör
för

minst 200 000/år bör också omfattas

regeringsprövning.
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också vara möjligt att låta kravet
av stora kommunikationsanlägg-

ningar endast omfatta vissa delar av landet. Kravet på sådan prövning
för vissa områskulle kunna anknytas till hushållningsbestämmelserna
den i landet i 6 kap. miljöbalken.

Kravet på obligatorisk

då begränsas

till

skyddsvärda

detta kapitel.

En sådan ordning

sådana särskilt

skulle

prövning

kan

som nämns i
vissa ändringar i

områden

dock kräva

fråga som faller utanför vårt utredningsupp- en
drag. Vi avstår således från att lämna förslag i denna del.
dessa bestämmelser

kommer att förlänga
att en regeringsprövning
Allt det material rörande anläggningens miljökonse-

Det kan inte undvikas
beslutsprocessen.

måste dock under alla
som krävs för en regringsprövning
omständigheter tas fram. Det är själva beslutsprocessen hos regeringen
kvenser

som kan ta tid. Vi anser att redan det förhållandet att prövningen skall
ske inom ramen för miljöbalken
är ägnad att lyfta fram miljöhänsynen
Vi anser därför att eventuella nackoch garantera att de tillgodoses.
delar med ett sådant förfarande

uppvägs av fördelarna

från miljösyn-

punkt
Den nu föreslagna lagtekniska lösningen innebär att bestämmelserna
också på dessa verksamom det s.k. kommunala vetot blir tillämpliga
inte i dag för trafikanläggningar,

heter. Något kommunalt

veto gäller

annat än när regeringen

enligt 4 kap. 2 § naturresurslagen

själv tagit

till en prövning enligt lagen. I fråga om det kommunala
undantag för vissa typer av anläggningar,
görs i naturresurslagen
initiativ

vetot
dock

bara om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att anläggningen kommer till stånd. Järnvägar och vägar för nationell och
regional

trafik

Detsamma

genom flera kommuner.
Eftersom kommunikations-

sträcker sig med nödvändighet

kan gälla om allmänna farleder.
inte kan byta plats vid kommungränserna

synes det
omöjligt
med ett kommunalt
veto i fråga om sådana objekt som är
synnerligen
angelägna från nationell synpunkt. Ett undantag synes

leder självfallet

därför

nödvändigt

för att man skall kunna genomföra

ett krav på rege-

som från alla andra synpunkter är starkt motiverat.
förhåller
sig i fråga om anläggande av
det emellertid
hamnar och flygplatser.
Oavsett dessas betydelse i ett större samman-

ringsprövning,
Annorlunda

hang torde det knappast

vara rimligt att statsmakterna mot en kombör
ett sådant projekt. Sådana anläggningar

muns vilja genomdriver
således inte omfattas av undantagsreglerna.
Vi föreslår sålunda att vetot skall kunna genombrytas
sådana vägar, järnvägar

och farleder

i fråga om
som skall prövas av regeringen
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under samma förutsättningar
som i dag gäller för vissa andra anläggningar enligt 4 kap. naturresurslagen.
För ett genombrytande
skall
således krävas att det från nationell
att anläggningen

kommer

till

också att inte andra lösningar

synpunkt

stånd.

En förutsättning

är möjliga

således starkt motiverat

och tillika

10.10.3

koncessionsplikt

Fråga

om

är synnerligen

är självfallet

och lämpliga.

synnerligen

angeläget

Undantaget

är

begränsat.

för

större

vägprojekt

m.m.
Ett sätt att ytterligare

stärka miljöintressena

är att för större

trafik-

anläggningar

regeringssom inte omfattas av kraven på obligatorisk
införa en tillståndsplikt
av det slag som nu gäller i fråga om
många andra miljöfarliga
verksamheter.
Bestämmelser om miljöfarlig

prövning

verksamhet

föreslås

anläggningar
trañk-

bl.a.

föreligger

införda

i 14 kap. miljöbalken.

i dag tillståndsplikt

För trafik-

endast i fråga om större

och flottiljflygplatser.

Även

skall beaktas i ärenden om anläggande
om miljösynpunkterna
kommunikationsleder
och
miljökonsekvensbeskrivning
upprättas
av
en
skulle det enligt vår mening kunna vara av värde att en miljöprövning
görs av en fristående miljömyndighet.
Principiella
skäl kan därför tala
för att bestämmelserna om miljöprövning
i miljöbalken
görs tillämpliga även i fråga om större trafikanläggningar.
Frågan måste emellertid övervägas också med avseende på vad som
från praktiska utgångspunkter
står att vinna med en sådan fristående
prövning.

Framför

allt är det angeläget att undvika

en dubbelprövning
som kräver ökade resurser och leder till omgång och tidsutdräkt utan
motsvarande fördelar för miljöskyddet.
Detta får bedömas med ut-

gångspunkt

från vad en sådan prövning skulle omfatta.
Vi vill också erinra om att
i annat sammanhang föreslagit

ståndsplikten
generella
tilldelas

för miljöfarlig

föreskrifter.

Genomförs

bör minskas

detta

kommer

ett större ansvar för att miljöintressena

bygglovsprövningen

samt i det kommunala

detta arbete har vi föreslagit
tetsnormer
bostäder.

verksamhet

till

om
Sådana kvalitetsnormer

mellan

för

kommunerna

att

blir tillgodosedda

vid

planarbetet.

Som stöd för

att det skall kunna fastställas

skyddsavstånd

att till-

förmån

miljöfarlig

miljökvali-

verksamhet

synes särskilt lämpliga

och

för nya vägar.
Dessa normer synes kunna anpassas till den rådande eller förväntade
trafikintensiteten
på vägarna. De skall därefter iakttas i samhällsplane-
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ringen,

omedelbart i fråga om nya anläggningar och efter framtagande
åtgärdsplaner
i fråga om befintliga anläggningar.
av
Vid tillståndsprövning
verksamhet prövas såväl lokaav miljöfarlig
liseringsaspekterna
frågor
och försiktighetssom
om skyddsåtgärder
mått. Vid lokaliseringsprövningen

är emellertid

att ta hänsyn till det kommunala

skyldig

Koncessionsnämnden

planeringsarbetet

i fråga om

användningen

av mark och vatten. Vad kommunen bestämt i detaljplan
eller områdesbestämmelser
blir avgörande för Koncessionsnämndens
prövning,

så till vida att Koncessionsnämnden

inte får ge tillstånd till
trañkanläggning
inte
en
som
ryms inom den kommunala
planeringen.
Koncessionsnämnden
har heller inga möjligheter
att på-

exempelvis

verka

det kommunala

däremot

för statliga

bygglagen,

planeringsarbetet.

myndigheter

där regeringen

enligt

inom

Sådan möjlighet
planeringen

enligt

12 kap. 6 § kan förelägga

föreligger
plan-

och

kommun

att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, om det behövs för att tillgodose riksintressen eller samordningen mellan flera kommuner i fråga
om markanvändningen.
Däremot är Koncessionsnämnden

oförhindrad
att avslå en ansökan
få
bedriva
miljöfarlig
verksamhet på en viss plats om man
om att
med
oavsett om platsvalet överensstämmer
anser platsen olämplig
kommunens

markanvändningsplaner

eller ej.

I fråga om prövningen av behovet av skyddsåtgärder och försiktighetsmått m.m. skall Koncessionsnämnden
göra en helt fristående bedömning.
Det som nyss sagts om att kommunens planering i vissa fall blir avgörande för Koncessionsnämndens
lokaliseringsprövning
gäller med
det förbehållet

att bestämmelserna

vatten och den fysiska miljön

i övrigt

om hushållning

med mark

och

får betydelse för denna prövning

i fråga om anläggningar
också inom transportsektorn.
anfört
Som
i kap. 5 beträffande lokaliseringsfrågor
inte
bör Koncessionsnämnden
undvika

att göra en självständig

prövning av hushållningsaspekterna,
har en önskan om att lokalisera en viss verksamhet
flygplats eller en hamn
till kommunen, eftersom
- t.ex. en
verksamheten i fråga från hushållningssynpunkt
kanske bättre skulle
även om en kommun

kunna utövas i en annan kommun.
De redovisade omständigheterna

innebär enligt vår uppfattning

att

det framstår

för
att införa koncessionsplikt
som mindre meningsfullt
större trañkanläggningar
av typen vägar, järnvägar och farleder med
hänsyn till att dessa till skillnad från hamnar och flygplatser ofta kan

beröra flera kommuner

och därmed samhällsplaneringsfrågorna

i ston.
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kommer,

till skillnad

från plan- och bygglagen,

några regler för att lösa interkommunala

tvister,

exempelvis

i fråga om placeringen av nya läns- och riksvägar.
Under dessa förhållanden är risken stor att en obligatorisk
från Koncessionsnämndens
är onödiga

sättas att denna i flertalet
planeringen.

rande nytta för miljön.

prövning

fall

har blivit

En obligatorisk

och byggande
Enligt

som
för Koncessions-

att det är omöjligt

nämnden att göra något åt lokaliseringsfrågan.
föregående

prövning

sida leder till ett stort antal ärenden

från den synpunkten

dröja planering

inte att

Det får dessutom förutriktigt

prövning

bedömd

under

den

skulle

därvid

för-

utan motsvaav kommunikationsleder
vår mening bör Koncessionsnämndens

koncentreras

till de fall då behov av sådan prövning föreligEtt
sådant
behov
kan
särskilt gälla när miljömyndigheterna
finner
ger.
skäl att ställa krav på skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått
ut-

över dem som fastställts under planeringsprocessen.
Hur detta behov
skall tillgodoses återkommer vi till i följande avsnitt.
Vi vill understryka
inom Vägverket

prövningsplikt

angelägenheten av att det arbete som påbörjats
i fråga om krav på förstudier av nya vägprojekt och
fortskrider
samt att detta arbete anpassas till miljöbal-

kens regelsystem

på det sätt som
redogjort för ovan.
Vi anser emellertid
att det för hamnar för allmän trafik, i likhet
med vad som nu gäller för trafik- och flottiljflygplatser,
bör införas
förprövningsplikt

enligt

bestämmelserna

i miljöbalken.

Här kan inte

bara prövningen

utan även lokaliseringsprövningen
av försiktighetsmått
hos Koncessionsnämnden
fylla en funktion,
särskilt genom att även
Koncessionsnämnden

skall beakta bestämmelserna

om hushållning

med

mark och vatten.

10.l0.4

Tillämpning

av

miljöbalkens

tillsynsbestämmelser

på trafikanläggningar
Vad som ovan anförts om att vägar, järnvägar och farleder inte bör
omfattas av tillståndsplikt
i fråga om miljöfarlig
verksamhet innebär
inte att de övergripande
aktsamhetsreglerna
i miljöbalken
inte skall
vara tillämpliga

på sådana anläggningar.

verkan

som tidigare

omfattar

Detta innebär
tillämpliga

att miljöbalkens

Begreppet

utöva

miljöpå-

också sådana anläggningar.

tillsynsregler

också kommer

att vara
av aktuellt slag. Genom att vi föreslår
undantagsregeln
i 6 § miljöskyddslagen
avskaffas

på trafikanläggningar

att den nuvarande

framhållits
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att stoppa ett

vägprojekt

om detta skulle anses strida mot bestämmelserna
och inte förhållandena är sådana att regeringen har möjlighet

i balken
att tillåta

ett undantag.
för miljömyndigheterna
bör således vara möjligt
att inom
förelägganden
för
tillsynsverksamheten
meddela
om skyddsramen
åtgärder eller försiktighetsmått
som behövs för att skydda boende från
Det

pågående trañkstörningar.
i miljöbalken

Det finns anledning

i första hand kommer

anta att bestämmelserna

att tillämpas

i sådana fall. Bestäm-

till
vara ett lämpligt komplement
Det torde nämligen många gånger vara
rikta krav gentemot
svårt att med stöd av de senare bestämmelserna
störningar
från befintvidta
skyddsåtgärder
beträffande
väghållare att
melserna

reglerna

i miljöbalken

kan härvid

i plan- och bygglagen.

liga trafikleder.

Härtill

kommer

ofta själva är väg-

att kommunerna

hållare.
som nu nämnts bör emellertid

Sådana förelägganden

kunna avse
utan också störningar som kan

inte endast pågående trañkstörningar
förutses från planerade trafikprojekt.

Ett beslut av tillsynsmyndigheten
bör i sådant fall om det behövs kunna avse också förbud mot trafikanläggningen, om denna kan antas komma att medföra sådana störningar
att den enligt stoppreglerna

i miljöbalken

inte bör få komma till stånd.

Den som vill genomföra anläggningen har i så fall att vända sig till
för att erhålla tillstånd till anläggningen.
tillståndsmyndigheten
På så
komma till stånd då det verkligen

sätt kan en fristående miljöprövning
framstår som behövligt.

Länsstyrelsen

har egna möjligheter

i fråga

Det är bara i undantagsfall
kan vänta sig förelägganden
sida. Med hänsyn härtill
till

tillsynsmyndighet

avsnitt

19.6.3 Tillsynen

på hur tillsynssystemet
verket

väglagstiftningen

av bl.a. vägar och i händelse av oenighet med
tvisten hänskjuten till regeringen.

att påverka prövningen
trafikverket

också enligt

som man i fråga om större trafildeder
eller förbud från miljömyndigheternas

synes det lämpligt att göra Naturvårdsverket
för de verkligt
stora trafikanläggningarna.
i framtiden
bör utformas.

skall ha rätt att utöva tillsyn

redovisar

närmare

Bl.a. föreslår

I

synpunkter

vi att Naturvårds-

över vissa sådana anläggningar

som förs upp på en särskild lista och för vilka staten skall ha tillRegeringen bör på denna lista föra upp verket som

synsansvaret.

tillsynsmyndighet

för de verkligt

att Naturvårdsverkets

stora trafikanläggningarna.

tillsyn bör omfatta alla stomjärnvägar,

Vi menar
alla stam-
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vägar och andra riksvägar

samt de hamnar och de flygplatser

som nu

är eller enligt vårt förslag blir förprövningspliktiga.

Övriga frågor

10.10.5

Miljöskyddslagen

lämnar inte utrymme

att beakta miljökonsekvenserna

av trafik till och från anläggningar

där miljöfarlig

I många fall är miljöstörningarna

från sådan trafik

verksamhet

bedrivs.

högst väsentliga.

Som exempel på anläggningar

som alstrar mycket trafik i grannskapet
kan nämnas omlastningsterminaler
av olika slag.
Vid prövning av tillkomsten av en miljöfarlig
verksamhet har man
dock

inom

hänsyn

till

skapet. Enligt
villkor

för

för

ramen

den trafik

lokaliseringsprövningen
verksamheten

vår mening bör prövningen
trafiken

Åtgärder beträffande

till

och

trafiken

från

ansett

kommer

sig kunna

att föranleda

ta

i grann-

också avse och mynna ut i
miljöfarliga
verksamheten.

den

får därvid

i
ses som försiktighetsmått
övrigt enligt den allmänna aktsamhetsregeln.
Villkoren bör exempelvis

inom ett område där miljökvalitetsnormer

för luft inte kan innehållas

kunna avse gränsvärden i anläggningens omgivning
för utsläpp från
På motsvarande sätt bör gränstransporter till och från anläggningen.
värden kunna ställas upp för buller från dessa transporter.
En effekt av att miljöskyddslagen
och hälsoskyddslagen

nu samordnas i en balk blir att frågor om luftföroreningar
och buller inomoch utomhus till följd av lokal påverkan av trafiken kan behandlas

enligt i huvudsak

enhetliga

aktsamhets-

och tillsynsregler.

De nu föreslagna lösningarna innebär att trafikanläggningar
för alla
trañkslag kommer att kunna prövas enligt miljöbalken.
På så sätt kan
kraven på trafiken
miljökrav

enligt

från miljöskyddssynpunkt
balken,

olika samhällssektorerna.

så att likartade

harmoniseras
utgångspunkter

med övriga
finns för de
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Naturvård

ll

och

biologisk

mångfald

11.1

Människan

och

naturen

synnerligen allmän och förenar sig med
Kärleken till naturen är
det vetenskapliga intresset i ett krav på skydd för naturen i dess
ursprunglighet.
Det är en gammal erfarenhet, hurusom till exempel
fågellivet i en sjö eller vid en strand, märkligare grott- och klippbildningar,
storvuxna eller egendomligt bildade träd, förekomsten
särskilda,
av folkpoesien omhuldade växtarter 0.s.v. kunna bliva
av
föremål för ett så allmänt intresse inom en ort och så bidraga till
platsens allmänna stämning och skaplynne, att ett skydd mot förstöring och skadegörelse
betydelse.
människans

Så uttrycks

från 1907 "rörande

framträder

som ett önskemål

av allmän

behov av naturen i ett utredningsbetänkande
till skydd för vårt lands natur och natur-

åtgärder

ur SOU 1951:5, s. 36. Betänkandet låg till
grund för de första lagarna om naturvård, 1909 års lagar om nationalparker och om fredande av naturminnesmärken
se ovan avsnitt 2.1 .3.
minnesmärken"

citerat

av icke-materiellt,
själsligt behov av naturen. Detta har varit ett återkommande tema i de
motiv för lagregler till skydd för naturen som arbetats fram vid skilda
I citatet uttrycks

tidpunkter

att människan

har någon form

som föregick
samma sak mer prosaiskt.

under vårt sekel. I det betänkande

naturskyddslag

uttrycks

1952 års

Utan tvivel har naturen mycket stort värde såsom källa till både
fysisk och psykisk rekreation för allmänheten. Behovet för allmänheten av tillgång till naturen är också i ständig ökning allteftersom
det dagliga livet och arbetet mer och mer präglas av industriens
SOU 1951:5, s. 73.
och teknikens utveckling.
Tio år senare hade industrins

"tätortsbefolkningens

och teknikens

utveckling

behov av naturområden

fortskridit

för rekreation

så att
och fri-

luftsliv" av många betecknades som den dominerande arbetsuppgiften
för svensk naturvård SOU 1962:36, s. 154. I 1963 års proposition
om framtida

naturvårdsprogram

pekade föredragande

departements-
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chefen på den moderna
sidan, framhöll

människans

för

inför

Å

naturen.

ena
av naturtillgångarna
en förutsätt"Samtidigt
utgör naturen en ständig

ning för välståndsutvecklingen.
källa

kluvenhet

han, är utnyttjandet

skönhetsupplevelser

avkoppling".

Prop.

Tillbakablick

på utvecklingen

med rika

1963:71,

tillfällen

till

rekreation

och

s. 105.

Enligt vad som är känt i dag levde människorna under hundratusentals
år i naturen, den rena naturen, i konkurrens med andra livsformer
och
på likartade villkor som dessa. Hon livnärde sig på att jaga, fiska och
plocka.

Hon hade ett försteg i konkurrensen

att använda redskap och att utnyttja

främst genom sin förmåga

elden.

Sett i detta perspektiv var det helt nyligen som människan lämnade
det rena naturstadiet och började omforma naturen för att underlätta
sin försörjning.
Det var så nyligen att förändringen
faktiskt ännu inte
har nått ut över hela jorden. Ännu finns det stammar
som lever på
ursprungligt
sätt på alla bebodda kontinenter utom Europa och Nordamerika.

Kretslopp

ger civilisation

För ungefär

10 000 år sedan började människan

odla några av de vilda
sädesslag som hon tidigare hade lärt sig att äta och baka med. För att
omforma naturen till åker tog hon till att börja med hjälp
av elden.
Det var den första av naturens energikällor
som hon lyckats tämja och
utnyttja. Elden användes nu till att svedja mark att odla på.
Troligen
något årtusende närmare vår tid började människan att
tämja djur till boskap. Ett viktigt steg i utvecklingen
var när spill-

ningen

från

boskapen togs till vara och lades ut att göda åkrarna.
Dessa kunde på så sätt bära gröda år efter år och generation efter
generation.

Principen

kunde bli bofast.

för

kretsloppet

var

upptäckt

och människan

Grunden

var lagd för civilisationen.
Detta hände innan historien börjar, dvs. före den tid från vilken

äldsta skriftliga

jordbruket
rat, liksom

Tigris

dokumenten

härstammar.

I forntidens

för 5 000 år sedan redan högt utvecklat
i de ungefär

Assyrien

samtida kulturerna

och Babylonien,

kring

Egypten

och noggrant
floderna

Indus och Gula floden.

de
var

regle-

Eufrat

och
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system för konstbevattning
med hjälp av de stora floder som flöt genom landen. De är exempel
på tidigt storskaligt utnyttjande av förnybara naturresurser.
Alla dessa kulturer

Från Babylon

sinnrika

utvecklade

om jord-

finns i behåll de äldsta kända rättskällorna

och köp av jord. De är ca 4 500 år gamla.
I Sverige blev människan bofast i samband med en påtaglig klimatförsämring som började för ca 3 000 år sedan. Tidigare bondekulturer

egendom

på svedjande

hade byggt
ständigt
vändigt

och röjande

och människorna

Klimatförsämringen

när jorden

var utsugen.
till djuren
vinterfoder
ordna
att

och tvingade

flyttade

gjorde

då

det nöd-

på så sätt fram

stallgödseln under
en systematisk ängsskötsel. Bonden tog till vara
vintern för att sprida på åkern som därigenom uthålligt kunde producera spannmål och rotfrukter.
landskapslagarna från tidig medelI de äldsta svenska rättskällorna,
tid, kommer

till uttryck

denna kretsloppsprincip

moder".

Ängens, den naturliga fodermarken,

avgjorde

hur stor åker en bonde skulle bruka.

Allt

intensivare

Sedan grunden
skötsel fortsatte

att föda boskap

utnyttjande
för civilisationen
människan

att flodvatten

lagts genom åkerbruk och boskapssina samhällen genom att lära
som kunde utvinnas ur naturen. Redan

att utveckla

sig använda andra nyttigheter
har nämnts

i regeln "Äng är åkers

förmåga

avleddes

för

att bevattna

åkrar.

Ur berg

som användes på åkern, vid jakt och
fiske, för handel och även i krig med andra samhällen om de åtråvärda

utvanns

metaller

till

redskap

naturtillgångarna.
resurser gjorde att allt
fler människor kunde livnäras på samma yta. Det ledde i sin tur till att
Säkert ligger dyrmåste utnyttjas ännu effektivare.
naturresurserna
bakom den ovan
hård exploatering
köpta erfarenheter
av alltför
Ett allt effektivare

utnyttjande

av naturens

nämnda regeln att äng är åkers moder och de talrika

hushållning
samhället

med naturens

resurser

se närmare i inledningen

bestämmelser

om
förindustriella
i
det
fanns
som
till kapitel 2.
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På ett par århundraden
utvecklingsperspektiv
normalt sett
- en ur
knappt märkbar tid har industrialiseringen
den kanske största
orsakat
förändringen
i människornas levnadsvillkor
sedan åkerbruket tog fart.
Utgångspunkten

för denna omvälvning

är ångmaskinen,

som möjliggjorde en energianvändning
på tidigare oanad nivå. Den bygger naturligtvis helt på naturresurser.
Eld av bränsle från skogen hettar upp
i en konstruktion
av metall. Var för sig hade dessa resurser
använts för andra ändamål i flera tusen år.

vatten

Den industriella

energianvändning

revolutionen

var i själva verket
och industrisamhället
kännetecknas

i
en revolution
framför allt av
Ångmaskinen har följts av den ena

att vara ett högenergisamhälle.
efter den andra av revolutionerande
uppfinningar
som på samma sätt
bygger på resurser hämtade från naturen. Som exempel kan nämnas

förbränningsmotorn
det möjligt

och kärnreaktorn.

att i stor skala utnyttja

vattenkraften

och

att över

huvud

Vidare

har elektriciteten

den sedan långt
taget

tillbaka

transportera

gjort
kända

energi

långa

sträckor.
I likhet

med alla tidigare

alltså på att människan

civilisationer

använder

bygger

industrisamhället

resurser för att tillgodose
sina materiella behov. Men det sker i betydligt större skala och resurserna kombineras ihop på betydligt mer intrikata sätt än i äldre civilinaturens

sationer.

...skapar

avstånd till naturen

Försörjningen

i bondesamhället

byggde på att jordbruk

skötsel drevs i balans med de ekologiska
men har försörjningen

i stort tryggats,

systemen.

Välståndsutvecklingen

väsent-

sinat så har den ersatts av

med allt effektivare
har alltså

Under industrialis-

och ofta även förbättrats

ligt, på andra sätt. Om någon naturtillgång
andra, som exploaterats

och boskaps-

grundats

metoder.
på andra

faktorer

än

hänsynstagande

till naturens egen förmåga att producera och reproduatt i hundratusentals år ha levt som en del av naturen och
i nära 10 000 år i agrarsamhällen
på naturens villkor,
så har

cera. Efter
därefter

människan

alltså

utveckla

som bygger på att man ignorerar
människa och natur.

strukturer

det mellan

under

loppet

av ett fåtal generationer

kommit

att

det nära samban-

II
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Här kan för tydlighetens
gjort

själva begreppet

skull skjutas

Vad är natur i dag i ett

natur till ett problem.

där det knappt finns några ytor som människan inte
genom sitt nyttjande, utom möjligen någon avsides belä-

land som Sverige,
har påverkat

naturvårdslagen
så att
Så sent som 1991 förtydligades
står att lagen även gäller för "den kulturprägdär numera uttryckligen
Även sådan räknas alltså som natur.
3
naturmiljön"
§.
lade
a

gen fjälltopp

lär av erfarenheten

Människan

Vi vet i dag att industrisamhället
utan motstycke

resursslöseri

och ett
har orsakat en miljöförstöring
Utvecklingen
har
i tidigare samhällen.

gett en mycket hög materiell standard åt
än någonsin tidigare. Samtidigt saknar dock i dag fler

också lika tveklöst

emellertid

fler människor

tidigare

än någonsin

människor

möjlighet

att äta sig mätta. Det sista

men i ett globalt perspektiv.
utarmningen
avigsidor
beror utvecklingens
Förhoppningsvis
av
och
den
resursslöseriet
miljöförstöringen,
extreallmänna
den
naturen,

gäller visserligen

inte i Sverige

i tredje världen
på att den moderna civilisationen
ma fattigdomen
inte
har funnit sin ändamålsenliga
den
fortfarande är så ny att
ännu
Som vi har nämnt ovan spänner den över en tid som knappt är
långa utvecklingsperspekmärkbar om man ser den i mänsklighetens

form.

tiv. Säkert har epokgörande

framsteg

även tidigare

i utvecklingen

gett

vilka senare
exploateringsiver,
perioder av överdriven
Kanske
tål.
är det nu
vad
erfarenheter
nyttiga
tjänat som
naturen
om
och börja ta vara på
erfarenheter
dags att lära av industriepokens
upphov

till

människans

11.2

kärlek

naturliga

huvuduppgift:

Naturvårdens

biologiska

till naturen.

Att

bevara

den

mångfalden

och inte minst det
Det ovan anförda gäller i princip all miljövård
"den gröna miljönaturvård,
eller
område som brukar betecknas som
vården". Inom naturvärden har under de senaste åren hotet mot vad
som brukar

betecknas

som biologisk

mångfald

blivit

den viktigaste

frågan. Den storskaliga påverkan på naturen som nutidens världssamhälle utövar har nått sådana mått att man räknar med att över 2 000
växt- och djurarter

försvinner

under ett år, sett över hela jorden.
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Att arter dör ut och nybildas är en naturlig
vilka arter dött ut i snabb takt har inträffat

process. Perioder under
vid minst fem tillfällen

under den tid av ungefär 3,5 miljarder år
som man räknar med att liv
har funnits på jorden. Under hela denna tid har växt- och djurlivet
ständigt

förändrats.

Den nuvarande

vågen av utdöende skiljer sig dock från alla föregående genom att det är människans påverkan på naturen
som är
huvudorsak.
För närvarande beräknas att 2-5 % av det totala antalet
arter på jorden dör ut under ett årtionde och att totalt 5-15 % av alla
arter kan ha försvunnit

om 30 år. Men beräkningarna
takten
hela
tiden ökar.
som
Människans

aktiviteter

är osäkra efter-

har i och för sig påverkat

den biologiska

mångfalden

under mycket lång tid. Många enskilda djurarter

tidigare

av människan.
många fler arter.

utrotats

ojämförligt

I den allmänna
i tropiska

viktigt

att understryka

djurarterna

nu är hotet globalt

och gäller

debatten är det i första hand hotet mot växt-

djurliv

tempererade

Men

har även

områden

som har uppmärksammats.

att den biologiska

områden.

mångfalden

Därför

är det

hotas också i

I Sverige

är 5-15 % av de vilda växthotade i det avseendet att deras långsiktiga överlevnad

kan anses var säkrad. Hotbilden är med andra ord lika allvarlig
som globalt. Mångfalden minskar över tiden, och minskningstakten
ökat under senare årtionden.
Att skapa ett fungerande

skydd

och

och
inte
här
har

för arter och biotoper

- arternas
är ett arbete på lång sikt. Vad det framför allt gäller är
att bevara livsbetingelserna
för ett myller av mer eller mindre okända
växt- och djurarter som behövs för att det ekologiska kretsloppet skall

livsmiljöer

fungera.
Att åstadkomma

detta är i grunden

väga in hänsyn till de olika

naturtyper

fråga om att med verklig tyngd
som finns, och till de växter

och djur som hör till dessa, i alla beslut
som fattas och i alla verksamheter som bedrivs. Det kräver en genuin förståelse för hur de ekologiska systemen fungerar och en anpassning
av människans nyttjande
på
grundval
naturen
sådan
förståelse.
av
Det torde kräva en
av
ödmjukhet

hos människan

industriella

utvecklingen.

inför

naturen som hittills

har saknats i den
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mångfald

I den nya internationella
konventionen
om bevarande av biologisk
mångfald se ovan avsnitt 2.2.5 används följande definition av begreptill svenska.

pet, här översatt
Med biologisk

mångfald avses variationsrikedomen
bland levande
organismer av alla ursprung, inklusive bl.a. landbaserade, marina
och andra akvatiska ekosystem, och de ekologiska komplex i vilka
de ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av
ekosystem.
Det är väsentligt

att notera att den biologiska

mångfalden

omfattar

tre

nivåer

ekosystem, arter och gener.
Betydelsen av skydd på artnivån är lätt att förstå. Det gäller enkelt
uttryckt att se till att arter inte utrotas. Individerna
inom en art är
speciellt anpassade till de förhållanden

Anpassningen

ligger

i generna

inom samma art en genpool
Den genetiska

så minskar

bildar

alla individer

med en unik sammansättning.

nivån är avgörande

sig till ändrade förhållanden

och krav som arten lever under.

och tillsammans

i miljön.

för artens förmåga
När antalet individer

att anpassa
minskar,

den totala genetiska variation

som finns samlad inom arten.
kan då försämras
att anpassa sig till nya förhållanden
öka för att arten dör ut. Ju större genetisk variation det

Dess förmåga
och risken

finns inom en art, desto bättre är alltså artens möjligheter att fortleva.
Ekosystemen är miljöer där arter lever i samspel och ömsesidigt
beroende av varandra.
har skydd av varandra
nivå krävs mångfald
skans storskaliga

Varför

och variation

ingrepp

parasiterar

med varandra.

på varandra,
Även på denna

för att stå emot det hot som männi-

i naturmiljön

utgör.

skydda mångfalden

Det ñnns

flera

ansträngningar

olika,

tungt

vägande

motiv

i syfte att bevara den biologiska

delas in i nyttomotiv,
grundas

De t.ex. äter varandra,
eller konkurrerar

kulturella

ofta på flera motiv.

motiv

för

att vidta
mångfalden.

och etiska motiv.

kraftfulla
De kan

Ett argument
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Nyttomotiv
a. Vårt beroende

av naturen

För det första bör framhållas

att vi människor

faktiskt är fullständigt
beroende av naturen för vår försörjning med livsnödvändiga produkter.
Alla civiliserade
samhällen bygger fortfarande i grunden på jordbruk
och boskapsskötsel. Därtill kommer för Sveriges del den
stora betydelse skogen har såväl för landets ekonomi

i stort som för den lokala
med t.ex vilt, bär och svamp. Ett långsiktigt utnyttjande
av alla dessa naturens resurser förutsätter att den biologiska
mångfalden bevaras.

försörjningen

Här kommer den s.k. försiktighetsprincipen
in. Eftersom vi människor vet så lite om hur ekosystemen fungerar, hur arter
anpassas till
olika miljöfaktorer,
vilken roll olika processer och kretslopp har, så
bör vi begränsa våra ingrepp för att inte riskera ödesdigra störningar.
Detta grundläggande

försörjningsargument
har funnits med i debatten alltsedan de första lagarna till skydd för naturen kom till år 1909.
Det är lika giltigt i dag som tidigare.
Dessutom
och storskaliga

är det just i våra dagar, på grund av den okontrollerade
globala miljöförstöring
som äger rum, särskilt viktigt

att vara rädd om den biologiska mångfalden. Miljöförstöringen
ofta in arterna i nya levnadsförhållanden.
Sådana omställningar
de som regel lättare

utarmning

b. Naturen

Fullvärdig

med stor variation

i de genetiska

tvingar
klarar

anlagen.

En

av dessa anlag gör alltså arterna mer sårbara.
som genbank

biologisk

mångfald innebär bl.a. mångfald på genetisk nivå.

Den genuppsättning

som finns inom en art representerar ett potentiellt
Ett klassiskt exempel är den obetydliga lilla

stort ekonomiskt

mögelsvampen
inom växt-

värde.

Penicillium.

och djurförädling

genuppsättningar

hos arter

Det

finns

åtskilliga

andra

erfarenheter

som på samma sätt visar att anlag och
som har betraktats som värdelösa eller

meningslösa

plötsligt haft stor betydelse medicinskt eller biokemiskt.
Den moderna biotekniken med hybrid-DN A
som arbetsredskap ger
tidigare oanade möjligheter
använda
olika
att
gener för nyttiga ändamål. Eftersom den samlade genpoolen för alla levande
arter är given
och inte förnyas

är det angeläget

bevara de existerande

arterna

att i största

möjliga

med deras exklusiva

utsträckning

uppsättningar

av
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kommer

till

nytta är

-

Livsmedelsförsörjningen.
Nu levande vilda växttill nya livsmedel

-

och djurarter

för människan

bär i sina gener möjligheter

i framtiden.

Framställning
Omkring

av läkemedel.
40 % av de läkemedel

rade världen
hittills

härrör

ytterst

som används i den industrialisefrån vilda växter och djur. Ändå är

endast en liten del av alla arter utforskade.

Kulturella

och etiska motiv

I inledningen

till detta kapitel har

ett engagerat

sätt beskriver

återgett ett citat från 1907 som på
naturens kulturella värde. Naturen är för

människorna
fattare,

Konstnärer, fören ständig källa till skönhetsupplevelser.
kompositörer
och musiker hämtar inspiration
från den. Det

estetiskt

tilltalande

utnyttjas

bl.a.

har också ett ekonomiskt

värde.

Naturens

skönhet

och filmindustrin.
av turistnäringen
uppfattning av skönhet och känsla av trygghet bygger
mycket på igenkännande.
Det innebär när det gäller naturen att förändringar i scenerier, biotoper och karaktär bör ske långsamt för att
inte estetiska och andra kulturella värden skall förloras.
Människans

Synen på naturen och människans
sagt från betraktare

till betraktare.

förhållande
Renodlas

till den växlar

de olika

synsätten

snart
kan

och ett biocentriskt.
man tala om ett antropocentriskt
Antropocentriskt
synsätt innebär att människan och dess behov står
i centrum

och att naturen är till för människans

skull. Det biocentriska

synsättet innebär att naturen har ett värde i sig själv, oberoende av
dess nytta eller skada för människan, vilken själv endast är
en del av
har utifrån detta synsätt rätt att
naturen. Alla levande organismer
existera.
Också utifrån

den antropocentriska

grundsynen

kan ett etiskt motiv
för att värna om den biologiska mångfalden formuleras:
Människan
har ett ansvar inför kommande generationer att förvalta naturens
resurser, dit det samlade växt- och djurlivet
niskor har inte rätt att för egen kortsiktig
ren.

bör räknas.
vinnings

Nutidens

män-

skull förstöra

natu-
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ligger

nämnda försiktighetsprincipen

då den tidigare

och farhågorna

för att en utarmning av den biologiska
att väsentligt försvåra kommande generationers

mångfalden

kommer

möjligheter

att livnära

sig.

I dagens svenska samhälle
samhällsarbete,

utifrån

i huvudsak

miljöarbetet,

bedrivs

antropocentriska

utgångspunkter.

behov i förhållande

Det är alltså i första hand människans

Även vårt förslag

som utgör motiv för olika åtgärder.
bygger på denna grundsyn.
För den skull
motiven

för att bevara växt- och djurliv

allt annat

liksom

till naturen
miljöbalk

till

bör inte de biocentriska

frånkännas

betydelse.

I inled-

ningen till den nya konventionen om biologisk mångfald talas t.ex. om
"det inneboende värdet the intrinsic value av biologisk mångfald".

Vilka är hoten
hotas av de föroreningar
som sprids i
grund av utsläpp från
naturen - inräknat vattendrag, sjöar och hav den
Försurningen
bl.a. industrier
och samhällen.
är förmodligen
Den biologiska

enskilda

störst betydelse när det gäller
som kan komma att
betingelserna för växt- och djurlivet i främst södra Sverige

faktor

att förändra
framöver.

mångfalden

I den marina

miljön

betyder

mer än andra
sammansättning
ändrad
och

eutroñeringen

för uppkomsten av döda bottnar
På längre sikt kan ett ändrat klimat
arter.
av
för många arter.
förändra livsbetingelserna
faktorer

drastiskt

komma

att

som sker genom människans
av naturmiljön
användning av mark och vatten leder till att viktiga biotoper förändras,
förstörs och splittras. Sådan påverkan sker genom skogsavverkning,
Den fysiska påverkan

dikning

och liknande
av åkerholmar
att ängsbruket upphör, främmande

och torrläggning,

borttagande

åtgärder,
arter

men även t.ex. genom
planteras in samt genom att mark

biotoper

bebyggs eller exploateras

Naturvárdslagen

räcker

och vatten

med värdefulla

andra sätt.

inte

Att skydda naturen har i första hand varit en uppgift för naturvärden,
eller "miljövårdens
gröna sida" som den numera ofta kallas. De viktigaste lagreglerna
1964:822.

på området är i huvudsak

Den innehåller

bestämmelser

samlade i naturvårdslagen
om hur värdefulla

naturom-
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råden kan skyddas, om prövning av arbetsföretag i naturen m.m. Även
om lagen i en del avseenden är föråldrad se avsnitt 2.1.3 och 11.4
är dess regler viktiga

och bör förbättras

för att bevara en fullvärdig
återkommer vi till detta.

biologisk

för att bli effektivare

mångfald.

i arbetet

Längre fram i kapitlet

Inte ens efter en modernisering
kan emellertid
reglerna i naturvårdslagen förslå till att bevara mångfalden i hela naturlandskapet.
Även
naturreservat eller
om den mark som skyddas som nationalpark,
naturvårdsområde
blir mångfaldigt mer vidsträckt än nu så är det inte
tillräckligt.

Det nya biotopskydd
att ändra bedömningen.

Hänsynsreglerna

räcker

Naturvårdslagen

har aldrig

bedrivas.

som infördes

1991 ger inte anledning

inte
innehållit

regler

för

hur

näringar

skall

Regler

om detta finns i stället i särskilda lagar. För jordbrukets del tillämpas lagen 1979:425
om skötsel av jordbruksmark
och för skogsbrukets
skogsvårdslagen
1979:429.
Dessutom ñnns
rennäringslagen

1971:437.

N yttjande av skog och odlingsmarker
får inte leda till utarmning av
innehåller
arter och biotoper. Både skötsellagen och skogsvårdslagen
s.k. hänsynsregler.
1

I skogsvårdslagen

där det i första meningen

varaktigt

dela föreskrifter
Skötsellagens

redan i

regeringen

och i den andra

intressen.
eller en myndighet

att med-

om den hänsyn som skall tas.
6 a § föreskriver att hänsyn skall tas till naturvårdens

och kulturmiljövårdens
innehåller

virkesavkastning,

naturvårdens

I lagens 21 § bemyndigas

inskriven

sägs att skogen skall skötas så att den

ger en hög och värdefull

att hänsyn skall tas till bl.a.

är hänsynen

intressen

bemyndigande

vid skötsel av jordbruksmark.

att meddela

föreskrifter

6 b §

i miljöskyddande

syfte.
Hänsynsreglerna
stoppa utarmningen
reglernas
av dem.
uppfyller

har emellertid

av den biologiska

begränsade
Enligt

räckvidd,

en undersökning
endast omkring hälften

1991 lagens minimikrav
liteterna.

visat sig vara otillräckliga
mångfalden.

Det beror dels på

dels på den bristfälliga

tillämpningen

som genomförts

av Skogsstyrelsen
avverkningarna
under 1990 och
av
i fråga om hänsyn till de renodlade naturkva-

Den främsta orsaken torde vara att produktionsmålen
De naturvårdshänsyn
kräver
som lagstiftaren

dominerande.

för att

är helt
stannar
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marginellt påverkar prosom regel vid åtgärder som endast
duktionen. En bidragande orsak kan också vara att viktig information
den biologiska mångfalden
om vilka åtgärder som krävs för att bevara
inte har nått fram till de enskilda brukarna.

dessutom

bör nu samhället genom ändatill att ta större hänsyn
näringarna
målsenliga lagregler styra de areella
till naturen och till att använda metoder som främjar den biologiska
utveckling

För att vända en hotfull

mångfalden.

Miljötänkande

i hela samhället

En grundläggande

i dagens och framtidens

strävan

bör

miljöarbete

i alla de olika slag
miljötänkandet
vara att i möjligaste mån bygga in
negativt. När det
miljön
som kan befaras påverka
av verksamheter
används ofta begreppet ren teknik. Det innegäller miljöskyddsfrågor
bär just att omtanken

om miljön

genomsyrar själva produktionsprocesoch tillverkningsmetoder
m.m. utifrån

sen och påverkar val av råvaror
behovet
målsättningen
att minimera

av särskilda

i

skyddsåtgärder

efterhand.
Samma tänkande

mångfalden

den biologiska
väsentlig

bör prägla jord-

faktor

bör

i all planering,

på motsvarande
alltid
miska konsekvenserna

näringarna

Detta bör för övrigt

och skogbruket.

Omtanken

om

och
således ingå som en självklar
skötsel och drift inom de areella

sätt som omtanken
gör det.

om de direkta

ekono-

inte endast gälla de areella näringarna.

Även

när det är fråga om att t.ex. utforma en stadsmiljö finns det anledning
Förtätning av bebyggelse
att hysa omtanke om växtlighet och djurliv.
knaprar på det biologiska innehållet, i ensidigt utformade parkområden
missar
fauna,

att skapa mångfald i fråga om flora
man möjligheterna
bryter naturliga samband och korridorer
nyexploatering

växt- och djurliv
ofta möjligheten
på mångsidig

och
för

stadsmiljöer
osv. Samtidigt missar man i planering av
att använda marken på mångsidigt sätt. Som exempel

användning

kan nämnas att ett stycke natur som sparas

kan ge möjlighet att lokalt ta hand om dagvatten. Vegetation i naturområden dämpar vinden och kan på så sätt bidra till energihushållningen samtidigt

som den berikar

närmiljön.
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näringarna

att angripa miljöproblemen

genom att väva in miljöfrágorna
beskrivs utförligt och förespråkas engagerat
i rapporten Vår gemensamma
av den s.k. Brundtlandkommissionen
framtid. Vissa tankegångar i rapporten
som särskilt gäller industriländerna har refererats ovan i avsnitt 2.2.2. Kommissionen
utgår från
i själva samhällsstrukturen

begreppet hållbar utveckling och anför att
en sådan kräver att bl.a.
djur och växter skyddas och att miljöfrågorna
integreras i allt beslutsfattande.
Som vi har redovisat
kommissionens
fram

i avsnitt 2.2.3

teser utvecklats

och undertecknades

försommaren

1992.

Att

vidare

vid

och 2.2.4

i de dokument

FN-konferensen

etablera

så har Brundtlandsom arbetades

i Rio de Janeiro

beslutsformer

där

på

miljötänkandet

ingår som en naturlig del redan från början
ses i dessa dokument som
ett av de avgörande stegen på vägen mot en hållbar utveckling,
och
frågan tas upp i flera skilda sammanhang. Ett kapitel i Agenda 21
ägnas helt
beslutsprocesser
kapitel
8. Som ett övergripande
mål
anges där att beslutsprocessen
att miljöfrågor

frågor.

skall förbättras

behandlas helt integrerat

eller omstruktureras

med sociala och ekonomiska

Detta bör enligt Agendan gälla i beslutsfattandet

I Skogsprinciperna
och hållbart

utveckla

uttalas bl.a. att politik
skogar

så

bör integreras

på alla nivåer.

som syftar till att bevara
med ekonomisk politik,

handelspolitik

och annan politik som berör detta område. Vidare sägs
att skatte-, handels-, industri-, kommunikationsoch annan politik bör
bedrivas så att förstöring av skog undviks principerna
13 d och e.

Sammanfattningsvis

uttalas i dessa internationella

rekommendatio-

såväl som Rio-konferensens
ner - Brundtlandkommissionens
varje
- att
statlig och kommunal myndighet liksom alla viktiga privata företag och
organisationer måste ta ansvar för miljöpolitiken.
Ansträngningarna
att
skapa en god livsmiljö
och en hållbar utveckling
skall ses som en
angelägenhet för alla människor och
genomsyra all samhällsplanering.
I någon mån har vårt land redan påbörjat denna utveckling i och
med att regering

och riksdag

har slagit fast det s.k sektorsansvaret.

Det skedde i 1988 års miljöpolitiska
i avsnitt 2.4. I beslutet bekräftades
rer, bl.a jordbruk

och skogsbruk.

beslut,
särskilda

vilket
miljömål

har belyst ovan
för vissa sekto-
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Skogsbruket ses över
För skogens del har ett arbete redan påbörjats med att inom ramen för
bedriva näringen med metoder
en ny skogsvårdslag skapa regler för att
intressen än som varit fallet under
som bättre tar till vara naturvårdens
Regeringen tillsatte 1990 en parlamentarisk
de senaste decennierna.
utredning

miljömål
dir.

och bl.a. formulera ett
för att se över hela skogspolitiken
fick bl.a. följande direktiv
Utredningen
för skogsbruket.

1990/47.
måste värna om såväl en varaktigt hög
En långsiktig skogspolitik
och värdefull virkesförsörjning
som om uthålligheten i själva prodvs. hushållningen med den goda skogsmarken.
duktionssystemet,
Skogsnäringen bör själv eftersträva en fortsatt anpassning till releindustrins virvanta krav på god miljövård med hänsyn tagen till
kesbeho

.---

En ansvarsfull hushållning måste rymma varsamhet med produktionsresursen. Skogen och skogsmarken får alltså inte utnyttjas eller
går till spillo.
behandlas på sådant sätt att dess produktionsförmåga
biologisk
En sådan hushållning
rymmer allt från bevarande av
Den kräver skötselmångfald till försiktighet vid markbearbetning.
och den
metoder som utgår från de naturgivna förutsättningarna
och markförsurning.--fordrar kamp mot luftföroreningar
---En utgångspunkt för skogsbruket bör vara att naturresursernas
långsiktiga bärkraft kan hävdas och att arter och naturtyper skydoch
das. Detta ställer krav både på planering och markanvändning
för
ställning
stärkt
och på en
på miljöanpassade brukningsmetoder
grundläggande
De
inom skogspolitiken.
miljö- och naturvärden
i annat sammanhang
fast
slagits
har
detta
principerna
som
om
och regionalpoliinnebär att varje sektor skall ta sitt miljöpolitiska
tiska ansvar. Utredningen bör precisera ett miljömål för skogsbruket. En utgångspunkt bör därvid vara de miljömål som lades fast
i 1988 års miljöpolitiska
för miljövården
---.

Utredningen

beslut som också slår fast sektoransvaret

har arbetat under namnet Skogspolitiska

lade fram sitt huvudbetänkande
1992:76

i september

och ett miljömål

Skogspolitiken

1992. Man föreslår

ställs upp för skogsbruket

ställs.
Kommittén

föreslår

följande

miljömål.

kommittén

inför 2000-talet

och
SOU

där att ett produktionsmål
och att dessa båda jim-
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Skogsmarkens naturliga produktionsförutsättningar
bör vidmakthållas. Biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall behållas genom att i landet naturligt förekommande
växt- och djurarter ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och
i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas.
Skogens estetiska och kulturella värden skall värnas.

Skogsbrukets

produktionsmål

bör enligt kommittén

formuleras

på föl-

jande sätt.
Skogen och skogsmarken bör nyttjas effektivt och ansvarsfullt
så
att den uthålligt ger en god avkastning.
Skogsproduktionens
inriktning skall vara sådan att en stor framtida handlingsfrihet erhålls
beträffande användningen av produkterna.
Nyttjandet skall präglas
av mångbruk.

Skogspolitiska
uttryck

kommittén

i den s.k.

föreslår

portalparagrafen

första stycket bör enligt

kommittén

vidare

att dessa mål kommer

i skogsvårdslagen.
följande

Lagens

till
1 §

lydelse.

Skogen är en nationell tillgång
som skall skötas så att den uthålligt
god
avkastning
samtidigt
ger en
som den biologiska mångfalden
behålls.
I betänkandet

uttalas att skogsbruket

i betydligt

högre grad än hittills
så att det så långt som möjligt efterliknar
det sätt på
vilket skogsekosystemet naturligt fungerar. I skog
av särskild betydelse
måste bedrivas

för den biologiska

skogsbruksmetoder
hög utsträckning.
inklusive

mångfalden

bör enligt

kommittén

endast sådana

användas som medger att naturvärdena bevaras i
Som exempel nämns sumpskogar och lövskogar

ädellövskogar

samt övergångszoner
mot vattendrag, myrar
Man anser dock att s.k. trakthyggesbruk
slutavverkningar
bör vara det dominerande skogsbrukssättet
även i framtiden men framhåller att även sådant skall
naturvårdsanpassat.
vara
Det bör påpekas att Skogspolitiska
kommittén långt ifrån var enig
och jordbruksmarker.

i sina ställningstaganden.

Handlingsprogram

Skogsstyrelsen

för skogsmiljö

har som central sektorsmyndighet

tagit initiativ till att
i
landet
runt om
utarbetat handlingsprogram för
med miljöfrågor.
Dessa program,
som i princip började

skogsvårdsstyrelserna
sitt arbete
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l juli

heternas planerade

1991, beskriver

konkret

arbete med miljöfrågor

Bland dessa miljöfrågor

återfinns

och operativt

myndig-

under de närmaste tre åren.

frågor

om skydd för den biologiska

mångfalden.
I enlighet med sin roll som central sektorsmyndighet
driver Skogsstyrelsen även några projekt som syftar till att ta fram bättre kunskaper
om skogstyper och biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden. På regeringens

uppdrag pågår sålunda en försöksinventering
av
hyser
sällsynta
djuroch
s.k.
nyckelväxtarter,
som
Vidare görs, som ett första steg att åstadkomma en strategi

skogsbiotoper
biotoper.

för att sköta och bevara landets sumpskogar,

en rikstäckande inventehur stora dessa skogar är, var de ligger och vilka
de innehåller.

ring för att kartlägga
naturvärden

Skogsstyrelsen

har också tagit initiativ

till studiekampanjen

Rikare

skog som vänder sig till skogsägare, skogsarbetare och maskinentreprenörer. Studierna syftar till att ge dessa grupper nödvändiga kunskaper om den biologiska mångfalden och dess betydelse.

Jordbruket
De aktuella

och seldorsansvaret

miljömålen

för jordbrukssektorn

1990 års livsmedelspolitiska

livsmedelspolitiken
sammanfattning

beslut.

föredragande

ger
av regeringens

slogs fast av riksdagen

I propositionen

förslag

i

l989/90:146

departementschefen

om
följande

i den delen.

Ett av syftena med reformen är att
en bättre miljö, ett mer varierat odlingslandskap,
en ökad genetisk mångfald och ett bevarande
Miljömålet
i den nya livsmedelspolitiav landskapets kulturvärden.
ken är att slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap
och att
minimera jordbrukets
miljöbelastning
på grund av växtnäringsläckage och användning av bekämpningsmedel.
Det är viktigt att

odlingslandskapets
bevaras. Ett rikt
natur- och kulturmiljövärden
och varierat odlingslandskap
är av central betydelse för flora, fauna
och för att stärka den genetiska mångfalden. Jordbruket skall således beakta behovet av en god miljö
med naturresurserna.

och en långsiktig

hushållning

Statens naturvårdsverk
ges i uppdrag att i samråd med Lantbruksstyrelsen och Riksantikvarieämbetet
följa och utvärdera miljöeffekterna av den nya livsmedelspolitiken.
Jordbruksutskottet
l989/90:JoU25,

och riksdagen
s. 82.

anslöt sig till regeringens

uttalande

Det kan noteras att den starka betoningen
med tidigare
ny jämfört
varit inriktade på frågor
undvika

kväveläckage

miljömål
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på biologisk

mångfald

är

Dessa har främst

för jordbruket.
för omgivande

om skydd
och minska användningen

miljö,

såsom att

av bekämpningsme-

del.

lika långt som skogsvårdsmyndigheterna
fylla sitt sektorsansvar. Medan åtskilligt
att komma

till

har inte kommit

och dess sektorsmyndigheter

Jordbruksnäringen

i arbetet med att söka upphar gjorts under senare år för

kvävesom bekämpningsmedel,
har de synliga insatserna när det gäller den

rätta med problem

läckage och tungmetaller,
biologiska

mångfalden

11.3.1

Hur

bör

hittills

varit blygsamma.

skall utformas

En central fråga när miljöbalken

i miljöbalken

speglas

sektorsansvaret

är i vilken

utsträckning

inom de
som kan behövas för att styra verksamheterna
skilda sektorerna skall inrymmas i balken eller i speciallagar.

de lagregler

principerna,

De grundläggande

att skyddet för naturen och miljön

är allas ansvar och att varje samhällssektor har ansvar för att
speglas redan i
lösa sina miljöproblem,
bör enligt vår uppfattning

i övrigt

balkens portalstadganden
förfara

med de konkreta

av en miljöbalk.
från olika sektorslagar

näringar
Till

att innehålla

till balken,

på exempelvis

kapitel med särskilda

såsom jordbruk
förmån

för olika verksamheter.

miljöreglerna

i form
är att få till stånd en samlad miljölagstiftning
Det ligger då nära till hand att föra över miljöregler

Vårt uppdrag

kommer

se 1 kap. 4 §. Frågan är hur vi sedan bör

sådant sätt att denna

aktsamhetsregler

för olika

och skogsbruk.

för en sådan lösning

talar att

på så sätt kan

ett

samlat grepp över de regler som har stor betydelse för strävan mot en
Vi kan härigenom ge möjoch en hållbar utveckling.
bättre livsmiljö
lighet för dem som behöver det att överblicka alla de rättsliga instruDessutom kan möjligheterna
ment som kan användas i miljöarbetet.
eller åtgärd i exempelverksamhet
till en samlad miljöprövning
av en
vis skogen komma

att underlättas.

En nackdel med denna metod är att miljöreglerna

för t.ex.

skogs-

att vara skilda från övriga lagregler för samma verksamhet och kanske för den skull kommer i skymundan i det vardagliga

bruket

kommer

skogsvårdsarbetet.

Å andra sidan kommer

bruks- och skogsbruksföretag

dock i alla händelser jord-

i vissa hänseenden att vara underkastade
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i miljöbalken,

t.ex. - för olika situationer - de bestämmelser om bl.a. markawattning
och biotopskydd som nu finns i naturvårdslagen samt bestämmelser
verksamhet
och om
om miljöfarlig

kemiska

och biotekniska

En väsentlig
olika

produkter.

nackdel med att föra in de konkreta

sektorsverksamheter

verka den utveckling
där miljötänkandet

miljöregler
reglerar

för sektorsverksamheter

samma verksamheter

överblicka

för

att mot-

mot en samhällsstruktur

all verksamhet.

genomsyrar

miljöreglerna

är att detta kan komma

som vi bör eftersträva

en sådan utveckling.
Om miljöreglerna
sektorlag

i balken

integreras

Om

i stället

dessa

i de lagar som i övrigt
att underlätta

finns det goda möjligheter

för jord-

och skogsbruket

ingår

i respektive

blir det lättare för såväl tillsynsmyndigheter

som brukare att
och grundläggande
betydelse

de lagregler

för näringen.

som har direkt
Miljöreglerna
kan härigenom

att ingå som naturliga

delar i sektorns

lättare än annars komma

regelsystem.

Som
omtanken om den biologiska mångovan har funnit bör
falden och om miljön i övrigt ingå som en självklar och väsentlig del
i all planering,
skötsel och drift inom all verksamhet.
De åtgärder
denna omtanke

kräver

bör då inte skiljas

ut från övriga

åtgärder

i

verksamheten.
Vi

skäl talar för att
att övervägande
anser sammanfattningsvis
hänsynsregler och liknande föreskrifter
med inriktning
på miljöskydd
i de sektorslagar som här diskuteras inte förs över till miljöbalken.
Jord- och skogsbruket kopplas dock till miljöbalken genom att balkens
allmänna

bestämmelser

dessa näringar.
utöva

Att bedriva

miljöpåverkan,

förslaget

till miljöbalk.

"kan befaras"
Detta

första

påverka

innebär

grund för t.ex.

avdelningen

skogsbruk

eller jordbruk

såsom detta begrepp

i

är typfall

definieras

av att
i 2 kap. 6 § i

Här är det inte ens fråga om att verksamheten
Den påverkar helt enkelt miljön.

miljön.

att balkens

allmänna

bestämmelser

kan läggas till

och skogsbruk.
som rör jordbruk
bör dessutom innebära att kapitlen om miljökvalitets-

normer och miljökonsekvensbeskrivningar
8 och 9 kap. blir tillämpliga
inom jordsätt som när det gäller
torn. Däremot

även åtgärder

tillsynsåtgärder

Samordningen

de areella

omfattar

i balkens andra avdelning
och skogsbruket

bl.a. plan- och byggsektorn

finns det enligt vår uppfattning

näringarna

tillämpa

2 och 3 kap. naturresurslagen,
ändrade till miljöbalken.

på samma
och transportsek-

inget behov av att inom
som i dag finns i

de avvägningsregler

och som förs över i huvudsak

oför-
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nya metoder och arter
kommittén

Skogspolitiska
att införa
Vid

krav

har i sitt huvudbetänkande

har emellertid

avvisat tanken på
inom

på miljökonsekvensbeskrivningar

flera tillfällen

ducerats
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nya metoder

skogsbruket.

att bruka

skog intro-

skala med långtgående

under kort tid och i väldig

och ofta

som följd. Ibland har de
förkastats efter en tid och ersatts av andra metoder. I andra fall har de
levt kvar länge. Som exempel på det senare kan nämnas dikning,
bestående

negativa

kvävegödsling

på naturmiljön

effekter

och hyggesplöjning.
trädslag införts

På samma sätt har också främmande

som nu fyller stora
skogarna utan att någon kan säga vilka effek-

kort tid. Det mest kända exemplet
arealer i de norrländska

i stor skala på

är contortatallen

ter på flora och fauna den ger upphov till på lång sikt.
Nya metoder och nya arter kan även i framtiden komma att införas
i stor skala. Det är därför

viktigt

ett system med tillståndsprövning
införs

trädslag

byggs upp.
det nära till hands att förespråka

ligger

Från våra utgångspunkter

främmande

att ett regelsystem

i samband med att nya metoder och
Riskerna med nya trädslag
Problemen år desamma som allmänt

i skogsbruket.

ingår

i ett större sammanhang.

gäller

när främmande

växt- och djurarter

sätts ut i den svenska natu-

fram förslag till en generell lösning,
ren. I avsnitt 11.6 nedan lägger
som innebär att regeringen eller en myndighet bemyndigas att utfärda
föreskrifter
om bl.a. krav på tillstånd för att sätta ut främmande arter
11

kap. 9 § i förslaget

till miljöbalk.

Regler för nya metoder inom skogsbruket bör, i enlighet med vad
företrädesvis placeras i skogsvi ovan har anfört om sektorsansvaret,
vårdslagstiftningen.
Det kan nämnas att regeringen

om ändring i
kommitténs huvud-

i sin lagrådsremiss

av Skogspolitiska
den 28 januari 1993
regeringsprotokollet
betänkande utdrag ur
föreslagit en bemyndiganderegel
om miljökonsekvensbeskrivningar.
skogsvårdslagen

Enligt

med anledning

den föreslagna

föreskriva

bestämmelsen

att sådana skall

skogsodlingsmaterial

får regeringen

upprättas

kommer

innan

har

eller en myndighet
och

nya skötselmetoder

till användning.

Skogspolitiska
kommitténs ovan citerade förslag till ny lydelse av
l § första stycket skogsvårdslagen
där målsättningen att slå vakt om
den biologiska mångfalden jämställs med produktionsmålet
har anammålsättning
denna
lagrådsremissen.
regeringen
i
För att ge
mats av
en
konkret

innnebörd

föreslås

i remissen

att en anmälan om avverkning
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alltid skall innehålla
att tillgodose

en redovisning

naturvårdens

med avverkningen.

av vilka åtgärder som planeras för
och kulturmiljövârdens
intressen i samband

I dag gäller

detta endast vid avverkningar

i fjäll-

nära skog.
Vidare

föreslås bl.a. att föreskrifter

även skall kunna gälla gödsling.
kommande

i skogsbruket

om naturhänsyn

I lagrådsremissen

aviseras också ett

förslag

om förbud mot hyggesplöjning.
I detta sammanhang kan slutligen tilläggas att en tänkbar utveckling
på lång sikt är att jordbruk
och skogsbruk avregleras så att det i lag
endast återstår bestämmelser
bestämmelser
ställning

hemma

till skydd för miljön.

i miljöbalken.

till en sådan utveckling

S€kI0rS17lSV1I et

Någon

I så fall hör dessa

anledning

finns emellertid

att i dag ta

inte.

- ett tungt ansvar

Som Brundtlandkommissionen

har påpekat är det ett väl känt fenomen

att organ inom en viss sektor tenderar att främja den egna sektorns
målsättningar
och endast beakta effekterna på andra sektorer om man
tvingas till det se ovan avsnitt 2.2.2.
För att sektorsansvar inte skall
bli ett sätt att sopa undan miljöproblemen
är, en väg mot ett samhälle där omtanken
slags verksamheter

på alla nivåer,

miljömål
ställs upp för sektorn,
dessa mål fortlöpande
nagelfars

som avsikten
genomsyrar alla

utan tvärtom,

om miljön
så är det viktigt

dels att sektorns
grundligt

dels att tydliga

åtgärder

för att nå

av något fristående

miljö-

organ.
När det gäller

skyddet för den biologiska

första steg såväl skötsellagen

mångfalden

som skogsvårdslagen

bör som ett
Därvid

revideras.

bör klargöras vilka krav som skall ställas på tillvaratagande
av naturvårdens intressen vid normalt bedrivet jordbruk och skogsbruk. Dessa
krav

bör rimligen

satsas på utbildning
digheter

ställas högre

än hittills.

och information

Därefter

måste resurser

för att nå ut till alla sektorsmyn-

och till de enskilda

brukarna med kunskap om de principer
bör
gälla
varför
och
dessa
redogjort för ovan
är viktiga. Som
som
har detta arbete redan påbörjats inom skogssektorn.
Naturvårdsverket

miljöorgan

ha uppsikt

insatser för miljön.
vårdsverket

bör lämpligen

anförtros

över och företa revision

Länsstyrelsernas

i denna uppgift.

att såsom övergripande
av de olika sektorernas

miljövårdsorgan

bör bistå Natur-
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bör utövas

här endast peka på att dessa myndighe-

allmänhetens,

behov av insyn är mycket bristfälligt
tillgodosett i den nuvarande skogsvårdslagen.
I flera andra industriländer
har den som planerar att avverka skog en långtgående informationsplikt med bl.a. krav på skyltning.
Naturvårdande
myndigheter
och
ideella

organisationer

avverkningar.

Häri

rollen att samtidigt

har där möjlighet

att föra talan mot planerade

Sverige har skogsvårdens
företräda

bruk och naturvårdens

organisation

den dubbla

näringens

intresse.

intresse av ett rationellt skogsVår uppfattning är som framgått ovan

i enlighet med principen för
att så bör vara fallet även fortsättningsvis
sektorsansvaret.
Skogspolitiska
kommittén
har inte heller föreslagit
någon förändring

härvidlag.

Man bör dock inte blunda för de påtagliga

risker

innebär. Insynen och kontrollen
som dessa dubbla lojaliteter
öka om naturvårdande
myndigheter
och ideella organisationer
medges sådan talerätt som förekommer
i andra länder.

skulle

11.4

i miljöbalken

Naturvårdslagen

Sektorsansvaret

bör omfatta de åtgärder för att skydda naturmiljön

skall ingå i normal drift av en verksamhet.
uppgifter
omfattar,
förutom att granska
åtaganden,

åtgärder

om att ge särskilt
samt att reglera

Den specifika
att sektorerna

som behövs därutöver.

skydd för områden
andra företag

som
naturvårdens

Det är framför

sköter

sina

allt fråga

som av olika skäl behöver detta

som gör anspråk

på de resurser

som

finns i naturen.
Sådana regler finns i dag i naturvårdslagen
ken. De bör dock enligt vår uppfattning
möjlighet

Föråldrad

att på ett effektivt

utvecklas

så att de ger bättre
mångfalden.

sätt värna om den biologiska

lag

Naturvårdslagen
går betydligt

är snart 30 år gammal och bygger på värderingar

längre tillbaka

av 1952 års naturskyddslag.
mot varandra
industriella

och bör ingå i miljöbal-

i tiden.

De intressen

när det gällde utnyttjandet

en utveckling
vid
den
tiden ställdes
som

av naturen var å ena sidan det
å den andra människornas
behov av
avkoppling
och rekreation.
Att det sistnämnda,

framåtskridandets,

skönhetsupplevelser,

som

Den är i huvudsak
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naturvården,

lande i regeringens

direktiv

prioriterades

lågt belyses av följande
som arbetade fram

till den utredning

utta1952

års lag.
Att den snabbt fortgående utvecklingen
inom skilda områden medför stora förändringar
i naturen är oundvikligt.
Härvid kan understundom icke förhindras, att ingrepp måste vidtagas vilka förorsaka
förstörelse av skönhetsvärden eller eljest medföra förflackning
av
landskapsbilden.
Givet är att naturskyddet
har en betydelsefull
uppgift att fylla då det kan bli fråga om dylika ingrepp i naturen.
Enligt min mening bör målsättningen för det framtida naturskyddet
vara att, i den mån så är praktiskt möjligt och med rimliga uppoffringar kan ske, söka undanröja nämnda olägenheter dels genom
modifikationer
och begränsningar
i ingreppen
och dels genom
positiva åtgärder, som skapa nya skönhetsvärden i stället för dem
ett torrläggsom gått förlorade. Om exempelvis en vattenreglering,
ningsföretag,
nödvändiggör
grad förfulas,

ett vägbygge eller framdragande
av en kraftledning
sådana ingrepp i landskapet att detta skulle i högre
bör det finnas möjligheter att föreskriva åtgärder av
nyss antytt slag för att begränsa skadan. --- Tillåtligheten
av olika
slags företag, som likväl vålla avsevärd skada ur naturskyddssyn-

punkt, bör helt naturligt bedömas med hänsyn jämväl till nämnda
skada. Härvid bör dock enligt min mening som regel ekonomiska
synpunkter ha företräde i förhålsamt social- och näringspolitiska
lande till naturskyddssynpunkter.
Ur uttalande till statsrådsprotokollet
den 27 september 1946,
citerat ur SOU 1951 :5.

Naturvårdslagen,

som efter tolv år ersatte

1952 års naturskyddslag,

i stort på samma värderingar.
ursprungliga
lagtexten tog detta sig uttryck

bygger
Iden

fens 1 § sista stycke,

som hade följande

bl.a. i portalparagra-

lydelse:

Kan vid arbetsföretag eller eljest skada å naturen
undvikas, skola
skäliga åtgärder vidtagas för att begränsa eller motverka skadan.
Kravet på att skäliga

åtgärder skall vidtas innebär ett endast begränsat

ansvar för skador på naturen när ingrepp görs i den. Andra ledet av
meningen ändrades 1974 så att innebörden nu är att de åtgärder skall
vidtas som behövs för att begränsa eller motverka skadan.
Naturvårdslagen

åtskilligt

har över huvud

taget ändrats

under årens lopp för att nöjaktigt

på andra områden

inom miljörätten,

och kompletterats

dels följa med utvecklingen

dels anpassas till signalerna om
att växt- och djurarter i allt snabbare takt försvinner till följd av människans påverkan på naturen. Ett exempel på detta är det biotopskydd
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som infördes 1991. Det ger möjlighet att förbjuda arbetsföretag inom
mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö
för utrotningshotade djurinstitutet

eller

skall komma

till

ofta i jordbrukslandskap
par sig att göra till

inskränkningar

21

växtarter

§ naturvårdslagen.

användning

Avsikten

när det gäller

och i skogar,

är att

markomräden,

som är sä små att de inte läm-

men där det krävs mer ingripande
förfoganderätt
än vad som kan komma

naturreservat,

i markägarens

till stånd i ett naturvårdsområde.

Ändringar och tillägg av detta slag har gjort att lagen fortfarande
Å andra sidan har den blivit

kan fylla sin funktion.
lappverk

utan enhetlig

Behöver

arbetas

form.

om

i framtiden

Naturvärden

ett sväröverskådligt

bör,

i likhet

en verksamhet

med hög prioritet

att säkerställa

bevarandet

såväl ekonomiskt

med miljövården

i samhällsarbetet.

i övrigt, vara
Den bör syfta till

mångfalden.
Denna är
av den biologiska
etiskt
central
framtidsfråga,
nationellt
och
som
en

globalt.
Vissa regler i naturvårdslagen

som enligt dagens synsätt inte har så
mycket med naturvård att göra föreslår
flyttas till annan lagstiftning.
Det gäller sådant som affischer och vissa skyltar. Andra regler anser
vi bör formuleras
om så att växt- och djurarters fortbestånd tydligt
framstår
vilken

som grund för skyddsåtgärd. Det gäller bl.a. den paragraf i
de grundläggande förutsättningarna
för att inrätta naturreservat

och naturvårdsområde

anges. Andra

regler

i lagen bör i vissa hän-

seenden skärpas i syfte att bevara växt- och djurlivet.
Av själva samordningen

i en miljöbalk följer
av miljölagstiftningen
får större tyngd än tidigare. Enligt värt förslag

att naturvårdsfrågorna
till miljöbalk
grundläggande
måste iaktta

skall för naturvärden

som
gälla att den som vill bedriva en verksamhet
"aktsamhet"
om miljön och stå för de kostnader som
princip

krävs för att undvika

11.4.1

uthållig

att denna skadas.

Områdesskydd

En bibehållen

liksom för andra miljöområden

biologisk

produktionsförmäga

och
mångfald

ersättningsregler
av biotoper,

arter

hos markerna och bibehållna

och gener,

en

tillgångar

på
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inom jordbruvatten av hög kvalitet förutsätter att markanvändningen
ket och skogsbruket målmedvetet anpassas efter de naturliga förutsättningarna. Primärt fordras att känsliga biotoper beaktas i alla företag

näring.

som bedrivs inom aktuell
i form av områdesskydd.
nalpark,

bevaras i huvudsakligen

bevara biologisk

mångfald.

som behöver
hand som kunskaperna om de ekologiska
ligtvis andra behov göra sig gällande.
fler

Nationalparker
eftersom

områden

behöver

och naturreservat

typer av naturlandskap
är det framför allt ursko-

sjöar och vattendrag,

naturskogar,

samt ängs- och hagmarker

Betydligt

i arbetet med att

Genom att avsätta områden till nationalpar-

kan alla förekommande

gar och andra kategorier

som natio-

kan olika landskapstyper

är mycket viktigt

skyddas. För närvarande

och kulturlandskap

åtgärder

skick.

oförändrat

områdesskydd

ker och naturreservat

behövs särskilda

Genom att avsätta naturområden

eller naturvårdsområde

naturreservat

Detta traditionella

Därutöver

sambanden växer kan natur-

skyddas
bör därför

behov visar sig och resurserna

våtmarker

skyddas på detta sätt. Efter

än som i dag är fallet.
i framtiden inrättas allt

så medger.

Vi vill emellertid

att flera av de naturtyper som nyss uppräknats är allvarligt
hotade och att irreparabla
skador kan uppstå, om man skjuter upp
understryka

skyddsåtgärderna.
I detta sammanhang
mittén

har föreslagit

förtjänar

det anmärkas att Skogspolitiska

att vissa biotoper

kom-

efter hand helt

och områden

så att om 30 år större områden på samman%
skogsmarken
i hela landet är skyddade. I södra och mellagt 5
av
lersta Sverige samt i norra Sveriges kustland finns
större skogsomundantas från skogsbruk

Det är angeläget att de som finns
och att det skapas nya genom avsättningar för
SOU
biologiska
mångfalden,
uttalar kommittén

råden med naturskogskvaliteter.
undantas från skogsbruk
att behålla
1992:76,

den

s. 154

Rätten till ersättning
Att åstadkomma

ett gott skydd för olika landskapstyper

är till stor del

till
en fråga om kostnader. Det gäller framför allt intrångsersättningar
Problemarkägare men också kostnader för att vårda olika naturtyper.
men är att avgöra vilka intrång som en markägare skall vara skyldig
att tåla för att naturvärden skall nå dessa mål samt i vilken omfattning

ersättning

skall

utgå

för

sådana intrång.

Frågan

uppkommer

vid

Kapitel

tillämpning

såväl av principerna

för sektorsansvaret

1I

481

som av natur-

vårdslagen.
Enligt naturvårdslagens

bestämmelser

om intrångsersättning 25 och
rätt till ersättning av staten för skador som
de lider på grund av föreskrifter
för nationalparker
och naturreservat.
Samma rätt har de också om arbetsföretag som de planerar förbjuds,
26 §§ har fastighetsägare

antingen det är av naturvårdsskäl enligt 20 § andra stycket eller för att
skydda känsliga biotoper enligt 21
För att skador skall ersättas krävs att föreskrifterna
har den verkan

att, som det heter i 26 § första stycket,

markanvändning
eller att mark

vändning",

eller förhuden

avsevärt

försvåras

tas i anspråk".

"avsevärt

inom berörd

De tre begreppen

försvåras"

och "berörd

"mpågående

del av en fastighet
pågående markan-

del"

är här av grund-

läggande betydelse.

Anknytningen

till "berörd

del" infördes

i samband med tillkomsten

av plan- och bygglagen år 1987. En redogörelse
ändringen lämnas i avsnitt l8.1.2.

för bakgrunden

till

1991 års riksdagsuttalande
I sitt stora betänkande

vid 1990/91 års riksdag
om miljöpolitiken
behandlade Jordbruksutskottet
även en fråga om investeringar
inom
miljöområdet.
Olika motioner förelåg om högre anslag för bl.a. inköp
av mark för naturvårdsändamål.

Utskottet

anförde

i frågan följande.

Utskottet

vill i detta sammanhang framhålla att en ansvarsfull ekoalltid kommer att innebära vissa begränsningar i
fråga om de ekonomiska resurser som kan avdelas för att bevara
Även på detta område är det
skyddsvärda naturområden
m.m.
således viktigt att åstadkomma en lämplig och ändamålsenlig fördelning av ansvaret mellan samhället och den enskilde. Ansvaret
för att säkerställa den biologiska
mångfalden och den genetiska
variationen får enligt utskottets mening inte begränsas till att bli
en
fråga om statens ekonomiska resurser för intrångs- och inlösenersättningar m.m. De förslag som framlagts i propositionen
om
biotopskyddet och om ökade möjligheter
att hindra arbetsföretag
som skadar naturmiljön är exempel på hur den enskildes ansvar för
det ekologiska systemet kan utvidgas.
nomisk

politik

För att kunna gå vidare med dessa frågor anser utskottet i likhet
med regeringen att det krävs ytterligare kunskaper och
en översyn
av gällande regelsystem.

L6 I3-0281.Dell
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Ökade kunskaper
arealer
om olika arters behov av naturtyper,
och förbindelser
mellan sådana naturtyper kräver att
korridorer
bedömningar
skogsawerkning
måste kunna
av en åtgärd t.ex.
göras i ett vidare perspektiv än bara i förhållande till viss del av en
fastighet. I många fall torde en bedömning behöva göras för ett
större sammanhängande område än för en enskild fastighet. Regeringen bör mot denna bakgrund återkomma till riksdagen med
förslag om hur sådana bedömningar kan påverka nuvarande regler
för intrångsersättning
m.m. Utskottet förutsätter att detta kan ske
med utgångspunkt i de grundläggande principer som låg till grund
för riksdagens beslut år 1987 om plan- och bygglagen och naturresurslagen.
Enligt den s.k. sektorsprincipen
skall varje sektor ta sitt miljöoch naturvärdsansvar
inom ramen för sin verksamhet. Tillvaratagande av naturvårdens och den biologiska mångfaldens krav förutoch
sätter som utskottet tidigare har framhållit
att markägarna
företagen tar sin del av det ekonomiska
ansvaret för att säkra

skyddsvärda områden. Liksom den s.k. PPP-principen
tillämpas i
samband med försurningen
bör en motsvarande princip utformas
där förvaltande av naturen och den biologiska mångfalden blir ett
normalt inslag i verksamheten och i princip inte förutsätter statliga
bidrag. Regeringen bör därför utreda närmare hur en sådan princip
bör tillämpas med avseende på de areella näringarna. Regeringen
bör vidare utreda vilka kostnader som kan föranledas av den biologiska mångfaldens krav. Detta kan för skogsbrukets del ske inom
kommitténs
verksamhet.
För jordramen för den skogspolitiska
brukets del bör detta kunna ske i samband med pågående utvärdering av det livsmedelspolitiska
beslutets effekter för miljön och
odlingslandskapet.
Vad utskottet här anfört bör riksdagen som sin

mening ge regeringen
De moderata
anförde

ledamöterna

till känna.
av Jordbruksutskottet

reserverade

sig och

följande.

Utskottet

anser sig inte kunna biträda ett uttalande om en utredning
om införande av en princip motsvarande den s.k. PPP-principen
av
innebörden att markägarna och företagen skall ta sin del av det
ekonomiska ansvaret för att säkra skyddsvärda områden eftersom
en sådan princip skulle innebära en kränkning av den privata äganderätten. Principen
skulle dessutom stå i strid med riksdagens

tidigare beslut om rätten till ersättning
för intrång i markanvändningen.

enligt plan- och bygglagen

Kapitel

Utredning

om erscittningsregler

Riksdagen

biföll

utskottets

hemställan

om att regeringen
377, rskr. 338.

frågan 1990/91:JoU30
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skulle utreda

s. 255
uppdrag har därefter en arbetsgrupp inom regeringsutrett dessa frågor och presenterat sina resultat i betänkandet

På regeringens
kansliet

"Naturvårdshänsyn

och de areella näringarna"

Ds

1991:87.

Enligt gruppens mening går det inte att förena de nuvarande ersättningsreglerna
med principen
eller användaren
om att förorenaren
betalar.
Att gå tillbaka till de ersättningsregler
som gällde före 1987
är enligt gruppen det enklaste sättet att förbättra skyddet för naturen
i detta hänseende. En sådan ändring bör dock inte göras utan att de
ekonomiska

konsekvenserna

utreds närmare, uttalar man i betänkandet.
själv begärt har regeringen överlämnat dess

Såsom arbetsgruppen
betänkande

till oss och Skogspolitiska
kommittén för ytterligare överMajoriteten
i sistnämna kommitté har i sitt huvudbetänkan-

väganden.

de angett som sin uppfattning
att 1987 års beslut skall stå fast. Den
dock
den
del
kostnaden
att
anser
av
som motsvarar ett intrång upp till
den s.k. kvaliñkationsgränsen
skall avräknas vid intrång som är ersättningsgilla

SOU

1992:76,

s 196. Detta innebär att ersättning för skada
skall minskas med ett belopp som motsvarar vad markägaren är skyl-

dig att tåla utan ersättning.
Såvitt frågan rör ersättningsreglerna
den närmare

i kapitel

Gemensamt

ansvar för

En markägare

i naturvårdslagen

växt- och dfurliv

är skyldig

att i sitt brukande

förut citerade uttalande

följa en rad föreskrifter
vattnet, luften och det bioloi Jordbruks-

att skyddet av den biologiska mångoch företagen tar sin del av det eko-

falden förutsätter

att markägarna

nomiska

för att säkra skyddsvärda

ansvaret

vi

18.

som syftar till att förebygga att marken,
giska livet drabbas av brukandet. Det är lätt att instämma
utskottets

behandlar

områden

samt att förval-

tande av naturen och den biologiska
mångfalden bör vara normala
inslag i verksamheten och i princip inte skall förutsätta statliga bidrag.
I likhet

med utskottet

anser vi också att de principer som låg till
grund för riksdagens beslut år 1987 om plan- och bygglagen och
naturresurslagen
inte skall ändras. I detta hänseende instämmer vi
således också med Skogspolitiska

kommittén.

Vi delar även Skogspoli-
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att den del av kostnaden som motsvarar
skall avräknas vid intrång som
ett intrång upp till kvaliñkationsgränsen

uppfattning

tiska kommitténs

är ersättningsgilla.
som skall vara markägarens och företamed nyss
gens del av ansvaret inom ramen för gällande lagstiftning,
nämnda förbehåll beträffande ersättning för intrång upp till kvalifikaFrågan

tionsgränsen.
rättstvister.
lertid

vilken

är därmed

Detta

närmare

det ekonomiska

kommentera

i uppkommande

sak att pröva

är domstolarnas

Vi kunde därför

sluta vår framställning

här. Vi vill emel-

frågan om fördelningen
av
mångfalden
biologiska
den
av
vi finner att en ändring av gällande

hur vi ser

ansvaret för bevarande

och därmed också motivera

varför

lag inte behövs.
är det självklart

I många fall

att ersättning

bör utgå.

Det gäller

under förutsättning
att intrånget försvårar en pågående
skall bildas. Särskilt om naturremarkanvändning
- om naturreservat
behov skulle det vara stötande
servatet avser att trygga friluftslivets

exempelvis

om inte intrånget ersattes.
Att införa en allmän princip
naturvärden

om kostnadsansvar för skyddande av
är inte heller möjligt. Lämnad åt sig själv förändras natu-

ren och många naturvärden kan gå förlorade - t.ex. när ett område
krävs åtgärder som
växer igen. Vill man bevara ett visst naturtillstånd,
ofta är kostsamma. Att belasta markägaren med dessa kostnader, som
orsakas inte av hans eget beteende utan av naturens inneboende krafter, kan inte komma

i fråga.

I andra fall anser vi åter att de krav som ställs pä markägaren är så
så naturliga att ersättning inte bör
lindriga och från brukarsynpunkt
utgå. Att spara en hassellund eller att i dessa tider av omställning av
avstå från att spränga bort en åkerholme anser vi vara
att visa en hänsyn till naturförhållandena
som inte går utöver vad som

jordbruksmark

normalt

av en markägare och som därför inte bör medRättsligt grundas bedömningen på reglerna om biotop-

kan förväntas

föra ersättning.

skydd och på att det inte kan anses vara fråga om att pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Skötsel utifrån
Vidare

naturens förutsättningar

anser vi, i likhet

hänsynsreglema
na som ansvarar

med Skogspolitiska

i sektorslagstiftningen
för

och bekostar

kommittén,

att det enligt

är Skogsägarna och jordbrukarde naturvårdande

åtgärder

som
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1 § skogsvårdslagen

Det är däremot föreskrifter

utfär-

dade med stöd av 21
Hänsynsreglerna
bör
den effekten att föreskrifter om skydd för den biologiska
mångfalden som ligger inom
ramen för vad som kan krävas
ersättningsansvar
för staten.
Som Skogspolitiska

enligt

kommittén

att alla sektorer

skall åstadkomma

giska systemen.

För skogsbrukets

hänsynsreglerna

framhåller

inte utlöser

ställs det ökade krav på

en bättre anpassning till de ekolodel innebär det både ett ökat miljö-

i naturvärden
ansvar och en förskjutning
mot att
av tyngdpunkten
bevara en rik flora och fauna och att värna biologisk mångfald. Detta
innebär

behov av att utveckla och tillämpa skötselmetoder
som utgår
från de naturgivna förutsättningarna.
Skyddet av biotoper är också en

viktig

förutsättning

för att kunna behålla den biologiska

Inom vardagslandskapet
kostnader

i huvudsak

mångfalden.

som är det helt dominerande bör ansvar och
ligga på näringsutövaren
som nyttjar naturen i

sin verksamhet.
För egen del vill vi understryka att utvecklingen
i framtiden får
antas gå mot allt större kunskaper om ekologi och naturvård. I så fall
ökar kraven, både hos näringsutövare
och andra, på skötselmetoder
som, för att tala med Skogspolitiska
givna förutsättningarna.
Detta innebär

utgår från de natur-

att också bruket

vissa hänseenden innefatta

ning än för närvarande.
framtid

kommittén,

kommer att i
av vardagslandskapet
krav på försiktighetsmått
i större utsträck-

Vi kan exempelvis

tänka oss att det i en nära
mellan
att spara en vegetationszon

framstår

som naturligt
och vattendrag både för att motverka

åkermark

läckage av närsalter
Om en sådan skyddsåtgärd

och för att ge skydd för växt- och djurliv.
framstår som en del av den naturliga skötseln
kommer

färda föreskrifter
om intrång

av jordbruksmarken
det blir behövligt att ut-

i ämnet. Det kan nämligen

då inte anses vara fråga

ersättning

i pågående markanvändning.

Hela områden

måste undantas

I andra situationer
åtgärder

att utgå, ifall

inte heller

åligger

kostnadsansvaret

staten eller - i fråga om
syftar till att främja rekreation och friluftsliv

som i huvudsak
kommunerna.
För att den biologiska mångfalden skall kunna säkerställas och hotade arter och naturtyper
skall kunna skyddas är det
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nödvändigt

att vissa biotoper

skogsbruk.

Så bör ske i betydligt

och områden

frågan delar vi Skogspolitiska

är helt undantagna

större utsträckning

kommmitténs

från

än i dag. I den
För vår del

uppfattning.

anser vi vidare att sådant skydd bör införas i den utsträckning behoven
medger det.
utvecklingen
ger sig till känna och den statsñnansiella
Även

och mindre

medelstora

biotoper

med höga

naturvärden

bör

undantas från skogsbruk.
Det

att regeringen

kan här nämnas

1l.3.1

avsnitt

i sin ovan

om ändringar i skogsvårdslagen uttalar att det
till dagens takt vad gäller
ökning
i förhållande
att en
och att den ökav mark till naturreservat är nödvändig,

nämnda lagrådsremiss
är helt klart

avsättning
ningen

i första

hand bör orienteras

samt till norra Sveriges
En utredning
kostnaderna

Sverige

södra och mellersta

kustområde.

inom Naturvårdsverket

har mycket

grovt

uppskattat

på grund av biotopskydd enligt nuvarande
dvs. skydd för mindre mark- och vattenområden

för ersättningar

21 § naturvårdslagen,
som utgör

till

livsmiljö

annars är särskilt

för

eller

till ca 2-5 miljoner

skyddsvärda,
Vi vill

de närmaste budgetåren.

djur-

utrotningshotade

kr.

växtarter

eller

årligen

under

inte lägga några synpunkter

på vilka

belopp som behövs för ändamålet. Frågan får prövas i sedvanlig budVi vill emellertid understryka vikten av att biotopskydgetbehandling.
det blir verklighet

och att staten tar sin del i kostnadsansvaret

för detta

skydd.

11.5

Förslag

l 1.5.1

Strandskydd

till

ändringar

i naturvårdslagen

Genom att strandskydd

råder vid hav, insjöar och vattendrag

områden

biotoper

med känsliga

skyddade från exploatering.

är stora
Detta är

en indirekt effekt, eftersom strandskyddet har tillkommit
skull.
att bevara stränder obebyggda för det rörliga friluftlivets

emellertid

för

av 1950-talet. Redan
då hade vidsträckta
strandområden
nära storstäderna styckats upp i
Generellt strandskydd vid hav,
tomter och bebyggts med fritidshus.
De första bestämmelserna

insjöar

och vattendrag

härrör

från början

i hela landet infördes

1975.
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biotoper

sidoeffekt

av strandskyddet är som nämnts att många och
vidsträckta strandområden
som annars skulle vara exploaterade fortfarande är värdefulla biotoper, till gagn för den biologiska mångfalden. Utan att det varit avsett har således i hela landet bevarats områden som är av stor betydelse inte bara för friluftslivet
den biologiskt inriktade naturvärden.
Stränder mot sjöar och vattendrag

är värdefulla

utan också för

miljöer

för djur och

Det beror

bryneffekten,

för det första på vad man kan kalla den allmänna
dvs. det förhållandet att djur- och växtliv är särskilt rikt

i övergångar

mellan

växter.

och skogsbryn.

olika

Stränderna

slags naturmiljöer,

som t.ex. i strandbryn
är i detta avseende särskilt betydelsefulla

eftersom övergången

mellan land och vatten innebär en mycket kraftig
Den ger utrymme för en rad olika livsmiljöer.
Många arter
lever i vatten men häckar på land och andra utnyttjar den strandnära

brytning.

zonen som skydd och för att övervintra.
Den biologiska mångfalden är således generellt
Ofta är skillnaden
gäller

i synnerhet

att stränder

påtaglig

6 000 och ll

områden.

landskapet.

Som ett exempel

längs Vindelälven

beräknas

Det

kan nämnas

innehålla

mellan

000 växt- och djurarter.

Till detta kommer
är specifika

det omgivande

gentemot

i barrskogsområden.

och bottnar

stor längs stränder.

att det finns vissa särskilt värdefulla

för stränderna.

Så t.ex. är lövrikedomen

miljöer

som
ofta hög i strand-

som ibland översvämmas ger ofta en fuktig
klibbal, gråal, asp och sälg trivs och som har
inslag av döda träd. Exempel
värdefulla biotoper är sumpskogar,
våtmarker av olika slag, strandängar, mader och raningar, naturliga
lövskog

Låga stränder

där bl.a. björk,

sandstränder
Flacka

och forsdimmelokaler.

stränder

särskilt viktig biotop.

där landhöjning

pågår kan vidare

Sådana förekommer

nämnas som en
bl.a. längs kusten från norra

Uppland

och upp i Bottniska viken.
En annan mycket betydelsefull
aspekt är att stränderna och andra
strandnära miljöer fungerar som s.k. spridnings- och vandringskorrido-

rer och som refugier för flora och fauna i landskap som i övrigt präglas av rationell produktion.
Att strandmiljöerna
är skyddade innebär
i sådana fall stora landskapsekologiska
vinster.
Slutligen

viktig

bör i detta sammanhang

funktion

som biologiska

kan tas upp i biomassan

filter.

nämnas att naturstränder
Näringsämnen,

i stället för att transporteras

särskilt

har en
kväve,

ut till vattendrag,
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har därför ett allmänt värde även från miljö-

sjöar och hav. Stränderna

skyddssynpunkt.

av ekologiska

Strandskydd

skäl

Att det unika arv som vårt lands strandbiotoper
utgör har skyddats så
väl beror som nämnts helt på att stränder generellt sett är värdefulla
för friluftslivet.

Lagstiftningen

period

då en av naturvårdens
tillgodose tätortsmänniskornas
I dag har naturvårdsfrågorna

om strandskydd växte fram under den
allra viktigaste uppgifter ansågs vara att
behov av fysisk och psykisk rekreation.
en väsentligt större tyngd och allmän

på grund av att riskerna med den allt svårare utarmningen
den
biologiska
mångfalden har uppmärksammats
runt hela jorden
av
se ovan avsnitt 11.2. Det är med andra ord egentligen först nu som
människor har förstått det verkliga värdet av naturstränder.

betydelse

som tillkom

Genom naturresurslagen,
derna i viss mån stärkts.

1987, har skyddet för strän-

Lagen skall tillämpas

vid prövning

av alla

Vid bedömning
av om ett
som regleras i naturvårdslagen.
strandområde skall bevaras obebyggt är det enligt 2 kap. 6 § natur-

frågor

resurslagen

inte endast områdets eventuella

skall vägas in, utan också dess naturvärden
gäller

att hänsyn skall tas enligt

värde för friluftslivet

2 kap. 3 § till ekologisk

som
Vidare

och kulturvärden.

känslighet

och enligt 2 kap. 2 § till värdet av att bevara större orörda
t.ex. långa sammanhängande stränder.

områden,

skall alltså redan nu vägas in
ialla strandskyddsärenden
på grund av kopplingen mellan naturvårdslagen och naturresurslagen.
Med hänsyn till vikten av att bevara den
Intresset

biologiska

att bevara växt- och djurliv

mångfalden,

bör det dock enligt vär mening framgå tydligt

om strandskydd att skyddet motiveutan även till växt- och djurras av hänsyn inte bara till friluftslivet
livet.
iden grundläggande

Strandskydd

bestämmelsen

och samhällsplanering

som det skydd för stränderna som lagen ger har förbättrats
i och med tillkomsten
har under senare är vuxit
av naturresurslagen

Samtidigt

fram ett synsätt enligt
instrument

vilket

strandskyddet

i samhällsplaneringen.

snarast betraktas

som ett
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intill

områden

en viktig resurs som kan användas för att hålla glesbygder
och några
och landskap öppna m.m. Ett antal kommuner
framför allt i Norrland
och Småland, har använt utlänsstyrelser,
stränder

levande

anpassning"

"lokal

av strandskyddet.
har
förts
fram om ökade möjligheter
att göra
som
undantag från strandskyddet har hittills inte mött gensvar hos regering
och riksdag. Utformningen
av strandskyddet har diskuterats i lagstift-

trycket

De propåer

ningssammanhang

flera gånger under de senaste åren. Att strandskyd-

det i sin nuvarande

utformning

1985/86: l.
över

till plan-

befogenheten

om strandskydd
att inskränka och utvidga

fördes till kommunerna.
att grunden

I propositionen

för

strandskyddet

dit.

bl.a. av

och bygglagen

När lagen arbetades fram diskuterades

bestämmelserna

ganden

stor betydelse framgår

tillmäts

i propositionen

ett regeringsuttalande

Det

prop.
att föra

möjligheten
skulle

strandskyddet
underströk

innebära

generellt

att

över-

föredra-

emellertid

Eftersom

är allemansrätten.

allemansrätten,
uttalade han, är en tillgång som det ligger i hela landets intresse att slå vakt om, så skulle en överföring av befogenheter
från länsstyrelser till kommuner kunna uppfattas som en förändring av
strandskyddets styrka, vilket skulle vara olyckligt s. 104.
delade regeringens

Riksdagen
27.

uppfattning

BoU

1986/87:l,

rskr.

om strandskydd kom således att stå kvar i naturoch det är fortfarande som huvudregel länsstyrelserna som

Bestämmelserna

vårdslagen

har att besluta i strandskyddsfrågor.

Länsstyrelsernas

syn

Senare har Naturvárdslagsutredningen
sin nuvarande

utformning

undersökt

tillgodoser

grundval

fann utredningen
av bl.a. en enkätundersökning
melserna i huvudsak efterlevs tillfredsställande.
I undersökningen

inhämtades

i

om strandskyddet

det avsedda syftet med det. På

uppgifter

att bestäm-

och synpunkter

från

16

i huvudsak tillTolv av dessa angav att kommunerna
godoser strandskyddsintressena
enligt lagens intentioner och att det i

länsstyrelser.

allmänhet

går att hävda strandskyddet

mål att använda stränderna

för andra ändamål.

sig ha svårt att hävda strandskyddets
Av undersökningen
har utvidgat

effektivt

framgår

mot kommunala

önske-

Några har dock ansett

intressen.

att en stor majoritet av länsstyrelserna
strandskyddsområdet
från 100 till 300 meter i betydande

11
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av riksintresse eller av särskilt
Det generella strandskyddet har däremot enligt
i områden

och då särskilt

omfattning

intresse för friluftslivet.
undersökningen

endast i liten omfattning.

upphävts

delegation till
har gett fullständig
av de 16 länsstyrelserna
samtliga kommuner i länet att besluta om dispens från det byggnadsråder inom
förbud som enligt 16§ första stycket naturvårdslagen
Tre

I sju av länen har så gott som samtliga kommudelegation. Sammantaget har en mycket stor del av kom-

strandskyddsområde.

ner partiell
munerna fått befogenhet

att meddela dispenser.

har angett att de inte gör någon
av länsstyrelserna
närmare granskning av kommunernas dispensbeslut. Sju av dem har
inte märkt några skillnader mellan kommunerna i länet i deras tillämpDrygt

hälften

ning, medan två har sagt sig sakna underlag för att bedöma eventuella
skillnader härvidlag. De övriga sju har angett att några kommuner är

betydligt

restriktiva

mindre

eller mer liberala i sin dispensgivning.
i Norrland
har angett att kommunerna

Ett par länsstyrelser
restriktiva
i glesbygd

mindre

och inland

än i skärgårdsområden

är
och

fjällområden.

1991 års miljöbeslut

till

vissa

ändringar

smärre

länsstyrelser

presenterat.

fram förslag

som
om strandskydd
sammanhanget
I det

framförts av flera
som i remissbehandlingen
och kommuner i Norrland om att införa en laglig möjlig-

synpunkter

het att beakta regionala
Norrland

finns

generös

praxis

propositionen

lade regeringen

i bestämmelserna
hade

Naturvårdslagsutredningen
behandlades

:90

1990/91

I 1991 års miljöproposition

skillnader

vid dispensprövning.

I det inre av

att en mer
så gott om oexploaterade strandområden
I
borde tillämpas där, ansåg dessa remissinstanser.

understryker

regeringen

att bevarandet av strandområden
Att ett område nu är av mindre

måste ses i ett långsiktigt perspektiv.
behöver inte innebära
intresse för friluftslivet
fallet för all framtid,
Jordbruksutskottets
ringens uttalande.

påpekar regeringen
majoritet

gjorde

att så kommer

att vara

s. 413.
inga invändningar

De moderata ledamöterna

reserverade

mot regesig dock och

strandskyddet.
gav sitt stöd åt två motioner i vilka yrkats ändringar i
I den ena motionen föreslogs att bygglov inte skall kunna vägras utanför detaljplanelagt

område och i den andra att strandskyddet

bör skär-

II
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pas i tättbebyggda delar av södra Sverige medan generösare
gälla inom landet i övrigt.

regler bör
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Propåer

till Miljöskyddskommittén

Detta skedde vid 1991 års vårriksdag.
från bl.a. några län i Norrland
om strandskydd.
Länsstyrelsen i Norrbotten

Även härefter har propåer gjorts

om i första hand ändrad tillämpning

av

reglerna

har i en skrivelse

till regeringen

begärt

och förändring görs av strandskyddets tillämpning
att en utvärdering
i praktiken.
skrivelsen,
Regeringen har överlämnat
som alltså inte
innehåller några krav på ändrad lagstiftning,
till oss.
I skrivelsen

uttalar länsstyrelsen

bl.a. följande.

Samhället har genom reglerna om strandskydd i naturvårdsla---valt
att, i den konfliktsituation
gen
som kan råda mellan fritidsprioritera den gemensamma användningen
boende och friluftsliv,
Detta synsätt är enligt länsstyrelsen
av stränderna för friluftsliv.
"

riktigt.
Konkurrenssituationen

i fråga
mellan fritidsboende och friluftsliv
väsentligt
skilda
stränder
olika
i
delar
landet.
I de
är
om
av
--anvisningar och i den tillämpning
Naturvårdsverket
emellertid
som
har gett uttryck för har emellertid inte tagits
någon möjlighet att
i de enskilda ärendena göra en avvägning mellan de konkurrerande
intressena efter förhållandena
på platsen eller i landsdelen. Anvisningarna och tillämpningen
genom Naturvårdsverket
ger i stället
i starkt
uttryck för absoluta normer med samma bedömningar
urbaniserade områden som i utpräglade glesbygdsområden.
---hävdar för sin del att ett tryggande av allmänLänsstyrelsen
hetens tillgång till stränder för bad och friluftsliv
i Norrbottens län
kan tillgodoses på ett mycket generöst sätt samtidigt som fritidshebyggelse inom 100 meter från stränderna inte sällan också kan
tillåtas. I flera inlandskommuner
kan t.0.m. huvuddelen av fritids-

bebyggelsen tillåtas inom 100 meters-zonen utan att strandskyddets
syfte i den regionen ens mätbart inskränks.
Länsstyrelsen vill
--hävda att tillgången till önskvärda stränder för friluftslivet
numera
mycket väl kan tillgodoses genom den omsorgsfulla planering som
med modern plan- och bygglagstiftning
sker i kommunerna.
I
Norrbottens
län finns inte något så omfattande bebyggelsetryck
i
fråga om fritidshus
vid stränderna att
eller andra anläggningar
dessa intressen någonsin skulle uppgå till en sådan volym att de
utgör hot mot en riklig tillgång till fria stränder.
Problemen i flera inlandskommuner.
är i stället en alltför liten
. ..
ekonomisk verksamhet, byggande m.m. Att hindras generellt från
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att bygga sin fritidsstuga på en trevlig plats uppfattas mycket negativt för människor när man bedömer om man vill bo kvar i inlandet.
Riksdag och regering har i det senaste regionalpolitiska
beslutet
lagt en särskild vikt vid problemen i Norrlands inland. Behovet av
extraordinära
insatser har manifesterats på olika sätt. Länsstyrelsen
vill därför framhålla att markområden som är attraktiva för fritids-

bebyggelse
möjligheter

tillgång i dessa kommuner.
är en betydelsefull
Bättre
betydelsefulla
positiva effekter. Det
att bygga kan
kan inte vara rimligt att till varje pris hindra sådan bebyggelse".
Även i andra delar
av landet ifrågasätter kommuner och länsstyrelser
nuvarande praxis. Så t.ex. har Länsstyrelsen
län i en
i Kronobergs

diskussionspromemoria

i juni

1991 uttalat att kommunerna

vill

till

stånd en mindre stelbent tillämpning
så att möjligav strandskyddet,
heter till strandnära boende kan erbjudas människor som flyttar in i
kommunerna.
I vissa kommuner,
skriver länsstyrelsen, ser man möjligheter

att inom vissa delar erbjuda

attraktivt

fritidsboende

med sjö-

kontakt

dels som ett stöd
en levande landsbygd och förbättrat
viceunderlag, dels som en avlastning av särskilt känsliga områden

sersom

bör bevaras helt orörda.
I promemorian

diskuterar

omfattningen

av strandskyddet
lagen utan att gå friluftslivets

länsstyrelsen

på annat sätt än enligt
intressen

att bestämma

15 § naturvårds-

för när. Man pekar bl.a.

den nya kommunala översiktsplaneringen
att använda för att välja ut strandområden
friluftslivet

möjligheten

på

som ett möjligt instrument
som kan bebyggas utan att

berörs.

Kramfors

kommun

över bestämmelserna

har i brev till oss tagit upp förslaget om att föra
till plan- och bygglagen.

om strandskydd

Detta

diskuterades

som ovan nämnts när denna lag infördes. Kommunen har
nu anfört att det är i översiktsplanen
som de rätta avvägningarna görs
hur
mark
och
skall
användas.
vatten
om

Våra överväganden
Ovan har
innefatta

djurlivet.

förespråkat

att grunden

för strandskyddet

inte bara skydd för friluftslivet

utvidgas

till att

utan även skydd för växt- och

Det vore olyckligt,
anser vi, om det unika arv som vårt
lands sparade strandbiotoper
utgör skulle förskingras just när kunska-
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att samhället

Frågan om att bevara stränderna bör därför enligt vår uppfattning
Strandområden bör inte användas som
ses i ett långsiktigt perspektiv.
medel att söka lösa dagens lokala samhällsproblem,

vare sig det gäller

att hålla landsbygd

en ort eller

levande,

att locka företag

till

annat

liknande.
För den skull vill

dock inte blunda

för det faktum

att såväl de

naturliga förhållandena som befolkningens täthet varierar starkt mellan
olika delar av landet. Med utgångspunkt från det värdefulla planeringsunderlag som numera föreligger i form av kommunala Översiktsplaner
borde det därför finnas goda möjligheter att i viss mån anpassa strandskyddet efter de lokala förhållandena.
relsen i Norrbottens

län se ovan

lagens bestämmelser

ändras.

Vi anser i likhet

med Länssty-

att detta bör kunna

ske utan att

Med hänvisning

siktiga

betydelse

till vad ovan har anförts om strandskyddets långvill vi understryka att tillämpningen
av sådana nya

principer

bör vara mycket restriktiv.
Beslut om att minska strandskyddets omfattning bör alltid fattas av länsstyrelserna och vara väl motiverade. Det bör krävas att ett översiktligt
planeringsunderlag
har ställts
samman och att detta visar att beslutet

avser ett strandområde som i
ett långsiktigt regionalt perspektiv saknar eller åtminstone är av försumbar betydelse för strandskyddets syften. Strandtomter
bör aldrig
accepteras.

Strandskydd

inom detaljplan

I och med att plankommunernas
till praktiska
som alltså

är en kommunal

utsträckning,
niskor

och bygglagen

som fortfarande

har i onödan

byggnadsrätter
strandskydd,
Problemet
om detaljplan

PBL

infördes

1987 förstärktes

rätt att besluta om fysisk planering. Det har gett upphov
problem i kopplingen mellan fastställande av detaljplan,

uppgift,
ligger

och beslut

om strandskyddets
på länsstyrelsen. Enskilda män-

råkat i svårigheter

har antagits och vunnit

med
genom att detaljplaner
laga kraft inom områden där

och därmed byggnadsförbud,

fortfarande

har gällt.

har som sagt uppstått genom att befogenheten att besluta
och strandskydd kommit att ligga på skilda myndigheter.

Ett sätt att lösa det som ligger nära till hands är därför att åter samla
båda typerna av beslut hos en och samma myndighet. Det borde rim-
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ligen vara den lösning som förenklar den administrativa
hanteringen
mest, till gagn inte minst för enskilda människor som berörs.
Att återgå till det system som rådde innan PBL infördes, då länsstyhade att fastställa planbeslut, torde dock vara uteslutet. Det

relserna

alternativ

som är realistiskt är således att överföra
strandskydd till kommunerna.

beslutanderätten

om

Strandskyddet

har, som
har utvecklat ovan, stor betydelse för
Beslut om dess utsträckning bör därför enligt vår mening

naturvärden.
i princip

fattas av länsstyrelsen.

från att överväga

en lösning

Detta bör emellertid inte hindra oss
problemen
kring detaljplaneläggning
av
områden utifrån det nämnda alternativet,

av stränder och strandnära
förutsatt att inte bara intresset
utan även

tillgodoses
av en enkel administration
intresse av att upprätthålla
strandskyddets

naturvårdens

syften.
Två statliga myndigheter,

Boverket

och Lantmäteriverket,

presente-

rade redan för Naturvårdslagsutredningen
beslutsrätten

rörande strandskydd

nerna och samtidigt
beslut.
Förslaget

försvagning

ett förslag om att flytta över
inom detaljplaneområde
till kommu-

ge länsstyrelsen

awisades

möjlighet

av utredningen,

av strandskyddet.

att de båda myndigheternas
om att det krävs särskilda

att överpröva

sådana

som ansåg att det innebar

Utredningen

byggde sin ståndpunkt

en
på

förslag till lagtext saknade en bestämmelse
skäl för att upphäva strandskydd i område

som omfattas

av detaljplan.
De båda myndigheternas

har nu i huvudsak
O Inom

följande

detaljplanelagt

förslag har aktualiserats

i vårt arbete. Det

innehåll.

område

regleras

strandskyddets

geografiska

omfattning

genom en bestämmelse i planen. Om en sådan bestämsaknas i planen, sker ingen förändring
av strandskyddet
genom planläggningen.
melse

O Skälen för den valda regleringen
i planbeskrivningen

enligt

skall minskas i omfattning

0

Detaljplaner
skall

i vilka

av strandskyddet skall redovisas
5 kap. 26 § PBL. Om strandskyddet

krävs särskilda

skäl.

syftet med strandskyddet

kunna överprövas

enligt

länsstyrelsen får befogenhet

12 kap.

inte har tillgodosetts

l § PBL.

Det innebär

att upphäva sådana planer.

att
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strandskyddet

automatiskt.

Vi bedömer
målsenligt

att det redovisade
sätt och tillgodoser

förslaget

löser problemet

strandskyddets

intressen.

på ett ändaGivetvis

bör

samtliga

de punkter som har redovisats ovan speglas direkt i lagtexten.
Som framgått krävs ändringar inte bara i strandskyddsbestämmel-

serna utan även i PBL.

Hänsyn
Innan

till stränder
vi lämnar

ningen

i de areella

frågorna

att skyddsinstitutet

Danmark

har nyligen

näringarna

om strandskydd

vill

vi göra den anmärk-

inte berör jordbruket

en regel införts

och skogsbruket.

som förbjuder

jord-

I

och skogs-

bruksåtgärder

inom en remsa på några meter intill strandkanterna.
i Sverige har det visat sig utomordentligt
värdefullt
med

Även

skyddade remsor gentemot sjöar och vattendrag, så att t.ex. växtlighet
kvar och marken förblir obesprutad. Sådana korridorer
kan

lämnas

också hejda utflöde

av närsalter från åkrar och från awerkad skogsDet behövs inte många meters bredd för att sådana korridorer

mark.
skall

göra

Därför

nytta.

skyddsutrymmen

det inte anledning

under strandskyddet.

men för hänsynsreglerna
vecklat

finns

i avsnitt

att föra in sådana

Frågan får bedömas inom rapå det sätt vi har ut-

i sektorslagstiftningen

11.4.l.

Konflikt

-

naturskydd

Ett förhållande

som bör beröras i detta sammanhang är att friluftslivets
och den biologiska mångfaldens intressen ibland kan kollidera. Trycket
från friluftslivet
påverkas

kan i vissa områden

bli så stort att växt- och djurliv

negativt.

Detta kan gälla i områden som omfattas av strandskydd och det kan
också vara ett problem i vissa naturreservat.
I den allmänna debatten
har även uttryckts farhågor för att just begreppet naturreservat
kan
komma att förlora sin positiva klang om områden som i första hand är
avsedda som rekreationsområden

i stor omfattning

avsätts som naturre-

servat.
Vår uppfattning

om dessa risker

för konflikter

är följande.
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11

är det så att friluftsliv

växt- och djurliv.

Det gäller framför

niserade och kommersiella

former

i vissa fall kan störa känsligt

som bedrivs i orgasamt det motoriserade friluftslivet,
allt friluftsliv

alltså användning av t.ex. Snöskotrar och motorbåtar
I dessa fall kan det ibland var fråga om aktiviteter
gränserna för allemansrätten.
Det är emellertid
det vanligen

mångfalden.

i naturområden.
som går utanför
friluftsliv

fel att av detta dra slutsatsen att

bedrivs

utgör

Som tidigare

något egentligt

som

hot mot den biologiska

företag i natu-

har berörts är det storskaliga

ren tillsammans med miljöföroreningar
som utgör de stora hoten.
De enskilda människornas intresse för naturen med dess växt- och
djurliv

bör i stället kunna utgöra stöd för de insatser som krävs för att
genom förändringar av produktionssystem
m m. skydda den biologiska
.
mångfalden. Sådant stöd är nödvändigt för att långsiktigt kunna driva
frågan om den biologiska
separera den biologiska

varandra

torde minska

allmänheten.
giska

naturvårdens
förståelsen

Att regelmässigt

och friluftslivets

från

behov

för naturens behov hos den breda

Detta skulle i det långa loppet kunna skada den biolo-

mångfalden

allmänheten

med framgång.

mångfalden

betydligt

mer än det slitage

i naturområden

som

kan orsaka.

Som regel är det dessutom så att även växt- och djurliv
att mark skyddas som strövområde

l1.5.2
Tillstånd

gynnas av
och därmed undgår att exploateras.

av täkter

Prövning
krävs enligt

18 § naturvårdslagen

för att bedriva

kommer-

siella täkter av sten, grus, sand m.m. Täktverksamhet
reglerades redan
i naturvårdslagens
föregångare, naturskyddslagen, och motiverades av

hänsyn till

landskapsbilden.

en lagändring

Genom

1974 utvidgades

till att avse naturmiljön.
Principen är numera att
starkare
naturvårdsintresse
som knyts till ett område, desto större måste

skyddet

behovet

av täktmaterialet
1981/82:220 s. 12.

vara

för

att täkten

När en täkt prövas har prövningsmyndigheten
sen mot varandra.

Vilka

slags överväganden

skall

tillåtas

att väga olika intressom härvid

framgår dock inte av lagen. Vi anser att en prövningsregel
i samband med att bestämmelserna

om täkter inordnas

Det är angeläget att intresset att bevara den biologiska
stor tyngd i avvägningen

prop.

mellan exploateringsintressen

bör göras
bör införas

i miljöbalken.

mångfalden

ges
och miljöintres-
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sen. En täkt som kan befaras skada livsbetingelserna
för någon växteller djurart som är hotad eller sällsynt bör
regel
inte tillåtas.
som
Även detta bör uttryckligen
anges i lagtexten.

Husbehovstälaer
Enligt

18 § naturvårdslagen

tagna från kravet

betydande

på tillstånd.

till omfattning

naturvärden.

är täkter

för husbehov

Husbehovstäkter

och spoliera

områden

Sådana täkter kan orsaka avsevärt

skapet än kommersiella

generellt

undan-

kan emellertid

vara

som är värdefulla
större ingrepp

för

i land-

täkter,

vilka skall prövas enligt såväl naturDe kan också innebära dålig hussom miljöskyddslagen.
hållning med naturreserser,
sett ur samhällets synvinkel.
Enligt motiven till naturvårdslagen
avsägs med husbehovstäkt
i

vårdslagen

första

hand den förbrukning

eller skogsfastighet
i praktiken

prop.

som behövs för att sköta en jordbruks1964:148 s. 75. Begreppet har emellertid

kommit

att omfatta alla slags fastigheter. I en dom i januari
5639-1991
slog Regeringsrätten
fast att denna vida tolknr
ning är gällande rätt. I domen uttalas att täkt för husbehov kan ske pä
varje slag av fastighet. Avgörande
är om det material som bryts
används inom fastigheten för dess eget behov eller inte.
1993 mål

Länsstyrelsen

har numera möjlighet att enligt 20 § naturvårdslagen
husbehovstäkt
en
om det bedöms vara nödvändigt från naturvärdssynpunkt.
De problem för naturvärden som täkter
ger upphov till
är emellertid allmängiltiga.
Att allmänt upprätthålla naturvårdens krav

förbjuda

med hjälp av ett regelsystem som fordrar ingripande i varje enskilt fall
innebär en ineffektiv användning
av myndigheternas knappa resurser.
Det är vidare otillfredsställande
att olika regler gäller för täkter
som kan orsaka jämförbara skador. För prövningsmyndigheter
kan det
vara svårt att motivera
naturområden

avslag till kommersiella

när det samtidigt

på samma platser.

Större

täkter inom känsliga

är fritt fram att öppna husbehovstäkter

täkter

för husbehov

bör därför

inte vara

undantagna från prövningsplikt

på det sätt som nu är fallet.
Av dessa skäl bör en bestämmelse införas i miljöbalken
som gör
det möjligt för regeringen eller
myndighet
utfärda
föreskrifter
att
en
för husbehovstäkter.
om tillståndsplikt
Det bör inte komma i fråga att
kräva tillstånd

för alla husbehovstäkter.

Förutom

att reglera pä grund
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val av täktvolym
slags fastigheter

kan det dock finnas behov av olika regler
och för olika delar av landet.
diskuteras

om ersättning

Frågor

1 1.5.3

i avsnitt

för olika

18.1.3.

Markavvattning

Tillstånd

krävs enligt 18 c § i naturvårdslagen
för att företa markavdvs. för att, med lagens 0rd, utföra åtgärder för att awattna

vattning,
mark,

II

för att sänka eller tappa ur en sjö eller för att skydda mot vatmed åtgärden skall vara att varaktigt
öka en fastighets

ten. Syftet
lämplighet
behålla

för något visst ändamål.

Att rensa befintliga diken för att
inte
räknas
inte heller att
som markavvattning,

lämpligheten

utföra s.k. skyddsdikning

för att hindra grundvattnet

från att stiga efter

en slutawerkning.
Regleringen
infördes

så sent som 1986 och har därefter
senast under 1991. Då bemyndigades regeringen att förbjuda

vattning

skärpts,
markav-

i områden där det är särskilt angeläget att bevara våtmarkerna

18 d §.
till regleringen

Orsaken

sig ha utomordentligt
ett stort antal växtnäringsämnen
skogsbruk

dels som buffert för läckage av
jordbruk
där allt mer rationaliserade
och

och djurarter,

från marker

Tidigare

har

landets

våtmarker

våtmarker

för att kunna

har sedan gammalt

kulturen.

under senare år har visat
dels som biotoper för

för miljön,

bedrivs.

torrlägga
effektivt

är att våtmarker

stor betydelse

arealen våtmark

Att

och skogsbruk

betraktats

under flera generationer.

I de flesta län i Götaland

än l0 % av landarealen. Allra lägst,
andelen
i Malmöhus län, på Gotland och i
är

län. De norra delarna av landet är rikligare

försedda

med

våtmarker.

Biologisk

betydelse

Sedan länge är det känt att öppna myrar
perna.

Denna

är

i dag mindre

endast ett fåtal procent,
Stockholms

hämningslöst.

jordbruk

som en naturlig del av brukarallt i södra och mellersta Sverige har man gått hårt

Framför

våtmarkerna

exploaterats
bedriva

vetskap

utgjorde

tillhör

drivkraften

de rikaste
till

fågelbioto-

den internationella
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konvention

om skydd av våtmarker, den s.k. Våtmarks- eller Ramsarkonventionen,
som slöts 1971 se avsnitt 2.2.5.
Men våtmarkerna är långt ifrån enbart viktiga för olika fågelarter.
De näringsrika

sumpskogarna

hyser den i särklass största biologiska

mångfalden

av alla landets naturtyper. Där lever en mycket stor andel
vårt
lands
skogsväxter,
skogssvampar och skogsdjur och även en
av
lång rad insekter, snäckor och andra ryggradslösa djur. Dessa är i sin
bl.a. fåglar i ett känsligt ekologiskt samspel.
tur viktiga som föda
Över huvud taget omfattar våtmarkerna
ett flertal naturtyper och

biotoper

för ett stort antal växt- och djurarter.
som utgör livsmiljö
Många arter är bundna till våtmarkerna för sin överlevnad. Ett ännu
större antal är beroende av dem som refugier i skogsekosystemet,
varifrån

de kan sprida sig över andra marker efter
en skogsbrand eller
Våtmarkerna kan också tjäna som förbindelselänkar
en slutawerkning.
för artemas spridning mellan isolerade skogsbestånd.
Olyckligtvis,

sett ur naturvårdens perspektiv,
också de näringsrikaste
och därför

skogarna

produktionssynpunkt.

Ingen naturtyp

på grund av markawattning

Påverkan

är de artrikaste

sump-

mest intressanta

i landet försvinner

från

i så snabb takt

som just sumpskogarna.

på vattensystemen

Under

senare år har det även visat sig att våtmarkerna har stor betydelse för vattenvården i landet genom att de håller kvar gödningsämnen, framför allt kväve, och andra föroreningar som annars förs vidare
till sjöar och hav. Detta är särskilt betydelsefullt
där halten

luftburet

kväve

är hög,

dvs.

i områden nära kusten

i stora delar

av Syd-

och

Mellansverige.
En utdikning

tendrag

kan medföra

nedströms

bl.a. att vattenbalansen

samt att näringsämnen

läcker ut, allt till skada för växt- och djurlivet

sörjningen.

En ökad avrinning

en flerdubbling
sjöar och hav.

urlakas

förändras

i vat-

och tungmetaller

och även för vattenför-

genom dikning medför under flera år
från skogsmarken till vattendrag,
av näringstillförseln

II
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Nuvarande

lagstiftning

ineflekziv

som talar för att samhället bör slå vakt
Syd- och Mellanom de våtmarker som ännu återstår - framför allt i
i framför allt
sverige. Mot detta står i viss mån produktionsintresset
Det finns alltså starka miljöskäl

Som framgått

skogsbruket.

angelägen

skogssektorn

ovan i avsnitt 11.3 är man dock även inom
mångfalden.
om att värna den biologiska

för s.k. ståndortsanpassat

Metoder

De insatser som hittills
och det nuvarande

har gjorts har emellertid

varit otillräckliga

med tillståndsprövning

av markavvatt-

systemet

har inte fungerat

ningsföretag

Naturvårdslagsutredningen

s.

på det sätt som var avsett.
i sitt betänkande
redovisade

en enkät om 15 länsstyrelsers
979 avgjorda tillståndsärenden

1990:38
år.

Av

Studien

155 f.

relativt

gäller

fullt

ny. Lika

utvecklas.

i sumpskogar

skogsbruk

visserligen

illustrerar

utfallet

SOU

tillståndsprövningar

under ett

det avslag

i endast 65

blev

år 1988 då bestämmelsen
svårigheterna

var

att bevara våt-

för markavvattning.
genom tillståndplikt
har skärpts något sedan undersökningen
Tillämpningen

markerna

gjordes,

avslås. Enligt en
men det är fortfarande ett fåtal ansökningar som helt
utförde på regeringens uppdrag 1992,
utredning som Naturvårdsverket
och som vi återkommer till nedan, har endast några få procent avslamodifierats

gits och endast ca 10-15 % av dikningsplanerna

vid till-

ståndsprövningen.
En kan vara att de värderingar som låg
och även för den nuvarande
1952 års naturskyddslag,

Detta kan ha flera orsaker.
till

för

grund

vid dess tillkomst,

naturvårdslagen
och myndigheter.

andrahandsfråga

Vi

fortfarande

lever kvar hos brukare
att naturvärden

avser då inställningen

i normalfallet

och att exploateringsintressen

är en
är vikti-

gare se ovan i inledningen till avsnitt 11.4.
En annan orsak torde vara själva institutet tillståndsprövning.
rättssystem

används det vanligen

för att reglera

verksamheter

I vårt
som i

eller i vart fall inte skadliga - men som
kan ge upphov till missförhållanden
om de missköts och som därför
behöver regleras. Det ankommer på den prövningsmyndighet
som

grunden

ñnner

är samhällsnyttiga

att ett visst företag

inte bör komma

till

stånd att motivera

avslag. Eftersom lagen inte ger några avvägningsregler
myndigheternas hjälp, och inte heller lämnar utrymme
sådana regler

torrläggningen

är det närmast
av föreskrifter,
den
svenska
naturen fortsätter.
av

i form

ett

till prövningsför att utfärda
oundvikligt

att
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När det är fråga om att hindra verksamheter
som i sig själva är
oönskade brukar i stället institutet förbud användas, ofta kombinerat
Då är det sökanden som har att anföra skäl
skall få dispens från förbudet.

med ett dispensförfarande.
för att hans företag

Striktare

reglering

behövs

För att nå syftet
uppfattning

kvarvarande

att bevara

ytterligare

En möjlighet

att överväga

våtmarker

krävs enligt

vår

Det finns då olika medel att använda.

åtgärder.

medel, dvs. att ta ut en
utreda
sådana åtgärder ligger
Att

är ekonomiska

rejäl miljöavgift

av dikningsföretag.
vid sidan av vårt egentliga uppdrag. Vi tror emellertid i alla händelser
inte att det skulle vara en lycklig lösning att göra styrkan i skyddet av
och särskilt

sällsynta
miska

överväganden

allra mest artrika

värdefulla

biotoper

hos markägaren.

biotoperna,

direkt

Som

avhängig

av ekonoovan är de

framhållit

också de lönsammaste

sumpskogarna,

att

exploatera.
Däremot

är det givetvis

viktigt

att effektivt

alla berörda

informera

och söka förändra attityden att
om vikten av att bevara våtmarkerna
naturvård är en andrahandsfräga.
Med tanke på de brister som vidlåder
emellertid inte att det går att helt
den nuvarande lagregleringen
tror
informera

uppfattning

bör insatser inom information,

utdikning,

särskilt

Förslag

om förbud

Ett effektivt

att hålla mark kontinuerligt

vår
och

stoppa

delarna av landet,

mycket ofta förekommande

inställningen

avvattnad.

mot nydikning

sätt att lagstiftningsvägen

tytts, att förbjuda

lagstiftning

utbildning,

i de södra och mellersta

och att ändra den fortfarande
att det är naturligt

Enligt

utdikningen.

för att nå målet att så långt möjligt

samverka

rättstillämpning
fortsatt

med den fortsatta

bort problemet

markavvattning.

nå detta är, som ovan har an-

Förbud

innebär en otvetydig

signal

tänkesätt och beteenden. Som ovan nämnts har
redan övervägt detta och 1991 öppnat möjlighet för rege-

till att ändra etablerade
lagstiftaren

ringen att förbjuda

markavvattning

heten har ännu inte utnyttjats.

i särskilt känsliga områden.

På regeringens

Möjlig-

uppdrag har dock Natur-

vårdsverket

utrett frågan och i samråd med Skogsstyrelsen

bruksverket

hösten 1992 lagt fram ett förslag

om förbud

och Jord-

i två avseen-

11
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av Götaland och Svealand,
över huvud taget i vissa våtmarksområden
dels mot markavvattning
i Götaland och Svealand. Det sistnämnda gäller våthuvudsakligen

den, dels mot nydikning

i större delarna

marker som är inventerade,
kriterier.
konventionens
Det föreslagna

förbudet

klassade och avgränsade enligt Våtmarks-

i Syd- och Mellansverige

mot nydikning

eller skogsi syfte att dika ut ny mark för jordbrukstidigare
inte
mark
Med ny mark avses i förslaget
som
har påverkats genom dikning. Från förbudet undantas alltså mark som
avvattning. Men undanpå grund av utdikning står under kontinuerlig
taget gäller även mark som dikades långt tillbaka i tiden och har åter-

avser åtgärder
bruksändamål.

allt efter som dikena har växt igen.
förslag bär i hög grad prägel av kompromiss

tagit sin våtmarkskaraktär
Naturvårdsverkets

Om det genomförs

är risken för stora tillämp-

enligt vår mening uppenbar.

Det beror på den avgörande

viljor.

stridiga

mellan

ningsproblem

mellan nydiksom i förslaget läggs vid gränsdragningen
ningar och redan utdikade områden. Frågan om bevisning kan i många
fall komma att bli central i ett ärende, något som är problematiskt på

betydelse

flera sätt. Rika erfarenheter

kan hämtas från fastighetsrätten,

rörande åtgärder som vidtagits
kostsam.
I alla händelser är administrativa
tidsödande och

visföring

i tvister

inte lämpade

där be-

i äldre tider ofta är

myndigheter

att bedöma bevisfrågor.

En annan svårighet med förslaget är att olika rättsinstitut kommer
att tillämpas vid sidan av varandra på samma typer av åtgärder inom
ett område. För nydikning kommer att råda förbud med möjlighet till
dispens,

för

annan

markavvattning

tillståndsplikt

utom

beträffande

I de
som omfattas av förbud med dispensmöjlighet.
bli
fråga
kan
det
knappast
där detta kommer att gälla
om att

vissa våtmarker
områden

rättsreglerna

får någon positiv

normbildande

verkan,

vilket

annars är

17. Det torde snaen viktig funktion som diskuteras närmare i kap.
respekt för regelallmän
någon
omöjligt
att uppamma
rare bli närmast
systemet.
utredning utan att
som bygger på Naturvårdsverkets
kan vara
i så hög grad belastas av de ovan anförda betänkligheterna,
och inte bara nydikatt ta steget fullt ut och förbjuda markavvattning,
Ett alternativ,

ning,

Skogsstyrelsen och Jordsom Naturvårdsverket,
har enats om är särskilt skyddsvärda. Det skulle innebära

i de områden

bruksverket

i större delarna av Götaland och Svealand. Förbudet skulle i så
fall förenas med möjlighet för länsstyrelserna att meddela dispens när

förbud

särskilda

skäl föreligger.
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med prövningsregler

Naturvårdsverkets

förslag,

liksom det ovan skisserade alternativet, kan
utan lagändringar.
Ett bemyndigande till regeringen finns
redan i 18 d § naturvårdslagen.
Vi skulle därför med ovan anförda
synpunkter kunna lämna frågan här. Utifrån våra farhågor vad gäller
förtroendet
och respekten för rättssystemet vill vi emellertid
belysa
genomföras

frågan ytterligare.
Om 18 d § naturvårdslagen
som innebär

förbud

utfylls

med föreskrifter

av regeringen
i vissa delar av landet med
skäl föreligger,
så får vi i landet två

mot markavvattning

möjlighet

till dispens om särskilda
institut att hantera för en och
samma typ av verksamhet.
Det nuvarande systemet med tillståndsgivning
måste givetvis fortfarande användas i de delar av landet
som inte omfattas av förbud.
I stort blir förbudsområdet
och tillståndsområdet
geografiskt skilda
åt, men gränslinjerna blir långa och berör många våtmarker och skogsolika rättsliga

bruk.

För enskilda

brukare

kan det te sig egendomligt

att de på ena
sidan om t.ex. en sjö är förbjudna att dika ut
kanske
kan få dismen
medan de på andra sidan om sjön inte är förpens av en myndighet,
bjudna att dika men ändå måste söka tillstånd hos motsvarande
myndighet utan att veta om sådant tillstånd lämnas. Sådana förhållanden
riskerar att tära på förtroendet inom skogsnäringen i stort för lagregle-

ringen.

Detta är betänkligt,

förutsättning

eftersom

Vad ovan har anförts

skogsnäringens

medverkan

är en
god
naturvård.
av
utgör enligt vår uppfattning skäl för att söka

för att nå praktiska

resultat

i form

en annan, mer enhetlig,

lösning
problemet. Ett alternativ är då att
förbud i hela landet. Med tanke på att förhållandena
i landet varierar så starkt när det gäller våtmarksarealer
från 1,4 %
den
totala markarealen i Malmöhus län till över 20 % i de flesta län
av
överväga generellt

i Norrland

och norra Svealand
- är emellertid inte heller detta lämpligt. I vissa nordliga län kan dispens komma att bli
mer regel än
undantag under lång tid framöver.
Den ovan uttalade betänkligheten
vad gäller respekt för förbudet

och förtroende för lagregleringen skulle
i dessa delar av landet.
I stället vill vi föreslå en lösning som innebär att nuvarande system
med tillståndsprövning
över hela landet behålls men förbättras. Som
inledningsvis i detta avsnitt nämndes så är
en av bristerna i gällande
kvarstå

lag att den inte ger prövningsmyndigheterna
någon ledning när det
gäller att avväga olika intressen mot varandra. Vi har inte anledning
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skulle

att tro annat än att prövningsmyndigheterna
om sådana fanns.
Innan mer eller mindre generella

följa

givna

pröv-

ningsregler

förbud

övervägs

bör det därför

i lagen. I en
hands att föra in en prövningsregel
dvs. länsstyrelsen, åläggas att
sådan regel bör prövningsmyndigheten,

ligga

till

närmast

mellan de skilda intressen som står emot varandra.
göra en awägning
intresse att maximalt
Det är å ena sidan markägarens/företagarens
marken för brukningsändamål,

utnyttja

å andra sidan de miljöintressen

avsnitt.
av skilda slag som vi har beskrivit tidigare i detta
normalt väger tyngre
Det bör framgå av regeln att miljöintresset
skäl föreligger
särskilda
och att tillstånd därför endast får lämnas om
bedöms
när det gäller nyttan av företaget och samtidigt miljöpåverkan
I de fall där miljöpåverkan

bli obetydlig.
det föreligga

synnerliga

skäl för att tillåta dikningsföretaget.
naturförhållandena

Med tanke på hur varierande

arbetstillfällen,

t.ex. tillgången

landen,

att Naturvårdsverket

lämpligt

länsstyrelserna

i olika

skall

kan antas bli påtaglig

utarbetar

landsändar

särskilt

och andra förhål-

är över landet kan det vara
rekommendationer
om vad
bör väga in i sina bedöm-

ningar.
Om vårt förslag

genomförs

i 18 d § naturvårdslagen

får inte bemyndigandet

att förbjuda

markavvattning

för regeringen
i vissa särskilt

emellertid
samma innebörd som nu. Regeln bör
skydd
starkt
särskilt
föreskriva
finnas kvar för att göra det möjligt att
för speciellt värdefulla våtmarksområden,
t.ex. sådana som är klassade

känsliga

områden

enligt Våtmarkskonventionen.
Sista stycket i 18 c § naturvårdslagen
innehåller ett bemyndigande att föreskriva
att söka tillstånd

till

markavvattningar

medför någon menlig inverkan

bör dock mönstras

ut. Det

undantag från skyldigheten
i områden

på naturmiljön.

där sådana inte

Med hänvisning

till vad

omistliga värde för
som ovan har anförts om våtmarkernas generellt
inte existerar i så
sådant
slag
vill vi hävda att områden av
naturmiljön
stor omfattning
aldrig

att en undantagsregel

är berättigad.

Bestämmelsen

har

använts.

Skyddsdikning

och rensning

har det visat sig vara svårt att dra en klar gräns mellan
i lagens mening och s.k.
sådan dikning som utgör markavvattning

I praktiken

skyddsdikning.

Det sistnämnda avser åtgärder för att hindra grundvatt-
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Återväxten

av att grundvattnet

av detta slag mycket vanliga,

i
kan

särskilt

I 1991 års miljöproposition

1990/91 :90, s. 407 uttalar regeringen
att många dikningar har betraktats som skydds-

att det kan befaras

dikningar

och aldrig förts till prövning,

trots att deti

själva verket har

varit

fråga om företag som krävt tillstånd. Under 1991 har därför
17 §skogsvårdslagen införts anmälningsskyldighet
för skyddsdikningar

och i 21 § samma lag anges nu uttryckligen
att dikningar
för att utfärda föreskrifter
om naturvårdshänsyn.
Problemet
ningar

utgör grund

år detsamma

när det gäller att dra gränsen mellan rensoch markavvattningar.
Inte sällan utförs dikning utan tillstånd

under åberopande

av att det är fråga om rensning, trots att dikningen
i själva verket går längre än vad som behövs för att återställa tidigare

gällande sektioner
att våtmarker

och bottennivåer.

Även detta har i vissa fall lett till

utan att någon prövning

awattnats

har skett.

Att grundvattnet
fungerar
ståndet.
storlek

stiger efter en slutavverkning
beror på att träden
När
träden avverkas stiger således vattensom vattenpumpar.
Behovet av skyddsdikning
är nära beroende av hyggenas

och

utformning.

Utgångspunkten

bör

vara att skogsbruk
inte behövs. Skogspoli-

bedrivs med sådana metoder att skyddsdikning
tiska kommittén
ningsmetoder

har i sitt huvudbetänkande

som inte kräver dikning

på våta marker

SOU

allmänt

bör främjas

uttalat

att bruk-

när det gäller skog

1992:76,

s. 162.
Med hänsyn till att anmälningsskyldighet

för skyddsdikning

nyligen

har stadgats och till den pågående översynen

av skogsbruket bör enligt
skyddsdikning
för närvarande

vår uppfattning
övervägas.

inga nya regler för
För att råda bot på nuvarande problem

det övervägas

med rensningar

att även göra dessa anmälningspliktiga.

genom föreskrifter

med stöd av antingen

skogsvårdslagen

bör

Det kan ske
eller miljö-

balken.

11.6

Införande

av

främmande

arter

Vi har ovan i avsnitt 11.2 utvecklat hur viktigt det är att
en fullvärdig
biologisk
mångfald upprätthålls
och beskrivit
hur denna mångfald
hotas såväl av föroreningar
och vatten.

som av människans

användning

av mark

i

11
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11.3 har vi tagit upp skogsbruket och i det sammanhanget
riskerna med att plantera ut främmande trädslag i stor skala

I avsnitt
nämnt

på flora och fauna som sådana

vilka effekter

utan att först undersöka

kan ge upphov till på lång sikt.
Risker med att plantera eller sätta ut främmande

åtgärder

arter i naturen är

emellertid en fråga som sträcker sig utöver skogsbruket. All utsättning
medför en rad
av arter utanför deras naturliga utbredningsområden
perspekrisker för den naturliga floran och faunan. I ett internationellt
av främmande arter en av de viktigaste orsakerna till
I Sverige har
försvinnande
under de senaste århundradena.

tiv är införande
aners

avsiktligt

men flera arter som införts,
har påverkat den biologiska mångfalden och

varit jämförelsevis

olägenheterna

eller oavsiktligt,

måttliga,

på olika sätt.

skapat problem

art. Den är ett effektivt

amerikansk
har påverkat

nordsom är en ursprungligen
och
rovdjur i bl.a. fågelkolonier

exempel är minken,

Ett spektakulärt

sammansättning

fågelfaunans

utefter kusterna och i vissa

i Sverige härrör från djur som har släppts ut
ur eller rymt från pälsfarmar och snabbt har spritt sig över stora delar
av Sverige.
sötvatten.

Minkstammen

Andra välkända exempel på arter som oavsiktligt har fått fäste i den
infördes som
svenska naturen är jättebjörnlokan,
som ursprungligen
och som man nu försöker utrota, och den s.k. mördarDenna kom in i landet via livsmedel och orsakar skador på

prydnadsväxt
snigeln.

bl.a. trädgårdsgröda.
Bland avsiktligt
tatallen,

införda

signalkräftan

vara tveksamma

från

exempel

naturvårdssynpunkt.

den ovan nämnda contorkan
på att utplanteringar
Arten

är i det närmaste

men är smittbärare. Det betyder att kräftpestsmitdär signalkräftan planteras ut.

immun mot kräftpest
tan konserveras

arter är, förutom

ett påtagligt

i de vattendrag

Risker med fidmmande

arter...

tre nivåer - ekosystem, arter och gener.
utvecklat ovan i avsnitt 11.2. Ett fungerande ekosystem
Detta har
bygger i stor utsträckning
att olika arter balanserar varandra i den
Biologisk

mångfald

omfattar

som utspelas i naturen. Varje art hålls i schack av
fiender och hindras på så sätt från att föröka sig ohejdat.

kamp för tillvaron
sina naturliga

art som hamnar i sådan miljö kan emellertid komma att
sakna naturliga ñender och snabbt växa i antal. Följden kan bli att den

En främmande
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nya arten tränger ut andra arter som lever i systemet. Detta i sin tur
kan få följdverkningar
på ytterligare andra arter och slutligen på hela
ekosystemet.
Även

på den genetiska

mande arter,

särskilt

risker

om de är besläktade

sådana som förekommer

...men

nivån finns

med att föra in främmen inte identiska

med

naturligt.

också möjligheter

Å andra sidan kan det
vara mycket lockande att införa främmande
arter. Trädslag från andra länder såsom den kanadensiska contortatallen växer snabbare och kan alltså ge bättre avkastning än Norrlands
inhemska tallar, under förutsättning att contortan kan motstå
angrepp
från organismer

som den, till skillnad från inhemsk tall, saknar motmot. Djurarter som sätts ut som jaktvilt kan vara attraktiva
både för köttets, skinnets och sin överlevnadsförmågas
skull.
ståndskraft

I vissa fall kan främmande

arter smälta väl in i de naturliga

ekosy-

stemen. Så är ofta fallet när det gäller arter som tidigare naturligt har
levt i en viss miljö men utrotats från denna
Som
av människan.
exempel

i Sverige

kan nämnas bäver,

som varit borta men planterats

ut igen.
I FN :s konvention
mångfald, som antogs vid Rioom biologisk
konferensen
1992, nämns inte bara upprätthållande
utan även återvinnande av livsdugliga
artpopulationer
i deras naturliga omgivning
som en av de åtgärder
biologiska mångfalden.

Reglering

behövs

De risker

och möjligheter

som

alla länder bör vidta för att bevara den

som främmande arter sålunda kan medföra
gör det angeläget att inta en mycket försiktig hållning till införande
av
utländska arter. Detsamma gäller utplantering
svenska
utanför
arter
av
deras naturliga utbredningsområden
i landet. Det kan inte komma i

fråga att kategoriskt

förbjuda

utplanteringar

skydda och bevara den biologiska
arter inte förs in i naturmiljöer

av dessa slag. Strävan att
mångfalden bör dock föranleda att

eller områden

hör hemma utan att åtgärdens konsekvenser
har klarlagts.

där de inte naturligen

för miljön

först noggrant
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Detta är också ett åtagande som Sverige har gjort enligt konventionen om biologisk mångfald. Artikel 8 h i konventionen stadgar att alla
länder skall förhindra
främmande

Regler

införande

av samt kontrollera eller utrota sådana
arter som hotar ekosystem, livsmiljöer och inhemska arter.

inom fiskevdrden

I Sverige

har vi sedan många år regler om utplantering
av fiskar och
vissa andra djur som lever i vatten
bl.a. kräftor. Enligt 33 f § lagen
1950:596
om rätt till fiske får regeringen eller myndighet som regeringen

bestämmer

meddela

föreskrifter

om fiskets vård och bedrivande. Med stöd av bestämmelsen stadgas i 34 § fiskeriförordningen
1982: 126 tillståndsplikt
för att plantera ut fisk och även för att flytta
ñsk från ett vatten till ett annat. Fiskeriverket
gor om tillstånd
Fiskeriverket

och får delegera prövningen

prövar

enligt

36 § frå-

till länsstyrelserna.

har meddelat närmare föreskrifter

om odling, utplanfisk
FIFS
1991
:48
med
av
senare ändringstryck.
Begreppet främmande art definieras i dessa
som en art som inte finns
i landet eller som har förts in hit efter år 1800. Huvudregeln
är att
tillstånd över huvud taget inte får lämnas för odling eller utplantering
tering och flyttning

av främmande arter. Undantag från huvudregeln görs dels för odling
i system som är så slutna att det inte finns någon risk för att fisken
slipper ut i naturen, dels för ett fåtal arter.
Inom regeringskansliet
arbetet ingår att utforma
skrifter

om tillståndskrav

arbetas för närvarande

på en ny ñskelag.

I

regler

om bemyndigande att meddela föreoch villkor för att sätta ut, flytta eller odla

fisk.

Vän förslag
Av skäl som vi utvecklar nedan anser
att allmänna regler för utsättande av främmande arter bör införas i miljöbalken.
Termen utsättande innefattar utplantering.
Vi föreslår att regeringen bemyndigas att
utfärda föreskrifter
Regeringen bör i sin tur
om bl.a. tillståndsplikt.
delegera dessa uppgifter

Regleringen
deras naturliga
utfärdas

till en myndighet.
bör omfatta utsättande av växt- och djurarter

utbredningsområden.

inte enbart

för införande

.Dettaleder
av utländska

utanför

till att föreskrifter
arter

får

utan även för
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inom

landet.
atti huvudsak utforma den som en ramlag - är detta ur lagteknisk synvikel den mest
ändamålsenliga lösningen. Detta gäller framför allt som regelverket av
naturliga skäl blir alltför omfattande för att införas direkt i miljöbalMed den uppbyggnad

vi valt för miljöbalken

principer bör tillämpas, så är det
ken. Även om vissa grundläggande
nödvändigt att låta olika förutsättningar
gälla för införande i olika slags
naturmiljöer,

allt efter hur känsliga ekosystemen

är och hur påverkade

de redan är av människan. Vidare bör förutsättningarna
vara olika allt
eftersom det är fråga om att införa en helt ny art eller en an som levt
på platsen tidigare men försvunnit eller om att vidta en åtgärd för att
förstärka

en tynande, naturligt förekommande
med en främmande artfrände.
Det bör påpekas att den allmänna reglering
föreslår

inte inverkar

på regelverket

principen

att en speciallag

Principer

för utsättande

Internationella
tioner

gäller

naturvårdsunionen

rörande

inhemsk

dvs.

som vi
Detta följer av

i miljöbalken

inom ñskevården.

framför

en allmän

IUCN

stam

lag.

har utarbetat

rekommenda-

Unionen är en
av levande organismer.
statliga
organisationer
myndigheter
regeringar,
och
av
och arbetar med att övervaka frågor om hushållning

omflyttning

sammanslutning
på miljöområdet

med naturresurser

och andra miljöförhållanden.

500

medlemmar
Med

varav ett 60-tal regeringar.
ledning av bl.a. IUCN :s riktlinjer

Den har över

översiktliga

principer

tillämpas

förordar

i ärenden om införande

vi att följande
av främmande

arter i Sverige.

Som allmän princip

bör gälla att en främmande eller försvunnen art
bör sättas ut endast om detta kan antas medföra påtaglig och noggrant klarlagd nytta för människan eller för faunan, floran eller
miljön

i övrigt

och det inte finns någon inhemsk art som lämpar sig

för ändamålet.

2. I det fåtal naturområden
opåverkade

är i huvudsak
som fortfarande
bör främmande arter över huvud taget

i landet

av människan
inte få sättas ut. Även i buffertzoner

runt

sådana områden

bör

1I
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strikta

mycket

regler tillämpas.
naturmiljöer

sig in i opåverkade

Inga arter som kan befaras sprida
bör få sättas ut i sådana eller andra

områden.

I naturmiljöer
all den miljö

som är påverkade
som vi benämner

av människan, dvs. praktiskt taget
svensk natur, bör det krävas sär-

skilda skäl för att sätta ut en främmande art. Detta bör även gälla
Utsättandet bör
vid återutsättande av en art som har försvunnit.
föregås av noggranna undersökningar
av ekosystemen inom
Den art som det är fråga om
området och planeras omsorgsfullt.
måste också undersökas noga. Så t.ex. bör krävas utredning om hur
vilka naturliga fiender den har
arten fungerar i sin ursprungsmiljö,
alltid

i denna som hindrar

den från att breda ut sig och växa i antal osv.

4. När det är fråga om att använda en främmande växtart på åkrar
bör vikten läggas vid att undersöka om
eller i andra planteringar
arten kan komma

att skada omgivande

Konsekvensbeskrivningar

natur.

och sanktioner

ingå i underovan bör miljökonsekvensbeskrivningar
lagen för beslut i alla ärenden om utsättande av främmande eller föranmälan
tillståndsgivning,
svunna arter, vare sig det blir fråga om
förfarande.
eller annat administrativt

Som framgått

Vidare

bör straffbestämmelser

och andra sanktionsregler
skall införas

17 föreslår
annan plats i betänkandet kapitel
i brottsbalken,
fall
förekommande
även
balken, och i
trädelser

av de föreskrifter

som utfärdas.

som vi på
i miljö-

omfatta

över-
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Bioteknik

12.1

Biotekniken

Den biotekniska

förändrar

samhället

vetenskapen

är en av vår tids revolutionerande
nyhebrukar beskrivas som "användandet eller utvecklandet

ter. Biotekniken
av tekniker

som använder organismer eller delar av organismer för att
producera eller förbättra varor och tjänster". Genteknik, som innebär
att särskilda metoder används för att undersöka eller ändra en organisms ärftliga

material,

har på senare tid givit biotekniken
en annan
endast en del av det nya. I dagens
bioteknik ryms också fxysteknik, embryoöverföring,
cell- och vävnadsodling, jäsning, separationsteknik
och mycket annat.
dimension.

Dock

Genteknik
och grundar

är gentekniken

är att betrakta

som ett metodområde

inom biotekniken

sig på upptäckten

av strukturen hos deoxiribonukleinsyra,
bärare
Denna är
av den genetiska information
som ñnns i allt
levande. Omkring mitten av 1970-talet vanns kunskap om att konstruera s.k. hybrid-DNA med vars hjälp det är möjligt att föra över enskilDNA.

da arvsanlag

från en individ, ras eller art till en annan. Förfarandet
kallas hybrid-DNA-teknik
eller rekombinant-DNA-teknik.
På detta sätt
är det möjligt
producerar

att t.ex. "omprogrammera"

en mikroorganism

så att den

vissa läkemedelssubstanser.

Traditionellt

förädlingsarbete
bedrivs på så sätt att individer vars
bäst svarar mot uppställda krav väljs ut. Egenskaperna
förstärks sedan genom korsning och urval. Detta gäller såväl djur som
växter. De individer
har ärvt
som uppstår vid detta förädlingsarbete
egenskaper

sina egenskaper
förökar

från båda "föräldrarna".

sig genom delning,

är förfarandet

För mikroorganismer,
tekniskt

som
sett ännu enklare.

Med hjälp av genteknik är det möjligt att bedriva ett systematiskt
förädlingsarbete
på molekylär nivå. Härigenom kan organismer utrustas med en kombination
i naturen.

av egenskaper som normalt

inte förekommer
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Öppnar nya möjligheter
Biotekniken

kan lösa många problem runt om i samhället. Vi kan med
hjälp av biotekniken
få fram nya produkter som är mer miljövänliga
än de nuvarande. Biotekniken
kan således i framtiden bidra till lösningen pâ många miljöproblem.
skapas och gamla produkter
inom

flertal

ett

Genom biotekniken
tas fram

områden

och

kan nya produkter

på billigare

nedan

skall

sätt. Detta

endast

nämnas

gäller
några

exempel.
Ett stort användningsområde

har den moderna

biotekniken

och då

särskilt gentekniken

på det medicinska området. Genom att i arvsmashos
bakterier
klippa
in mänskliga gener för produktion
san
av t.ex.
tillväxthormon
eller insulin har man kunnat framställa viktiga mediciPå det sättet har man kunnat ersätta de gamla
ner i laboratoriemiljö.
metoderna.
Livsmedelssituationen
Inom

jordbruket

erbjuder

kan förbättras

med hjälp

den moderna

biotekniken

av biotekniken.

tiskt förändra jordbrukets

en revolution.
"starka"
egenskaper
kan
nya
man dramavillkor. Om man vill förbättra växtens kvali-

teter ñnns det möjlighet

att göra det med olika gentekniker.

Genom att tillföra

växterna

Särskilt

utvalda gener från en annan växt kan tillföras cellerna. Genteknik kan
användas inom växtförädlingen
för att få fram växter som är motståndskraftiga
mot olika former av påverkan eller för att förstärka
olika egenskaper

som är till nytta, t.ex. näringsinnehållet.
kan bli större samtidigt som användningen

i jordbruket

bekämpningsmedel

och handelsgödsel

tillföra

som normalt

egenskaper

dem att producera
Djuren

främmande

substanser,

människan,

med bättre och billigare

mediciner.

att producera
att framställa
förbättra
Andra

områden

nedbrytning

att biologiskt

hjälp behandlas

kan djur användas
motståndskraften

för
eller

användas på djur.
kan komma

t.ex. i avloppsvatten,

att användas

för ekologisk

är vid

forskning,

för utvinning

av metall ur slagghögar och för
nya material. Med hjälp av mikroorganismer
på bioteknisk
väg kan man bryta ned oljespill
och

framställa

som framtagits
avfall till harmlösa
niken minska

med bioteknikens

där genteknik

vid öl- och vinjäsning,

för att

På den och andra vägar kan de fås

kan genteknik

av avfall,

i växterna

t.ex. läkemedel.

mer. På samma sätt som växter
läkemedel. Även för att förbättra

produktionen

av kemiska

kan minska. Men man kan också

inte förekommer

kan, liksom

Skördarna

produkter.

skadorna

Inom miljövården

på miljön

kan man med biotek-

genom utveckling

av bättre system
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för rening av avlopp och avfall. Avloppsvatten
från klorblekning
av
kemisk pappersmassa tillhör de allvarligaste miljöproblemen.
Biotekniskt utvecklade svampar skulle kunna användas för
att effektivt bryta
ligninrester.
ner t.ex. ldorförenade
Fosfor- och kvävereduktion
kan
förbättras.

Minskade

niska processer

miljövårdskostnader

i existerande

är möjliga

genom biotek-

anläggningar.

Skapar nya risker
Användningen

av genteknik har emellertid också rest en rad frågor.
Främst gäller detta vilka risker
som framställningen och användningen
genetiskt
modifierade
organismer kan föra med sig och huruvida
av
dessa risker

är godtagbara.

släppa ut modifierade

Vilka

är de ekologiska

bakterier,

växter

och djur

riskerna

i naturen

med att
Erfaren-

hetsmässigt vet vi att man genom att flytta t.ex. ett djur från
en plats
på jorden till en annan kan åstadkomma allvarliga obalanser i
naturen.
Som exempel

kan nämnas

kaninerna i Australien
som förökat sig
och betat ner stora områden. Riskerna för den ekologiska balansen vid användandet
av genteknik är särskilt tydliga när
i
organism
inför
man
en
konstruerad
en i ett laboratorium
DNAsekvens och sedan sätter ut den modifierade
organismen i naturen.
Detta kan från evolutionär
och ekologisk synpunkt innebära något
explosionsartat

principiellt
sekvenser

nytt.

Andra

förändringar,

som förekommer

där man arbetar

i naturen,

med DNA-

naturligt

förekommande processer. Man vet emellertid ännu inte säkert hur överlevnadsförmågan påverkas av genförändringen. Speciellt mikroorganismer
har
utvecklat metoder att överleva under dåliga yttre betingelser.
Det är
inte heller klarlagt
ett genutbyte
en organism
De ovan

vilka oförutsedda

konsekvenser

skulle ske mellan en genetiskt
i naturen.
som förekommer
nämnda

bekämpningsmedel
förknippade

motsvarar

möjligheterna

som gentekniken

med vissa faror.

till

som kan uppstå om
modifierad organism och

ökade

skördar

med mindre

erbjuder inom jordbruket

Bönderna

är också

kan komma i ökat beroende av

växtförädlare

som skräddarsyr grödor för att passa till specifika
bekämpningsmedel som de själva har tagit fram. Man bör också i detta

sammanhang
växtmaterialet
supersorter

nämna de problem

med genetisk

utarmning

som har ägt rum de senaste decennierna.
har slagit ut många gamla arter.

17 l3-O28l.Dell

av kultur-

Högförädlade
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samhället

följer

med biotekniken

Samtidigt

alltså miljörisker.

Därför

Det är därför

i tid kunna behärska biotekniken.

måste

nödvändigt

ramar för den.

att sätta miljömässiga

Etiska problem
som det ter sig naturligt för oss
och särskilt de genetiskt modifierade
orgaatt behandla biotekniken
risker
vilka
frågan
förenad
med
miljöbalken.
Nära
i
som
nismerna
om

Det är med hänsyn till sådana risker

enligt vilka
men självfallet viktig också i sig, är frågan
modigenetiskt
användning
och
etiska principer som framställning
av
av
fierade organismer bör bedömas. Vid en reglering i miljöbalken
förbigås.
inte
genetiskt modifierade organismer kan den etiska frågan
är godtagbara,

sammanhängande

Dessa och därmed
kapitel.

Vi

övriga hälsovårdsinte behandlas

12.2

dock

förbigår

helt

frågor

och sjukvårdsfrågor

frågor

behandlar

vi i detta

Liksom
om humanmedicin.
i medicinsk mening bör dessa

i miljöbalken.

Genteknikberedningen

och om användning av
genteknik har utretts av Genteknikberedningen
som redovisat sina
överväganden i betänkandet SOU 1992:82 Genteknik - en utmaning.
behandlar särskilt - i enlighet med två EG-direktiv
Beredningen
innesluten användning av genetiskt modifierade
90/219 och 90/220
och avsiktlig utsättning av sådana organismer i milmikroorganismer

Frågor

om genetiskt

modifierade

organismer

som varje form av
avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer eller en komorganismer i miljön utan särskild
bination av genetiskt modifierade
Med särskild inneslutning
inneslutning.
avses fysiska hinder och

jön. I EG:s direktiv

definieras

kemiska eller biologiska
med människor

hinder,

i allmänhet

avsiktlig

utsättning

vilka syftar till att begränsa kontakten

och med miljön.

Skillnaden

mellan begrep-

utsättning är närmast en glipen innesluten användning och avsiktlig
dande skala från helt sluten användning över begränsade men kalkylerade utsläpp till utsläpp som knappast går att begränsa, t.ex. användEnligt EG:s direktiv
i avloppsreningsverk.
ningen av mikroorganismer
användning
att betrakta som
är allt som inte anses som innesluten
avsiktlig

utsättning.

Kapitel
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anser att kunskapsläget om ekologiska
band med utsättning av genetiskt modiñerde organismer
Ökad kunskap

stärkas.
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risker

i sambehöver för-

kommer

att ge bättre grund för bedömningen
i att använda en viss organism. Beredningen
anser

av det lämpliga
dock inte att rådande kunskapsläge

utsättning.
rörande

är det viktigt

Tvärtom
genetiskt

modifierade

naturen fortsätter.

organismer

Det behövs

kunskap

om överlevnad
sättas ut i miljön, liksom

ett förbud

mot en sådan

och utvecklingsarbetet

och deras

sålunda ökad biologisk

användning

i

och ekologisk

av de organismer
som skall
om geners stabilitet, om överföring av gener
och om effekter som kan uppstå på ekosystem

till andra organismer
där man planerar

motiverar

att forsknings-

och spridning

att sätta ut genetiskt

Genteknikberedningen

behandlar

modifierade

organismer.

etiska frågor kring användningen

Beredningen anser att naturen har ett egenvärde men
av genteknik.
också att människan har rätt att ändra växter, djur och mikroorganismer för att förbättra
utan att åsidosätta
innebär

naturvårdsdoktrinen

att man bör förhindra

naturliga

eller

djur.

och obotliga

allvarliga

grundläggande

ekosystemens

andra människor

kan ske
om förändringen
som enligt beredningen

sina levnadsbetingelser,

rubbningar

i de

funktioner

Människans

och utan att skada
rätt i enlighet med denna

måste dock vara kopplad till ett moraliskt ansvar. De naturliga
organismerna
har inneboende egenvärden,
som skall respekteras.

princip

Människorna

är, enligt beredningen,

har dessutom en plikt
risker

innebära

modifierade

för människors

ningen.

Riskerna

vändig.

Kontrollen

helt och

att göra väl mot djur.

av genetiskt

Användningen

delar av ett meningsfullt
organismer

hälsa och miljön,

kan i vissa fall

konstaterar

bered-

kan vara sådana att någon form av kontroll är nödbör enligt beredningen inte strida mot EG:s regler.

Även

om en fungerande intern kontroll hos användarna är av stor
betydelse, är det enligt beredningen ändå nödvändigt med en myndigföreslås
för alla organismer
hetskontroll.
Någon generell reglering
dock inte. Den nuvarande
organismer

har fungerat

kontrollen

och andra

av mikroorganismer

väl och den framtida

kontrollen

bör därför

anser beredningen.
Regleringen bör ske i de lagar som för närvarande innehåller bestämmelser om organismer och produkter på respektive område. Det bör
som utformar de närmare föreskrifvara de olika fackmyndigheterna

bygga

vidare

på den befintliga

terna för användningen
Föreskrifterna
bör enligt

av genetiskt

modifierade

organismer.

av genetiskt modifierade organismer
ha till syfte att skydda människors hälsa och

för användning

beredningen

organisationen,
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Som utgångspunkt

långt det är praktiskt
Kontrollen

bör gälla att riskerna

användning

bör enligt beredningen

och grundas

organismernas

Arbetarskyddsstyrelsen

farlighet.

på en klassificering

föreskrifter

om mikroorganismer
tillståndskrav
för anläggningar

ytterligare

Beredningen
stämmelser

framhåller

är tillämpliga

föra förorening.

så

möjligt.

av innesluten

endast mikroorganismer

nuvarande

skall minimeras

Tillsynsmyndigheterna

av mikro-

bör vid översyn

beakta EG:s regler.

av

Något

föreslås inte.

att miljöskyddslagens
på användning

omfatta

allmänna

av anläggning

tillsynsbe-

som kan med-

har således möjlighet

att med-

dela föreläggande

och förbud som behövs
om sådana försiktighetsmått
för att lagen eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen
skall efterlevas.
Beredningen

genetiskt

föreslår

modifierade

krav på tillstånd

organismer,

tion och saluförande.

till

avsiktlig

utsättning

av
produk-

dvs. för försöksutsättning,

De närmare föreskrifterna

om tillståndsgivningen
bör grunda sig på principen om en steg-för-steg-prövning,
från t.ex.
växthusodling
och försöksutsättning
samt vidare till saluförande.
Endast om resultatet av det föregående steget är tillfredsställande
skall
tillstånd ges för nästa steg. Ansökan om tillstånd bör innan tillräcklig
erfarenhet vunnits normalt avgöras från fall till fall. Innan tillstånd ges
måste miljöriskerna

bedömas.

laget för denna prövning
direktivens

När myndigheterna

samt hur prövningen

regler beaktas liksom

bestämmer

skall gå till,

underbör EG-

svenska regler om miljökonsekvens-

beskrivningar.

fackmyndigheterna

De nuvarande
kontrollen
Ändrade

av genetiskt
bestämmelser

modifierade

bör även framdeles
organismer,

föreslås i växtskyddslagen,

ha hand om

anser beredningen.
lagen om kontroll

av husdjur m.m., lagen om foder och lagen om förhandsgranskning
av
biologiska bekämpningsmedel.
Genom ändringarna får regeringen eller
den myndighet

bestämmer möjligheter
som regeringen
för användningen
av genetiskt modifierade

föreskrifter
Enligt

beredningens

mikroorganismer

mening bör ett tillståndskrav
för

saneringsändamål

införas

att utfärda
organismer.

för saluhållande
direkt

av

i lagen

om
av biologiska bekämpningsmedel.
anför att de bestämmelser som föreslås i andra lagar

förhandsgranskning
Beredningen

än miljöskyddslagen
krav på miljöprövning
utfärdar.

Därigenom

behandling.

inte har till

direkt

syfte att skydda

bör dock införas i de föreskrifter
torde miljöhänsynen

Det är också viktigt

att riskerna

normalt

miljön.

Ett

myndigheterna

få en uttömmande

för miljön

bedöms innan
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tillstånd

att miljöhänsynen

viktiga

för miljömyndigheterna

ges. Beredningen menar emellertid
att det också bör finnas en möjlighet
att ställa upp villkor för avsiktlig utsättning.

Beredningen

är så

föreslår

en
på all
som gör denna lag tillämplig
avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer. Sådan utsättning blir därmed underkastad tillsyn enligt miljöskyddslagen.
Någon
ändring

i miljöskyddslagen

utvidgad

tillstånds-

föreslås däremot

12.3

eller anmälningsskyldighet
inte.

Våra

Biotekniken,

enligt miljöskyddslagen

överväganden

inte minst användningen

av genetiskt modifierade orgainnebär en revolutionerade
utveckling inom vetenskapen. De
nya organismer som kan framställas medför både risker för hälsa och
miljö och välsignelsebringande
fördelar i andra hänseenden. Särskilt
nismer,

bioteknikens

betydelse

biotekniken

i miljöbalken.

hälsoskyddslagarna

för

ekologin

skall samordnas

framstår

användningen
särpräglat
särskilt

gör det naturligt

av genetiskt modifierade
område att bestämmelserna

kapitel

att behandla

När enligt vårt uppdrag de olika miljöbiotekniken

och

och särskilt

organismer som ett så nytt och
i ämnet bör sammanhållas i ett

i balken.

Användningen
och ifrågasatt

viktig

av genetiskt modifierade organismer är omdiskuterad
av många. Mot bakgrund härav vill vi enrinra om att en

utgångspunkt

på hälso- och miljöskyddets

område är försiktig-

hetsprincipen,

som vi anser bör ligga till grund för miljöbalken
som
helhet. Skyddet för hälsan och miljön, inbegripet den biologiska mångfalden,

måste utgå från

ningen

åberopade

förhindra

allvarliga

s.k.

riskbedömningar.

och irreversibla

systemens grundläggande
gäller

att dra gränserna

Detta innebär

från den grundläggande
på människors

för de risker
vi föreslår

tyras 3 kap 7 § i förslaget
Det bör således i princip
kan påverka

människors

man bör
i de naturliga eko-

i kap. 5 tillämpas

aktsamhetsregeln

god hushållning

vilken

när det
synes oss helt otillräcklig
kan
Enligt
vår
accepteras.
som

att man i princip

hälsa eller påtaglig

att en långsiktigt

enligt

rubbningar

funktioner,

mening bör de stoppregler
tekniken.

Den av Genteknikbered-

naturvårdsdoktrinen,

även för bio-

inte får göra sådana avsteg
att det kan befaras att skador

skada på miljön

uppkommer

eller

med naturresurser

allvarligt

även-

till miljöbalk.
ankomma

hälsa eller

på den som vill göra något som
att visa att åtgärden inte

miljön
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kommer

att medföra

bör den tilltänkta

skada eller olägenhet.

begränsningar

att skador och olägenheter

efter en intresseawägning
kommer. Förutsättningarna
eller i föreskrifter
De risker

i syfte

och försiktighetsmått

I vissa fall måste

förebyggs.

att skador

blir

i övrigt

eller

olägenheter

upp-

härför måste i så fall regleras i miljöbalken

meddelade

organismer

med stöd av denna.
av biotekniken

kan medföra

att förebygga

för människan

olägenheter

godtas,

som användningen

tiskt modifierade
kontroll

han med det

åtgärden inte få komma till stånd. Huvudregeln

att sådana skyddsåtgärder,
skall iakttas

Misslyckas

och särskilt

att användningen

och miljön.

av gene-

är sådana att det krävs en
medför

De möjligheter

skador

och

Genteknikbe-

förekrav på miljöprövning
införs
- att
skrifter fackmyndigheterna
har att utfärda
är enligt vår mening inte
i första hand
tillfredsställande.
Vi har därför i våra överväganden
redningen

riktat

i de olika

anvisar

vår uppmärksamhet

och särskilt

genetiskt

mot behovet

modifierade

biotekniken

av att kontrollera

organismer.

Miljöbalken

bör inne-

att för användning

av biotekkräva tillstånd av hälso-

som gör det möjligt
nik, särskilt genetiskt modifierade organismer,

hålla bestämmelser

och miljömyndighetema.
Genteknikberedningen

föreslog

att avsiktlig

på mark,

utsättning

i

vatten eller i luft av genetiskt modifierade organismer skulle betecknas
verksamhet. Viss användning av genetiskt modifierade
som miljöfarlig
organismer torde i och för sig redan i dag kunna betecknas som miljöfarlig
ning

Det finns emellertid

verksamhet.
att utvidga

tillämpningsområdet

sådan verksamhet.

Den kompetens

enligt vår mening

inte anled-

för vad som är att anse som
som krävs för att bedöma använd-

ningen av genetiskt modifierade organismer är främst av biologisk och
ekologisk an, eftersom riskerna mest handlar om att den naturliga
floran

eller

faunan

kan slås ut. I viss mån är det alltså

fråga

om

samma problem som när det gäller att plantera ut naturliga växt- och
djurarter, en fråga som vi behandlar i avsnitt 11.6. Vi anser att hanteorganismer
och andra biotekniska
ringen av genetiskt modifierade
produkter

inte bör föras in under begreppet

miljöfarlig

verksamhet

i

som en fråga för sig och i viss likhet med vad
naturliga
inplantering
vi föreslår om
och utsläppande av främmande,
växt- och djurarter i Sverige.

balken

utan behandlas

om bioteknik i miljöbalken bör innehålla bestämmelser inte
modifierade organismer
det är fråga
- oavsett om
också om bioloeller virus
om djur, växter, mikroorganismer
- utan
giska bekämpningsmedel
och vissa andra biotekniska produkter,
även

Kapitlet

endast om genetiskt
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om de inte är genetiskt modifierade. De biologiska bekämpningsmedel
som omfattas av lagen om förhandsgranskning
av biologiska bekämpningsmedel

och de typer av organismer som Genteknikberedningen
vill
föra in i den lagen skulle i miljöbalken
kunna med ett gemensamt
Under denna beteckning bör
namn betecknas biotekniska produkter.
emellertid också föras
övriga genetiskt modifierade organismer.

utövar

organismer
i naturen
som använder genetiskt modifierade
miljöpåverkan
enligt den definition
vi föreslår i 2 kap. 6

Därvid

blir

Den

tillämpliga

aktsamhetsreglerna
bestämmelser

För närvarande
godkännande

i miljöbalken

i balken gällande

gäller

för biologiska

liksom

övriga

vid användningen.

bekämpningsmedel

för att de skall få saluhållas

allmänt

eller användas.

krav på

Ett godkän-

nande får lämnas

om medlet är godtagbart från hälso- och miljöoch behövs för bekämpningsändamål.
Med den teknik

skyddssynpunkt
vi föreslår

skall användas i miljöbalken

ställa krav på godkännande
ningarna

för godkännande.

att
synes det inte erforderligt
i själva lagtexten och att där ange förutsättFör biotekniska produkter i allmänhet bör

uppställas i huvudsak samma regler som nu gäller för kemiska produkter. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bör kunna
föreskriva

om krav på tillstånd för hantering av biotekniska produkter
och även kunna förbjuda sådan hantering om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.
Sådana föreskrifter
bör
gälla också för genetiskt

modifierade

organismer.

Vad gäller dessa bör

även etiska frågor vägas in i bedömningen,
till nedan. Enligt
för utsättning
modifierade

något som vi återkommer
vår mening bör tills vidare tillstånd i princip krävas

i naturen av biotekniska produkter,
inbegripet
organismer.
Undantag från kravet på tillstånd

för sådana förfaranden

pade. Eftersom

som redan är allmänt

grunden för en reglering

och de etiska farhågorna,

accepterade

av biotekniken

ñnns det inte anledning

genetiskt
bör gälla
och tilläm-

är osäkerheten
att allt framgent

reglera all tillämpning
krav beñnns

kunskap vinns och etikens
av den. Allteftersom
tillgodosedda bör kravet på tillstånd kunna släppas.

Det finns inte anledning
från tillståndskravet.

att i princip

Inneslutning

undanta innesluten

kan däremot

användning

utgöra villkor

för till-

stånd.
Från kravet på tillstånd

hänsyn till föreskrifter
internationella

anledning

i EG-direktiv

förpliktelser.

sådana produkter

bör sådana undantag göras som krävs med
Vidare

som är bindande

enligt Sveriges

bör från tillståndskravet

undantas

som är godkända inom EES eller EG. Det finns inte
i miljöbalken
att ta upp olika undantag från tillståndskraven
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utan dessa bör kunna

föreskrivas

i den förordning

om biotekniska

produkter

som bör utfärdas av regeringen.
I vissa fall bör det i stället för krav på tillstånd

ett krav

på att användningen

vederbörande
lägganden

tillsynsmyndighet

kunna räcka med

produkter

anmäls

som vid behov kan ingripa

till

med före-

och förbud.

En självklar
de olika

av biotekniska

förutsättning

för att tillstånd

skall beviljas

konsekvenserna

bör vara att
i naturen särskilt de

och vid utsättning
är noggrant utredda och att det alltså föreligger
ñnner tillen miljökonsekvensbeskrivning
som tillståndsmyndigheten

ekologiska

effekterna

räcklig.
V
I de föreskrifter

om biotekniska

kunna grundas på bemyndigande
villkor

produkter

som vi föreslår skall
i balken bör också kunna föreskrivas

för hanteringen

av sådana produkter. Att villkor kan uppställas
i samband med beslut om tillstånd till hanteringen kommer att framgå
föreslår.
av de generella bestämmelser om tillståndsprövningen
som
Vid utfärdande av föreskrifter
och vid prövning av tillståndsfrågor
bör som nedan nämns användningen av genetiskt modifierade organismer bedömas också utifrån etiska överväganden.
måste utgå från vissa etiska principer.

Sådana överväganden

I den etiska litteraturen

ras ett stort antal sådana. Dessa sammanfattas
etikregler.
några få grundläggande
Självfallet

emellertid

diskutei

vanligen

formuleras

dessa på

skilda sätt men grundtankarna är ofta desamma. Iden medicinsk-etiska
diskussionen i Sverige
kunna ge viss ledning också för det
- som synes
ämnesområde vi nu diskuterar
uppställs ofta följande fyra principer
professorn
Göran Hermerén.

Självbestämmandeprincipen,
bestämma

över sitt eget liv,

vilken personer själva bör
i varje fall om det inte går ut över

enligt

andras självbestämmande.
2. Godhetsmaximeringsprincipen,
andra,

förebygga

enligt vilken

skada och ta bort sådant

vi bör göra gott mot
som är skadligt

för

andra.

Skademinimeringsprincipen,
orsaka andra människor
4. Rättviseprincipen,

enligt
lidande

enligt vilken

vilken

vi har plikt

eller åstadkomma

att inte

skada.

lika fall bör behandlas

lika.

För vår diskussion
principen

och skadesynes det främst vara godhetsprincipen
att i skadeprincipen
som är av intresse, under förutsättning

också inbegrips

skada på djuren

eller naturen.

Om godhetsprincipen
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och skadeprincipen

torde de flesta kunna enas. Problem uppkommer
när de i det enskilda fallet inte sammanfaller utan tvärtom konfronteras
med varandra

och man tvingas

välja, dvs. när man kan åstadkomma
något gott genom att göra något som i annat hänseende är skadligt.
Viktigt är i denna situation att identifiera de olika intressen aktörer
som står emot varandra eller annars gör sig gällande samt att göra
ingående konsekvensanalyser,
dvs. värdera effekterna om man handlar
på det ena eller det andra sättet, och en noggrann riskbedömning,
dvs.
väga riskerna för att man skall vålla skada mot chanserna att man kan
åstadkomma

något gott.

säkra utgångspunkter

Några

för att lösa sådana etiska kollisioner

kan inte anges. Det krävs att man i varje enskilt fall resonerar sig fram
till vad som, alla synpunkter beaktade, framstår som bäst. Eftersom
olika människor

kan ha olika synpunkter

i dessa frågor,

är en diskussion mellan flera personer som kan leda fram till någon form av samförstånd ofta den bästa metoden. Inom gentekniken kan därför en god
ordning vara att nya frågor diskuteras i etiska kommittéer,
vare sig
dessa är knutna till tillståndsmyndigheterna
fråga
eller
är om en fristående bioteknisk etiknämnd.
Vi har för vår del ingen annan mening än Genteknikberedningen
att sektorsansvaret för de olika fackmyn-

när det gäller uppfattningen
digheter

som har tillämpning
av bioteknik inom sitt verksamhetsområde bör bibehållas i största möjliga utsträckning.
Eftersom vi motiverar vårt förslag om en central reglering
av biotekniska produkter främst utifrån

i miljöbalken
de ekologiska

användning

kan föra med sig, bör emellertid

vårdsverket

få ett centralt

främst
centrala

representerad
uppsikten

av användningen
risker som sådan

enligt vår mening Natur-

ansvar på området. Ekologisk kompetens är
i Naturvårdsverket.
Verket bör således ha den

från hälso- och miljöskyddssynpunkt

över använd-

ningen av biotekniska produkter.
Tills vidare
intill dess ytterligare
erfarenheter vinns bör Naturvårdsverket
också vara tillsynsmyndighet
såvitt angår sådan användning.
har
I den mån fackmyndigheterna
bör de samråda med Naturvårdsverket
ansvar för tillståndsgivningen
och
bör det tilläggas
med Arbetarskyddsstyrelsen.
Vi anser
även
emellertid att i fråga om utsättning i naturen av nya och tidigare oprövade organismer
prövar

Naturvårdsverket

tillståndsfrâgan.

under medverkan

självt bör vara den myndighet som
Som vi nyss anfört bör en sådan prövning ske

också av en etisk kommitté.
risker som är förenade med hanteringen av biotekde
om
niska produkter inte minst från ekologisk synpunkt är en nödvändig
Kunskap
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för att dessa risker

skall kunna bemästras.

Detta förut-

sätter ingående kunskaper om de biotekniska produkternas egenskaper.
En sådan kunskap, byggd på forskning och på utredning om de miljöer
där de biotekniska produkterna
skall användas, måste krävas av alla
Eftersom frågor om bioteksom yrkesmässigt sysslar med bioteknik.
niska produkter
skall bedömas också utifrån etiska synpunkter
bör
utredningar
och kunskaper krävas också om de etiska problem
kan vara förknippade
med produkterna.
De som använder biotekniska
produkter
måste informeras

som

om
med produkterna.
Detta är
som kan vara förknippade
Men med tanke på den oro som många känner inför dessa

sådana risker

självklart.

sträcka sig längre än så.
nya produkter bör informationsskyldigheten
Även
om användningen kan anses riskfri kan man exempelvis tänka
sig att åtminstone tills vidare de som saluför livsmedel
skall vara
skyldiga att informera köparna när fråga är om varor som producerats
med användning

av genetiskt modifierade organismer.
Av det anförda framgår att den reglering vi föreslår

niska produkternas

vidkommande

för de biotek-

i mångt och mycket anknyter till vad

och som vi föreslår skall i
som nu gäller om kemiska produkter
huvudsak oförändrat överföras till miljöbalken.
Vi har redan berört att
de allmänna

aktsamhetsregler

för de biotekniska

som vi föreslår

i balken också skall gälla

produkterna.

Denna samordning

bör gälla också de undantag som föreslås från
i fråga om livsmedel, läkemedel och foder, med
hänsyn särskilt till att andra myndigheter än miljöskyddsmyndigheterna

kemikalieregleringen

har tillsyn
dock

över dessa. När det gäller biotekniska

närmare

balkens
etiska

till

hands att regeringen

bestämmelser,
argumenten,

föreskriver

argument

överklagande

biotekniska
Enligt
katalog

ligger

det

tillämpning

av
dessa ger en särskild tyngd åt de
exempelvis
i
som kan bli tillämpliga

eftersom

fråga om märkning av livsmedel.
Miljöbalkens
bestämmelser om bl.a. tillstånd,
avgifter,

livsmedel

och sanktioner

omprövning,

bör tillämpas

tillsyn,

också beträffande

produkter.
vår mening

bör också biotekniska

över skadeorsaker

enligt det förslag

produkter

införas

i den

som kan medföra strikt skadeståndsansvar
till skadeständsregler som vi redovisar i kap. 18.
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Tillstånd

och

miljökonsekvens-

beskrivningar

13.1

Tillståndsprövning

13.1.1

Domstolsprövning

-

administrativ

prövning

Inledning
Iden

lagstiftning

är
som vi nu föreslår skall samordnas i miljöbalken
tillståndsprövningen
uppdelad mellan flera olika myndigheter. Gemensamt för dessa är att de alla år förvaltningsmyndigheter
prövningen

när det gäller

i första instans.

De viktigaste
kommunala

tillståndsmyndighetema

nämnder,

lånsstyrelsema,

är i instansordningen
Koncessionsnämnden

räknat

för miljö-

skydd och regeringen. Härtill kommer ett antal andra myndigheter som
med stöd av delegationsbestämmelser
tillagts uppgifter att pröva frågor
tillstånd,
däri
inbegripet
godkännande,
och undantag från tillom
stånds- eller

godkännandeplikt.

Kemikalieinspektionen,
skyddsstyrelsen,

Socialstyrelsen

Då det gäller

Av

dessa myndigheter

Naturvårdsverket,

Arbetar-

och Strålskyddsinstitutet.

sättet för tillståndsprövning

miljöfarlig

kan nämnas

Jordbruksverket,

enligt

miljöbalken

vad

verksamhet

är en grundläggande
och principiellt
prövningen skall företas av domstol eller av

avser
viktig fråga den huruvida

förvaltningsmyndighet.
Koncessionsnämnden

består av ordförande och tre andra ledamöter.
skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv.
Däremot
det inget krav på att han skall vara eller ha varit ordinarie

Ordföranden
uppställs
domare,

vilket

följande

omnämnda

I de fall
avgöranden
tillstånd

är av betydelse när det gäller tillämpningen
då Koncessionsnämnden

överklagas

enligt

till regeringen.

4 kap. naturresurslagen.

mot Koncessionsnämndens
hovrätt

av den i det

rättsprövningslagen.

avgöranden

i dess sammansättning

är

första

instans

Denna prövar

domstol,

som vattenöverdomstol

dess

själv frågor om

I ett fall fullföljs
till

kan

dock talan

nämligen

Svea

och i sista
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Detta gäller mål om miljöskyddsavgift,
som
påföljd.
i realiteten kan få samma effekt som en straffrättslig
Vid valet av prövningsmyndighet
bör vissa övergripande synpunkter beaktas. Dessa gäller dels behovet av att flytta bort besvärsärenden

instans Högsta domstolen.

från regeringens
europeiska

dels kravet på domstolsprövning

prövning,

angående skydd för de mänskliga

konventionen

terna och de grundläggande

friheterna,

enligt den
rättighe-

Europakonventionen.

Det har länge varit

en strävan att befria regeringen från löpande
ärenden så att statsråden och departementen får mer tid för större och
övergripande frågor. Redan i propositionen 1965 :65 om statsdepartem.m. framhölls att departementens uppgift är att
värdera och bedöma utredningsmaterial,
samordna och planera regeÄven riksdagen
ringens politik och utforma de viktigaste riktlinjerna.
mentens organisation

vikten av delegering och decentralisering.
Enligt riktlin1983/84:120
regeringens
befattning
med
i propositionen
om
skall regeringen
i
besvärsärenden,
vilka fastställdes av riksdagen,
underströk

jerna

mån befrias från ärenden som inte kräver ställningstagande
regeringen
angavs vara att
av
som politiskt organ. Utgångspunkten
i andra fall än
regeringen i allmänhet inte bör vara prövningsinstans
möjligaste

när det behövs en politisk
I Europakonventionen,

styrning

att envar skall ha rätt
civila
rättigheter
och skyldignär det gäller hans

till domstolsprövning,

artikel

heter eller att pröva anklagelse
protokollen

nr 7 art.2

härifrån

mot honom för brott.

till konventionen

en som har dömts av domstol
i högre
rätt till omprövning
Undantag

av praxis.
föreskrivs

Ett av tilläggsinnebär dessutom att var och

för brottslig

gärning

i princip

skall ha

eller straffet.
av skuldfrågan
får göras beträffande bl.a. mindre grova gärningar.
instans

rättigheterna,

av praxis hos den europeiska domstolen för de mänskliga
Europadomstolen,
har medfört
att kravet på dom-

stolsprövning

enligt artikel

Utvecklingen

6 även omfattar

ett stort antal förvaltnings-

beslut.
För att säkerställa
krav infördes

att svensk rätt motsvarar

lagen 1988:205

beslut, rättsprövningslagen.

Europakonventionens

om rättsprövning
av vissa förvaltningsI samband därmed förordades en översyn

i syfte att undersöka om det är möjligt att få
av aktuella författningar
Vi tolkar
till stånd en prövning som är godtagbar enligt konventionen.
detta så att det i förevarande

sammanhang

är vår uppgift att utreda om

kan byggas in i det ordinära
en domstolsprövning
tillståndsprövning
enligt miljöbalken.

förfarandet

vid
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för närvarande

till

utgången av år 1994. Enligt lagen kan Regeringsrätten
i frågor som
i
8
2
kap.
eller
3
regeringsformen
§
vissa
förvaltpröva
avses
om

ningsbeslut,

som inte kan överprövas

mot någon rättsregel.

eller prövas av domstol, strider
gäller inte beslut av en
är bestämd i lag och vars ord-

Rättsprövningslagen

sådan nämnd vars sammansättning
förande skall vara eller ha varit ordinarie domare. Som nyss framgått
finns inte någon bestämmelse av sistnämnda innebörd beträffande
Koncessionsnämndens
sammansättning.
Vissa andra undantag finns

också men dessa saknar intresse i detta sammanhang. Rättsprövningslagen blir således tillämplig
i bl.a. miljöskyddsärenden
när beslut har
meddelats av regeringen eller av Koncessionsnämnden
ärenden i vilka nämndens beslut inte kan överklagas.

Tidigare

i dit fullföljda

överväganden

Immissionssakkunniga
I betänkandet

SOU

sioner föreslog

1966:65

Luftförorening,

Immissionssakkunniga

buller och andra immis-

se särskilt

s. 206 fi

att olika

frågor om immissioner,
bl.a. om tillstånd till sådan användning av fast
egendom som medförde immissioner,
skulle prövas av vattendomstol.
Detta förslag framstår närmast som ett led i de sakkunnigas strävanden
att samordna bestämmelserna

enligt vilka vattenom vattenförorening,
och
de nu föreslagna
prövningsmyndighet,
var
reglerna om andra immissioner.
Enligt de sakkunnigas uppfattning var
det av särskild vikt att det blev en gemensam förprövningsordning
och
domstol

redan tidigare

en gemensam tillsynsordning.
larna blev alltför belastade
omfattande

möjligheter

Bl.a. för att förebygga

föreslog

förprövning

av vattendomstol

företag.

relserna

myndighet
-

ett system

att erhålla dispens från skyldigheten

immitterande
nistrativ

de sakkunniga

att vattendomsto-

beträffande

med

att begära

vattenförorenande

eller

Sådan dispens skulle kunna meddelas av admiden centrala milj övårdsmyndigheten eller länssty-

och förenas med villkor.

Miljöskyddslagen
Frågan om vem som skulle vara tillståndsmyndighet
centralt intresse vid den behandling i regeringskansliet

tilldrog

sig ett

av Immissions-

526

Kapitel

sakkunnigas

13

förslag

ingående i prop.

som ledde till

1969:28

miljöskyddslagen.

med förslag

Den behandlas

till miljöskyddslag

m.m.
fast a. prop. s. 195 ff att det var
för ärenden
nästan nödvändigt att ha en gemensam prövningsordning
vattenförorening
och
ärenden
andra
miljöstörningar
från fast
om
om
egendom. En uppdelning så att vattenföroreningsfrågor
liksom tidigare
Departementschefen

slog därvid

skulle behandlas av vattendomstolarna
och övriga störningar
administrativ
myndighet kunde han inte biträda.

läggas på

för

Typiskt

förvaltningsfrågor
att
var enligt departementschefen
grundas på lämplighetsawägningar,
ekonomisk,
t.ex. av
teknisk och social natur. Ett tillstånd att utföra en anläggning
eller en
avgörandena

åtgärd

eller annan störning för
som kan medföra vattenförorening
omgivningen
måste föregås av en avvägning av denna art. Ett sådant
tillstånd kan ha verkningar
inom många samhällsområden.
Det kan
sålunda beröra
hållanden,

hälsovård,

naturvård,

näringsutveckling,

Problemet

sysselsättning

och sociala

för-

samhällsbyggande
osv.
enligt departementschefen

var emellertid

i första hand av
praktisk art. Det gällde att finna en lösning som gjorde att tillståndsprövningen blev ett led i en effektiv och samhällsgagnande miljövårdspolitik,
att avgörandena kunde träffas snabbt och smidigt och med
sakkunnigt

beaktande

av den mångfald

samt att tillämpningen

blev enhetlig

skäliga krav på rättssäkerhet
Med

mening

bättre än domstolsförfarandet
smidighet.
i fria

som berörs

Samtidigt

mäste

tillgodoses.

de arbetsuppgifter

departementschefens

samhällsintressen

och konsekvent.

enligt
som här kom i fråga tillgodosåg
i administrativ
ordning
ett förfarande
önskemålen

om effektivitet,

snabbhet och

överläggningar med sökanden och andra parter kunde ske

former.

Samråd

enkelt och smidigt

med andra myndigheter

sätt. Mera bagatellartade

utan den onödiga tidsutdräkt

kunde ordnas på ett

ärenden kunde klaras av

som ibland följer

med det omständligare

domstolsförfarandet.
Vad angick vattenföroreningsmålen
fen särskilt

uppehöll

sig departementsche-

om det fanns ett sådant samband mellan tillstånds- och ersättningsfrågor
som utgjorde ett avgörande hinder mot
skilja
prövningen
frågor
dessa
åt. Han fann emellertid att så inte
att
av
var

vid frågan,

förhållandet.

Inte

heller

behövde

dragningsproblem,
behandlas

det uppkomma

om vattenföroreningsi olika ordning.

Departemetschefens

tillståndsprövningen

överväganden

enligt

några

gräns-

och vattenbyggnadsfrågor

ledde honom

den nya lagen borde

till

slutsatsen

att

ske i administrativ
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som fristående central prövatt meddela dispens
och med rätt för Naturvårdsverket
ningsmyndighet
från skyldigheten att söka koncession samt att i dispensbeslutet fastdvs. med Koncessionsnämnden

ordning,

om skyddsåtgärder 0.d.
Här bör erinras om att senare sådana ändringar

ställa villkor

gjorts

att dispensmöjligheten

1980/81 :92 i prövningssystemet

i stället förts in som prövningsmyndighet
samt i vissa fall
för sakägare och Naturvårdsverket

länsstyrelsen

att överldaga

lokala arbetstagarorganisationer

se prop.

avskaffats

och

med möjlighet
och

kommuner

länsstyrelsens

beslut till

Koncessionsnämnden.
öppen för den som vill
verksamhet eller om skyddsåt-

står enligt miljöskyddslagen

Domstolsvägen

föra talan om förbud mot miljöfarlig
Det ansågs därför vid
gärder med anledning av sådan verksamhet.
regler
med
nödvändigt
tillkomst
miljöskyddslagens
som garanterar en
och prövningen hos administrativa
samordning av domstolsprövningen
finns intagen en bestämmelse 36 § som
organ. I miljöskyddslagen
innebär, att om någon väcker talan vid fastighetsdomstol om förbud
verksamhet eller om åläggande för den som utövar
mot miljöfarlig
att vidta försiktighetsmått

eller ämnar utöva sådan verksamhet

och om

fråga om tillstånd till verksamheten enligt miljöskyddslagen
är under prövning eller kommer under prövning innan fastighetsdomstolen avgjort målet, så skall domstolen förklara målet vilande till dess
samtidigt

frågan avgjorts.

Om tillståndsprövningen
leder

miljöskyddslagen

till

ett beslut

i sådant fall som avses i 36 §
om tillstånd som vinner laga

skall den talan som väckts vid fastighetsdomstolen ogillas. Det
bör emellertid framhållas att det för en enskild person kan vara mycket
kostsamt att föra talan vid fastighetsdomstol i ett miljömål. Han riske-

kraft,

rar

dessutom

att motparten

därmed gör hans talan onyttig.

söker

tillstånd

till

verksamheten

och

Det är av dessa och andra skäl ovanligt

att talan förs vid fastighetsdomstol.

Andra
Förslag

utredningar
till plan- och byggnämnd

I departementspromemorian

Ds

1991:84

Plan- och byggnämnd

tas

liknande frågor upp som de här behandlade med avseende på plan- och
Efter genomgång av olika alternativ för överprövbygglagstiftningen.
ningen av ärenden inom detta område uttalas i promemorian

att fler-
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talet av ifrågavarande
ärenden kommer att utgöras av de nuvarande
regeringsärendena
och att det betydande utrymmet för lämplighetsbedömningar i dessa ärenden medför att det
synes mindre lämpligt att

besvärsorganet

karakteriseras

som en domstol. Enligt promemorian
ett nytt besvärsorgan vara en förvaltningsmyndighet
och
konstrueras som en nämnd.

bör därför

I departementspromemorian
inrättas.

föreslås

att en plan- och byggnämnd

Denna

skall bli slutinstans för prövning
av bl.a. samtliga
beslut som meddelas av länsstyrelse enligt plan- och bygglagen
med
undantag av beslut enligt 12 kap. De
den
statliga
senare, som avser
kontrollen
beträffande områden av riksintresse,
anses vara av sådan
politisk
innebörd
att överprövningen
även i fortsättningen
bör
ankomma på regeringen.
Plan- och byggnämnden föreslås skola bestå
av två jurister,
som
skall vara eller ha varit ordinarie domare,
sakkunnig
ledamot
och
en
två lekmannaledamöter.
Vid behandling av frågor enligt 10 kap. planoch bygglagen
påföljder och ingripanden vid överträdelser
skall
- om
dock en tredje jurist delta i stället för den sakkunnige ledamoten.
Förslaget om inrättandet av en plan- och byggnämnd syftar dels till
att avlasta regeringen

ett stort antal enskilda

dels till att tillgodose

Europakonventionens

Enligt

bör nämligen

promemorian

mansättning
vara eller

regleras
ha varit

plan- och byggärenden,

krav på domstolsprövning.

det förhållandet

i lag och att det föreskrivs
ordinarie

domare

som en domstol Europakonventionens
under remissbehandlingen

medföra

att nämndens
att ordföranden

att nämnden

mening. Emellertid

utsatts för kritik

ser, som anser att det inte går tillräckligt

skall

betraktas

har förslaget

från vissa juridiska

långt i riktning

sam-

instan-

mot att skapa

en domstolsprövning.

Domstolsutredningen
Domstolsutredningen
inför

2000-talet

har i betänkandet

behandlat

SOU

1991:106

också vissa frågor

Domstolarna

om instansordningen

inom förvaltningsprocessen.

Enligt utredningen talar övervägande skäl
länsrätt alltid skall vara första instans vid överprövning
i domstol och att inte som
av förvaltningsärenden
nu talan i vissa fall
skall fullföljas direkt från förvaltningsmyndighet
till kammarrätt. Domför att i princip

stolsutredningen

menar att en sådan ordning

leder till

att målen kan
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än i dag och dessutom

att

renodlas.

Konkurrenskommittén
I betänkandet

SOU

1991:59

Konkurrenskommittén

Konkurrens

att vissa avgöranden

för ökad välfärd

föreslog

av Marknadsdomstolen

skall kunna överprövas

av Högsta domstolen. Detta gäller bl.a. en för
så central prövning som den som gäller mål enligt
konkurrenslagstiftningens
generalklausul.
Högsta domstolen anförde

Marknadsdomstolen

i sitt remissyttrande

över förslaget

följande.

Sådana mål är av speciellt slag och kan kräva särskild sakkunskap
vid bedömningen. Några övertygande skäl för att gå ifrån gällande
ordning har inte anförts. Vad särskilt gäller de rättssäkerhetsargument som åberopats betänkandet
del 2 s. 249 kan framhållas att
kan ifrågasätta,
man med en sådan argumentation
om det över
huvud taget skall förekomma
några specialdomstolar
som utgör
högsta instans. En så principiellt
viktig fråga bör inte avgöras i det
begränsade sammanhang som det nu är fråga
om.
Kommittén
skall

föreslog också att straffbestämmelsema

i konkurrenslagen

ersättas

Enligt
av en särskild avgift, konkurrensskadeavgift.
Konkurrenskommittén
talade principiella
skäl för att prövningen
av

skyldigheten
Kommittén
liksom

att utge sådan avgift

föreslog

att Marknadsdomstolens

även beträffande

kunna överklagas
yttrande,

skadestånd

efter hänvisning

till en instans.
beslut i sådana frågor

av vite - skulle
Denna uttryckte i sitt remiss-

till Europakonventionen,

Emellertid

att med hänsyn till

reglerna

förståelse för kom-

pekade Högsta domstolen
om prövningstillstånd

väg att låta Högsta

-

och utdömande

till Högsta domstolen.

mitténs uppfattning.

framkomlig

inte begränsades

domstolen

bli

samtidigt

på

det inte är någon

fullföljdsinstans

till

Marknadsdomstolen

om man vill ha en fullständig tvåinstansprövning.
Iden nya konkurrenslagen 1993:20,
som antagits på grundval av
förslag i prop. 1992/93:56
Ny konkurrenslagstiftning,
har avsevärda

ändringar

gjorts i fråga om tillämpande organ och instansordning
m.m.
gäller följande.
Konkurrensverket
får vid vite

I dessa hänseenden

förelägga

företag att upphöra

med överträdelser

av förbud.

Verkets

beslut

om åläggande samt beslut i fråga om undantag och ickeingripandebesked överklagas hos Stockholms tingsrätt. Denna prövar också
som första

instans

mål om konkurrensskadeavgift

och förbud

mot

530

Kapitel

Tingsrättens

företagsförvärv.
domstolen.

13

avgöranden

överklagas

hos Marknads-

dom eller beslut kan inte överklagas.

Marknadsdomstolens

Talan om skadestånd och utdömande av vite förs vid allmän domstol.
Sådan talan skall dock alltid
väckas vid Stockholms tingsrätt.

överväganden och förslag
Vi föreslår

i annat sammanhang

skall i betydligt

regeringen

att den framtida

miljölagstiftningen

högre grad än den nuvarande bygga på möjligheter
som regeringen

myndighet

eller

bestämmer

för

att meddela

om bl.a. skyddsåtgärder och andra försiktighetsskall minska behovet
sådana
generella föreskrifter
att

föreskrifter

generella

mått. Vi förutser

av tillståndsprövning.
heter som förekommer
sig från varandra.
vissa fall

kan

Särskilt

verksam-

i betydande antal och som inte nämnvärt skiljer
i
tänka sig att tillståndsprövning

Man kan därvid

ersättas

anmälan om verksamheten

dispenssystemet

får detta antas gälla mindre

med ett förfarande
till länsstyrelsen.

kan däremot

självfallet

med skyldighet

att göra

Att återgå till det tidigare

inte komma

i fråga.

Genom sådana ändringar som nu nämnts måste antalet tillståndsärenden antas komma att minska. Det kan dock inte förutses att denna
minskning

blir

bortfaller.

Man måste rimligen

av regionala tillståndsmyndigheter
förutse att länsstyrelserna eller möjli-

så stor att behovet

funktion
också i framtiden
gen större enheter med motsvarande
tillståndsprövning
kommer att utgöra organ för
på miljöområdet,
om
sådan prövning skall ligga kvar hos förvaltningsmyndigheterna.

lagt
I kapitel 19 redovisar vi en idéskiss som Industriförbundet
fram om regionala tillsynsorganisationer.
Vi redovisar också i kapitlet
i betänkandet
dels en analys, som Regionutredningen
presenterat
perspektivstudie,
SOU 1992:63 Regionala roller
av tre alternativ
- en
för den framtida
den
offentliga
verksamhetens
uppbyggnaden
av
nivå, dels vissa överväganden

regionala
framtida

som utredningen gjort om den
regioner.
landet
i
av
enligt
övervägandena i frågan, om tillståndsprövning

indelningen

De fortsatta

skall göras av administrativ
myndighet eller av domstol,
förslag
vi
fram
de
lägger
om att regeringen inte i
av
som
första instans skall pröva tillståndsfrågor
utan endast avgöra frågan om

miljöbalken
underlättas

tillåtlighet.

En sådan tillåtlighetsprövning

föreslås

skola ske antingen

i sådana ärenden som nu prövas enligt 4 kap. naturresurslagen eller på
grund av att regeringen i annat fall förbehållit
sig prövningen
av en

Kapitel
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eller efter underställning

av Koncesnär en stoppregel hindrar nämnden från att lämna tillstånd till en i princip otillåtlig miljöfarlig anläggning eller verksamhet.
Regeringen skulle i dessa hänseenden få
samma ställning som den har
i vattendomstolsprocessen
och som inte hindrar en fortsatt domsionsnämnden

stolsprövning

av målet.

Det ñnns

saldiga

skäl som talar för att tillståndsärenden
även i
skall prövas av förvaltningsmyndigheter
som länsstyrelsen och Koncessionsnämnden.
Däremot bör tidsaspekten inte överbetonas. Det är viktigt att prövningen
sker med så liten tidsutdräkt

fortsättningen

som möjligt,
vare sig den företas av domstol eller av myndighet.
Också vid administrativ
prövning tar svåra ärenden tid. Och
en vidgad
användning av rättsprövningsinstitutet
kan medföra fördröjningar.
I detta sammanhang
som inom

EG pågår

förebyggande

är det också värt att uppmärksamma det arbete
med ett nytt direktiv
rörande samordning
av

åtgärder och kontroll

tion Prevention

and Control

IPC.

av föroreningar,
Det bygger

Integrated

Pollu-

på att tillståndspröv-

ningen skall göras av en "competent authority". Därmed torde i första
hand avses en förvaltningsmyndighet,
även om det inte lär föreligga
något hinder mot att prövningen görs
av domstol. En annan sak - som
också bör beaktas
är
det
i
enlighet
att
med de europeiska traditiokan
behövas
nerna
en rätt för enskild part att i sista hand kunna få
avgörandets laglighet prövad av domstol.
Europadomstolen
att

har i en del avgöranden uttalat att
man bör ha rätt
vissa
tillstånd
eller licenser prövade av domstol.
av
vidkommande
kan nämnas fallen Pudas trañktillstånd

återkallelser

För svenskt

och Tre traktörer

utskänkningstillstånd.
Domstolen har i dessa fall
utgått från att beslut att inte bevilja eller att återkalla
en licens, som
har betydelse för att kunna utöva näringsverksamhet,
rör en sådan civil
rättighet som man bör kunna
prövad av domstol. Emellertid
är
rätten till domstolsprövning

inte detsamma

det grundläggande

i en fråga.

konventionen

beslutet

anses tillräckligt

berör civila rättigheter
av ett tillstånd

enligt

som att domstol skall fatta
I flertalet fall får det enligt

att det finns en rätt att få frågor som
av domstol. Även om återkallelse

överprövade

miljöskyddslagen

nen bör anses beröra en civil
det inte skulle vara tillräckligt

otvivelaktigt

rättighet,

enligt

konventio-

finns det inget som säger att
att en sådan fråga till en början prövas
alltså av Koncessionsnämnden
i vissa

av en förvaltningsmyndighet,
fall efter överklagande
av länsstyrelsens

beslut.
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Det synes som om varken en önskan att tillgodose Europakonventionens krav på domstolsprövning
eller en anpassning till EG:s rättssystem påkallar att den nuvarande ordningen med prövning i Koncessionsnämnden

för närvarande överges.
som en förvaltningsmyndighet
måste emellertid en möjlighet finnas att kunna få Konces-

Otvivelaktigt
sionsnämndens

avgöranden

överprövade

godoses

inte Europakonventionens

fullföljd

i ordinär

Problem

av domstol.

krav.

I annat fall till-

naturligaste

Det

är då en

ordning.

uppkommer

Koncessionsnämndens

emellertid
avgöranden

kan inte komma i fråga att i enlighet

när det gäller

att bestämma

var

i så fall skall kunna överldagas.

Det

med Domstolsutredningens

inten-

tioner låta talan mot beslut av Konoessionsnämnden
som förvaltningsmyndighet fullföljas
till länsrätt, kammarrätt
och Regeringsrätten.
I
i främsta
motsats till de typer av ärenden som Domstolsutredningen
rummet synes ha haft i åtanke då den utformade sitt förslag, måste

nämligen

förutsättas

kommer

att överklagas

att tillståndsfrågor

i miljöskyddsärenden

ofta

hela vägen upp. En prövning i fyra instanser
eller fem om besvärsmålen
från länsstyrelsen också skall kunna
underkastas domstolsprövning
måste betraktas som utesluten mot
bakgrund av kravet på snabbhet i tillståndsprövningen.
En möjlighet är att låta Koncessionsnämndens
avgöranden överklagas direkt till Högsta domstolen.
de förut

uppställda

ärenden,

dels tillgodose

ning. Dessutom

målen

Härigenom

att dels befria

Europakonventionens

skulle tillgodoses

regeringen

från

båda

besvärs-

krav på domstolspröv-

är det värdefullt

om prejudikat kan skapas på området.
fungera
är nämligen
att
som prejudikatinstans

Regeringens möjligheter
begränsade.

Mot en sådan lösning talar emellertid att det förefaller olämpligt att
låta talan mot en förvaltningsmyndighets
beslut fullföljas
direkt till
Högsta domstolen. Dennas prejudikatbildande
verksamhet underlättas
i hög grad av att målet tidigare prövats av en annan domstol. Det
måste vidare anses uteslutet att man för överklagande av Koncessionsnämndens avgöranden

skulle göra undantag från den huvudregel

gäller

om att det krävs tillstånd dispens
av Högsta domstolen
få ett mål prövat där. Ett avsteg från den nämnda huvudregeln

innebära

ett steg tillbaka

stolens prejudikatbildande
farandet med möjlighet

i utvecklingen

mot att renodla

Högsta

som
för att
skulle
dom-

roll. Det nuvarande renodlade tvåinstansföratt till regeringen

fullfölja

talan mot alla avgö-

randen av Koncessionsnämnden,
när denna har avgjort ärendet i första
instans, skulle alltså bytas mot en mycket begränsad prövning i andra
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bara skulle

Vi har
avse rena prejudikatfrågor.
i koncessionsärendena
sätter värde på möjligheten

att parterna

till tvåinstansprövning.

Den nu skisserade lösningen

är alltså förenad

med klara nackdelar.
Olika

alternativ

att koppla

tillståndsprövningen
Man

kan tänka

in vattendomstolsorganisationen

på miljöskyddets

område förtjänar

sig att Koncessionsnämndens

beslut

vid

att övervägas.
överklagas

till

vattendomstol.

En nackdel med en sådan lösning är att såväl det förhållandet att åtminstone vissa vattendomstolar
- som vattendomstolarna
organiserade
är
redan
har tillräckliga
arbetsuppgifter
nu
som det att
-

instansordningen

byggs

redan nu förhållandevis
gare tid.

ut med ytterligare
långdragna

en instans medför att de
tillståndsärendena
skulle ta ytterli-

Samma skäl talar inte mot att Koncessionsnämndens

beslut överkla-

med Högsta domstolen som sista instans.
gas till Vattenöverdomstolen
Det finns dock inte så starka sakliga skäl att låta beslut
av Koncessionsnämnden överklagas i Vattenöverdomstolen,
eftersom de båda
instansema

är jämförbara

Europakonventionens
befrielse

för

i kompetenshänseende.

Man skulle vinna att

krav på domstolsprövning

regeringen

som besvärsinstans

och önskemålet
tillgodoses.

om
Eftersom

avgöranden

fullföljas längre än
av länsstyrelsen inte lämpligen bör
till Koncessionsnämnden
skulle dock systemet bli oenhetligt, i det att
vissa ärenden skulle prövas av domstol medan andra skulle sluta i
administrativ
Inför

myndighet,

svårigheterna

med behov av rättsprövning.
att hitta en lämplig ordning för fullföljd

till
domstol av beslut av Koncessionsnämnden
förvaltningsmyndighet
som
kan man överväga att trots vad som tidigare sagts övergå till dom-

stolsprövning

av de tillståndsärenden
som nu handläggs av nämnden.
Ett första alternativ är därvid att omvandla Koncessionsnämnden
till

en domstol.

Såväl

sammansättningen
hos
av som arbetsformerna
är nu sådana att detta inte skulle möta några oöverstigliga
Det torde inte råda någon tvekan om att rättssäkerheten skulle

nämnden
hinder.

tillgodoses

på bästa sätt inom en till domstol omvandlad koncessionsnämnd. Visserligen
skulle därigenom inrättas ytterligare
en specialdomstol, vilket strider mot den för närvarande rådande trenden i fråga
om domstolsväsendet.

framsteg

Däremot

skulle

för tanken att öka möjligheterna

omvandlingen
till

innebära

domstolsprövning

ett
och

denna aspekt borde kunna väga över i avgörandet.

Den förut nämnda

svårigheten

skulle kvarstå även

att få till stånd ett tvåinstansförfarande

med denna lösning.

Att alltid sätta in länsstyrelsen

som första instans,
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att låta en tingsrätt pröva målen i första instans synes nämligen inte kunna komma i fråga. De tillståndsfrågor
som nu prövas av
i första instans är många gånger alltför kompliceKoncessionsnämnden

alternativt

till Vattenöverdomen sådan lösning. En fullföljd
stolen och sedan till Högsta domstolen är däremot en i och för sig
rade för att tillåta
tänkbar

lösning.

Ett andra alternativ

är att förvandla

stolarna till regionala

miljödomstolar

sex vattendomi första instans. Dessa skulle då
de nuvarande

tillståndsprövsom Koncessionsnämndens
ning. Därmed skulle de eventuella problem som kan vara förenade
automatiskt få sin
med länsstyrelsen som regional tillståndsmyndighet

ta över såväl länsstyrelsens

vara till fördel från
Vidare skulle systemet medföra en samordning
rättssäkerhetssynpunkt.
på samma sätt som nu gäller
mellan tillstånds- och ersättningsfrågor
lösning.

skulle otvivelaktigt

En domstolsprövning

vilket

myndighet

samma
stärka sakägarnas

kunna

effektivisera

En vinst skulle också ligga i att sakägare

ställning.

skulle

därigenom

skulle

avgöras av en och
och
skaderegleringen

skulle därmed

Ersättningsfrågorna

i vattenmålen.

få ersättning

för

sina rättegångskostnader

något av de system som nu gäller i de allmänna domstolarna.
bli
skulle visserligen
för dessa miljödomstolar
Arbetsuppgifterna

enligt

av domstolarna behöver de inte bli
men med förstärkning
värre än vad dessa klarar av. Denna bedömning förutsätter emellertid
ersätta
att i betydande utsträckning
att hänsyn tas till möjligheten
omfattande

tillståndsprövning

talar även det förhållandet
avser frågor

För en sådan ordning
prövning till stor del
att vattendomstolarnas

med generella

om miljöhänsyn.

föreskrifter.

Dessutom

slipper

sökanden

att vatten-

upp i två skilda prövningsförfaranden.
skulle kunna medföra nackFörstärkningar
av vattendomstolarna
delar från andra synpunkter.
De torde till stor del komma att hämtas
och miljöprövningen

splittras

från länsstyrelsernas

miljövårdsenheter,

tens i tillsynsfrågorna.
koncentrerad
strier,

Dessutom

i Koncessionsnämnden,

ut på de regionala

att den regionala
pienter.
krävas

Från

indelningen

andra

t.ex. ifråga

följer

är ändamålsenlig

miljösynpunkter

att någon eller

kompe-

som nu finns
om stora skogsindu-

domstolarna.
domsområden

Vattendomstolarnas

som därmed berövas

sprids den kompetens

vattendelarna,

gör

såvitt gäller vattenreci-

än när det gäller

några vattendomstolar

vilket

vatten

förs över från

torde
landets

norra del till den södra. Detta kommer att medföra behov av investeringar i nya lokaler. Vidare är det en komplikation
att indelningen inte
följer andra regionala eller lokala gränser. Skulle miljödomstolarna
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beslut av länsstyrelsen eller kommunala
miljönämnder,
måste deras domsområden ändras sä att de stämmer överens med läns-

överpröva

och kommungränsema.

Vattenmålens

domstolstillhörighet

skulle ändå

kunna bestämmas

av vattendelarna.
Talan mot miljödomstolarnas
avgöranden

skulle föras i Vattenöver-

domstolen

med Högsta domstolen som sista instans. Regeringen skulle
bara kopplas in genom tillåtlighetsprövning
vid avgöranden av strategisk betydelse pa samma sätt som för närvarande sker i vattenmälen.

Härigenom

skulle regeringen

bibehållas

möjligheten

att styra i frågor

av utpräglat politisk
En nackdel med det nu skisserade alternativet
är att det skulle
förutsätta ett avskaffande av Koncessionsnämnden.
Denna har visserlipå ett fullödigt sätt. Å andra sidan skulle
gen skött sina arbetsuppgifter
naturligtvis en integrering av Koncessionsnämnden
i Vattenöverdomstolen medföra

att den senare skulle få betydligt

större möjligheter

att

klara av sina nya arbetsuppgifter.
Emellertid kan det ifrågasättas

om inte det som svensk rätt behöver
av problemet med domstols överpröv-

snarare är en generell lösning
ning av förvaltningsbeslut.
Det ter sig föga meningsfullt
vad som egentligen är förvaltningsärenden
i exempelvis

att tvinga in

förvaltnings-

ram för att den vägen tillgodose kravet på domstolsprövning. Frågan om vidgade möjligheter till domstolskontroll
övervägs för
närvarande
1992:01.
JU
Enligt
av Fri- och rättighetskommittén

processens

direktiven

dir.

1991:119

bör denna ta ställning

till om den svenska
förvaltningsbeslut
bör
förbättras
så att en geneav
till domstolsprövning införs. Rättsprövningslagen
syftar

domstolskontrollen
rell möjlighet
till

till Europakonventionen
i detta hänatt anpassa vår lagstiftning
seende men det är, sägs det i direktiven,
osäkert om denna reglering

är tillräcklig.

Fri- och rättighetskommittén

har därför

fått i uppdrag att

med ett helt nytt institut. Utgångsom det är lämpligare
punkten bör enligt direktiven vara att förvaltningsbeslut
som rör civila
överväga,

rättigheter

eller

förvaltningsdomstol
problem,

skyldigheter
varvid

kan övervägas

av allmän

prövas
för

eller

allmän

undvika

gränsdragnings-

att göra domstolsprövningen

av förvaltnings-

beslut mer allmän.
Vi anser att för närvarande

det,

domstol

att

talar de starkaste skälen för ett bibehål-

lande av nuvarande ordning, dvs. med förvaltningsprövning
av Koncessionsnämnden och regeringen och med möjlighet till domstolspröv-

ning enligt rättsprövningslagen.
gen inte alls önskemålet

En sådan ordning

att befria

regeringen

tillgodoser

visserli-

från besvärsärenden.
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Emellertid

synes behovet av en sådan befrielse inte vara lika stort som
det
gäller
plan- och byggärendena. Den nu angivna lösningen kan
när
förordas med än större styrka om pågående utredningsarbete
resulterar

till allmän överprövning
i domstol av förvaltningsbeslut.
ordning med
Om en annan lösning än prövning i förvaltningsrättslig
överprövning
eller allmän domstolsprövning
av Regeringsrätten
av
i möjligheter

förvaltningsbeslut

skall väljas anser vi att de starkaste skälen talar för
till regionala miljödomstolar
i första
vattendomstolarna

att omvandla

instans med fullföljd

till Vattenöverdomstolen

Som redan antytts skulle Koncessionsnämnden

och Högsta domstolen.
därvid kunna integreras

i Vattenöverdomstolen

som därigenom skulle kunna få den förstärkning som med säkerhet skulle behövas för de nya omfattande arbetsuppgifterna.
Emellertid
anser vi att det inte kan ankomma på oss att
gå in på några närmare överväganden i organisationsfrågan.
Vi har under vårt arbete med framför

allt frågorna

om tillstånd
att vilja gå över

varit väl medvetna

om att statsmakterna kan komma
till ett system med domstolsprövning
vad gäller dessa frågor.
har vi.i

den mån det varit

möjligt

försökt

utforma

Därför

våra förslag

på

sådant sätt att lösningarna
främsta

skall kunna passa in i båda systemen. Det
om att regeringens prövning av
efter mönster
skall ha karaktären av tillåtlighetsprövning

exemplet

vissa frågor

härpå är förslaget

från vattenlagstiftningen.

domstolsprövning
förfarandet.

Även

Självfallet

krävas betydligt
beträffande

skulle

utförligare

dock vid ett system
bestämmelser

sådana bestämmelser

skulle

med

om själva
mönster

kunna hämtas från vattenlagstiftningen.
Vi vill i detta sammanhang
hållanden
särskilt
avsnitt

tillägga

att vissa frågor

under alla för-

redan nu bör föras över till domstols prövning. Detta gäller
mål om sanktionsavgifter.
Förslag härom lägger vi fram i

17.6.2.

13.1.2

Prövningssystemet

i en miljöbalk

Allmänt
Det finns
sidan

i fråga om prövningsförfarandet
en skillnad mellan å ena
lagstiftning
och å
miljöskyddslagen
och denna näraliggande

andra sidan lagen om kemiska produkter.
Denna skillnad är naturlig,
eftersom det föreligger en stor olikhet mellan tillståndsprövning,
som
avser en anläggning

eller en fortlöpande

verksamhet,

och sådan pröv-
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ning

som avser tillstånd till hantering av en kemisk produkt eller
godkännande av ett bekämpningsmedel.
Särskilt gäller detta frågor om
hantering,

där prövningen

har ett starkt drag av auktorisationsförfa-

rande.
Naturvårdslagen

särställning.

och strälskyddslagen

lagar har till uppgift
Idag

intar i sammanhanget en viss
med hänsyn till de intressen dessa

Detta är dock naturligt
att tillgodose.

är tillståndsprövningen

sionsnämnden,

uppdelad mellan regeringen,

Kemikalieinspektionen

bekämpningsmedel

gäller

vad

samt Arbetarskyddsstyrelsen,

Konces-

godkännande

Jordbruksverket

av
och

Socialstyrelsen

såvitt avser yrkesmässig användning av bekämpningsStrålskyddsinstitutet,
länsstyrelsen och kommunala nämnder.

medel,

Prövning

av stora anläggningar

och verksamheter

Den tillständsprövning

som ankommer på regeringen enligt 4 kap.
är av speciellt slag. Även om regeringen kan förena
tillstånd med villkor för att tillgodose allmänna intressen görs

naturresurslagen
ett dylikt

dock tillståndet

regelmässigt

inom viss tid fullföljs

även beroende av att det aktuella företaget
genom ansökan om prövning enligt miljöskydds-

lagen.
Mot bakgrund

av det nu anförda finns det visst fog för att hävda att
regeringens prövning enligt 4 kap. naturresurslagen
mer påminner om
tillåtlighetsprövning
fullständig
tillståndsprövning.
än
Det är
en
om en
i detta sammanhang

också intressant

gen åsatts rubriken
m.m.".
Enligt

vattenlagen

"Tillåtlighetsprövning

ankommer

utan detta är i de flesta

Däremot

skall regeringen

fall

att meddela

en sak för vattendomstolen.

i vissa situationer

avgöra själva tillåtlighets-

ett avgörande

är bindande för domstolen. En
som naturligtvis
kan enligt vattenlagen
komma under regeringens

tillåtlighetsfråga
prövning
pande

av industrianläggningar

det inte på regeringen

tillstånd,

frågan

att notera att 4 kap. naturresursla-

dels beträffande

vattenföretag,

hänskjutande

dels efter

av i princip

Frågan om ett företags
kontroversiella
i samband
Emellertid

kräver

vissa i vattenlagen
förbehåll

otillåtliga

angivna

av regeringen,

ingri-

dels efter

företag.

lokalisering
med prövning

inte avgörandet

särskilt

är ofta den primära
av miljöfarlig

av lokaliseringen

och mest

verksamhet.

en tillståndspröv-
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ning,

utan detta kan lika gärna ske vid en tillåtlighetsprövning.
visar erfarenheterna
från vattenlagens tillämpning.

Det

Vissa etableringar

har på grund av sin betydande omfattning eller
beskaffenhet en mycket stor inverkan på miljön, i

eljest ingripande
första

hand lokalt

men många gånger även regionalt. Också globalt
sådan
anläggning medföra miljöpåverkan
en
av betydelse.
Anläggningarnas
storlek och inverkan på miljön innebär risker för

kan ibland

konflikter

med ett stort antal andra intressen.
oftast

engagerar

många människor

Etableringarna

och ställer

berör och

i de flesta

fall

också

stora krav på olika samhälleliga följdinvesteringar,
t.ex. i form av
vägar och annan infrastruktur.
Normalt har en etablering även betydelse för sysselsättningen
och utvecklingen
inom en större region,
ibland t.o.m.
möjlighet
princip

för hela landet. Enligt

miljöskyddslagen

att, under vissa förutsättningar,
otillåtliga

Ett starkt

har regeringen

lämna tillstånd

också till i

företag.

motiv

för att låta regeringen

ingripande

anläggningar

tidigare

136 a § byggnadslagen
ansetts kunna åstadkomma

och åtgärder

pröva

enligt

enligt

särskilt

för miljön

naturresurslagen

och

har varit

att ingen annan än
allsidig
prövning
med en
en
sammanvägning av bl.a. miljöskyddsmässiga,
arbetsmarknadspolitiska
och regionalekonomiska
synpunkter. Framför allt har det ansetts vik-

regeringen

tigt att lokaliseringsavgöranden

slag träffas på ett så
av ifrågavarande
och av ett organ som det är möjligt att
utkräva politiskt ansvar av. Genom prövningen har regeringen inflytande över och tar ett politiskt ansvar för tillkomsten
och lokalisetidigt

stadium

ringen

som möjligt

av sådana industriella

och liknande

etableringar,

som medför

stor påverkan men som samtidigt kan ha stor betydelse
ningen eller för andra viktiga samhällsintressen.

för sysselsätt-

Ett inflytande

antingen
av nyss angivet slag kan åstadkommas
enligt nuvarande system eller genom en
genom en tillståndsgivning
tillåtlighetsprövning
enligt vattenlagens modell.
Även
i samom det planeringsunderlag
som i dag finns tillgängligt
hället har ökat möjligheterna
för andra myndigheter än regeringen att
sammanväga
ningar,
huvudsak

olika

samhällsintressen

är de nyss redovisade
alltjämt hållbara.

vid

motiven

bl.a.
för

lokaliseringsbedöm-

en regeringsprövning

i

Det nu nämnda talar för att regeringen även enligt miljöbalken
tillförsäkras
möjlighet att alltid pröva särskilt stora och från miljösynpunkt ingripande
ställning

anläggningar

och verksamheter.

till vilka slag av anläggningar

Då det gäller

och verksamheter

att ta

som på detta
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sätt bör prövas av regeringen anser vi att den nuvarande ordningen i
4 kap. naturresurslagen
är lämplig, dvs. med dels särskilt i lag uppräknade anläggningar
kar stor inverkan
förbehålla

sig prövningen

heter som i det särskilda
Även

som erfarenhetsmässigt
orsadels möjlighet för regeringen att

och verksamheter

på omgivningen,

av också andra anläggningar och verksamfallet kan förorsaka stor omgivningspåverkan.

möjligheten

den nuvarande

för regeringen

att i särskilda

fall

avstå från prövning

böra behållas i miljöbalken.
anser
beskaffenheten
av den prövning som skall företas av
regeringen talar övervägande skäl för att prövningen skall avse endast
enligt vattenlagens modell med möjlighet för
en tillåtlighetsbedömning
Vad gäller

regeringen

att föreskriva

tillståndet

särskilda

med övriga villkor

villkor.

kommer

Detta

innebär

att själva

att lämnas av annan myndighet

än regeringen.

Prövning
Enligt

otillåtliga

av i princip

miljöskyddslagen

förutsättningar

företag

har regeringen

lämna tillstånd

ett sådant tillståndsärende
ärendet hänskjuts

till i princip

till regeringen

Redan i principbetänkandet
till

lagstiftning,

motstående
utföra

är att vi förutser
allmänna

stora

inskränkt

omfattning.

även i en ny
Motivet för detta

att det med hänsyn till

intressen även framgent

framgått

anläggningar
tillåtlighet

vi övervägt

huruvida

på motsvarande
härför

förespråkar

skall

och om särskilda villkor.
det är möjligt

mycket

starka

kan bli nödvändigt

prövning

av

frågor

om

avse endast
Mot bakgrund

att inskränka

att få

inte borde få

vi att regeringens

och verksamheter

att lämna

bör bibehållas

och vidta åtgärder som egentligen
till stånd sett enbart i ett miljöskyddsperspektiv.

företagets

motiv

företag

anläggningar

Som redan

För att

bord krävs att

har vi uttalat att möjligheten

otillåtliga

dock i väsentligt

bibehållande

komma

i princip

företag.

eller, i mer
av Koncessionsnämnden
Regeringen blir i ett sådant fall till-

av länsstyrelsen.
ståndsmyndighet.

tillstånd

otillåtliga

att under vissa

skall hamna på regeringens

fall,

sällsynta

i dag möjlighet

regeringens

härav har
prövning

sätt vid prövning

av i princip otillåtliga företag. Vårt
har varit att vi ansett det värdefullt om det i miljöbalken

kan skapas ett enhetligt system för regeringsprövning
i första instans.
Även här kan göras
jämförelse
med
vattenlagen.
Enligt denna
en
skall nämligen vattendomstolen,
om den finner att hinder möter mot
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till

samtidigt

med eget yttrande

följd av inverkan på allmänna intressen men att
är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt,
överlämna tillåtlighetsfrågan
till regeringens pröv-

ning.
Genom

ringen

att i likhet

med vattenlagens

prövningssystem

göra rege-

till en tillåtlighetsinstans
även beträffande i princip otillåtliga
skapas ett enhetligt system för sådan regeringsprövning
som

företag

inte avser besvärsprövning.
Genom ett sådant system skulle också
vinnas den fördelen att ett eventuellt framtida infogande av vattenlagen
i miljöbalken
Mot

skulle underlättas.

önskvärdheten

av ett enhetligt system för regeringsprövning
vägas nackdelarna av ett sådant system. En inte
nackdel är att regeringen trots allt kan komma att pröva

mäste emellertid
oväsentlig

tillståndsfrågor
skall prövas

i besvärsärenden

om sådana även enligt

miljöbalken

av regeringen.

En annan nackdel som inte får glömmas
bort är den att ett system med tillåtlighetsprövning
hos regeringen kan
inverka
flera

på ärendenas handläggningstid.

tillfällen

ståndsärenden

framhållits

vikten av att handläggningstiderna
i tillså korta som möjligt. Om regeringen behålls som
ligger det i sakens natur att handläggningstiden
kan

komma att förlängas.

Emellertid

bör farhågorna

Redan dagens system kan leda till

förlängs.

Som tidigare

4 kap.

skyddslagen
Ett

har vid

blir

besvärsinstans

enligt

Bl.a. från industrihåll

härför inte överdrivas.

att ärendenas

handläggningstider

följs nämligen en regeringsprövning
i regel av en prövning enligt miljöandra frågor än den om tillåtligheten.

nämnts

naturresurslagen
beträffande

sätt att begränsa

riskerna

för

förlängda

handläggningstider

skulle

kunna vara att införa begränsningar i rätten att fullfölja
talan
mot avgöranden i sådana tillståndsärenden
där tillåtligheten
prövats av
regeringen.

Som närmare redovisas i avsnitt 16.2.2 anser vi emellertid
inte att en sådan väg är framkomlig.
Vi föreslår att regeringens befattning med tillståndsärenden
i första
instans inskränks

till att avse en prövning
Detta innebär att, sedan regeringen avgjort
föreskrivit

särskilda villkor,

som har att lämna tillståndet

tillständsärendet
och föreskriva

av ett företags tillåtlighet.
denna fråga och eventuellt
återgår till den myndighet
övriga

villkor

för detta.
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av tillstdndsplikten

Vad gäller

frågan

hur tillståndsplikten

finns det lagtekniskt

i huvudsak

Ett sätt är att i balken

skall regleras

i en miljöbalk

tre vägar att gå.

i likhet

med vad som gäller för närvarande
inta bemyndigande för regeringen
att
meddela föreskrifter
om tillståndstvång, anmälningsförfarande
eller
annat villkor beträffande ett antal särskilt angivna anläggningar eller
verksamheter.

enligt

bl.a.

-

miljöskyddslagen

En annan möjlighet är att i balken direkt
ange de anläggningar eller
verksamheter
som skall vara underkastade
tillståndstvång, anmälningsförfarande
eller annat villkor.
Detta är vad som för närvarande
tillämpas enligt 4 kap. naturresurslagen.
En tredje väg är att i balken föreskriva
eventuellt

med vissa undantag.

en generell tillståndsplikt,
Denna lagtekniska lösning har valts i

vattenlagen.
Enligt

vår mening skulle en reglering direkt i balken
av frågor om
vilka företag som skall
skyldiga
söka
tillstånd eller göra anmäatt
vara
lan etc. bli alltför omfattande och behöva ändras
alltför ofta för att
vara ändamålsenlig. Detta gäller vare sig regleringen görs positiv eller
negativ, dvs. anger undantagen. Det först valda alternativet
bör därför
följas. Det innebär att regeringen meddelar föreskrifter
om tillståndsplikt, krav på anmälan eller annat villkor.
För detta krävs att det i
balken införs bemyndiganden för regeringen
att meddela sådana föreskrifter. Dessa bemyndiganden har sin naturliga plats
i de kapitel som
innehåller de särskilda aktsamhetsreglerna. Några
detaljerade uppräkningar av olika anläggningar, verksamheter,
hanteringsåtgärder eller
annat bör som framgått
dena.

En förutsättning

i bemyndiganav det nyss anförda inte tas
för att med stöd av bemyndiganden
utfärda

föreskrifter

om tillståndsplikt, anmälningsskyldighet
eller annat villkor
måste emellertid vara att föreskrifterna
behövs från hälso-, miljö- eller

strålskyddssynpunkt
bemyndigandena

eller

hushållningssynpunkt.

bör komma

till klart uttryck

Vad gäller balkens bestämmelser

anläggningar

och verksamheter

En sådan ram
i balken.

för

om regeringens

prövning av stora
ligger det i sakens natur att grunderna

för denna prövning

så noggrant som möjligt
anges i balken.
Vid bedömning av i vilken omfattning tillståndsplikt
bör föreskrivas
är det viktigt att beakta i vilken utsträckning
tillståndsprövning kan
ersättas med generella

föreskrifter

eller tillståndsgivning

genom före-
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torde dock vara att inte all tillståndsprövning

kan ersät-

tas på detta sätt.
Vad särskilt gäller tillståndsprövning

som avser hantering inbegripet
har tidigare påpekats att denna

av vissa kemiska produkter
Sålunda
prövning i mycket påminner om ett auktorisationsförfarande.
är prövningen inte sällan av summarisk karaktär och inskränker sig till
import

av sökandens

en prövning
åtminstone

delvis

beträffande

kemiska

ersätta

lämplighet.
nuvarande

produkter

nu sagda talar för att
tillståndsgivning
individuella
Det

med generella

föreskrifter

eller gene-

rella tillstånd.
som länsstyrelsen gör vad gäller
formell
avfall av
natur och i många fall helt
transport av miljöfarligt
kan ersättas
Vi anser därför att denna tillståndsprövning
summarisk.
med generella föreskrifter.
I dag är den tillståndsprövning

En kommun
vilka

pröva under
ramen för renhållningslagen
i komundantag kan medges från föreskrifterna

kan inom

förutsättningar

dvs. under vilka förutsättningar
en fastigmunens renhållningsordning,
bör
I miljöbalken
hetsägare själv kan få ta hand om sitt hushållsavfall.
En
ges en mer generell behandling.
åläggs att redan i den planeringslösning kan vara att kommunerna
och beslutsprocess
av hushållsavfall
som avser omhändertagande

så långt

möjligt

dispensfrågor

att själva ta om hand sitt avfall. En annan
lösning kan vara att genom generella föreskrifter
ange i vilka fall och
sitt hushållsomhänderta
under vilka villkor den enskilde själv skall få
kan
avfall. Detta alternativ har dock den nackdelen att föreskrifterna

beakta enskildas

möjligheter

på grund av att det kan råda vitt skilda förhålVi förlanden såväl inom en kommun som mellan olika kommuner.
Dispens bör dock kunna
lösningen.
ordar därför den förstnämnda
meddelas i ett enskilt fall, om en fastighetsägare efter planens fastställande anför beaktansvärda skäl att själv ta hand om sitt avfall.

bli svåra att fastställa

Tillståndsmyndigheter
I principbetänkandet

enligt miljöbalken
uttalade vi att tillstândsmyndigheter

enligt en ny
länsstyrelsen

skulle vara regeringen, Koncessionsnämnden,
samt kommunala nämnder. Vi förordade vidare att Kemikalieinspektioborde handha granskning och godkännande
nen även i fortsättningen
av bekämpningsmedel.

lagstiftning
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med tillståndsärenden
leder detta ställnings-

tagande till att regeringen
Å andra sidan tillkommer
het, eftersom

bör utgå ur kretsen av tillståndsmyndigheter.
Strålskyddsinstitutet
som tillståndsmyndigäven strålskyddslagen nu föreslås bli infogad i miljöbal-

ken.
En fråga av principiellt
slag är den huruvida de olika prövningsmyndigheterna
skall anges i balken eller inte. Bland de lagar
som
ingår i samordningen
finns exempel på båda tillvägagångssätten.
Sålunda anges tillståndsmyndigheterna i miljöskyddslagen,
medan det
i strålskyddslagen anges att frågor
tillstånd
prövas av regeringen
om
eller den myndighet som regeringen bestämmer,
trots att det i lagens
förarbeten förutsattes att tillståndsfrågor skulle
prövas av strålskyddsmyndigheten.
För miljöbalkens

vidkommande

förordar

vi den principen att tilli
själva balken. Däremot
anges
vi
ofrånkomligt
anser
att tillståndsärendenas
fördelning på de olika
myndigheterna
bestäms enligt föreskrifter
som meddelas av regeringen. Det kan dessutom förutses att behov kan uppkomma
att utse
andra prövningsmyndigheter
än de förut nämnda. Att i så fall för varje
gång ändra miljöbalken
Regeringen bör
synes alltför omständligt.

ståndsmyndigheterna

därför

bemyndigas

såvitt

möjligt

att utse även andra prövningsmyndigheter

än de

som anges i balken.
Som riktlinjer
för regeringens

föreskrifter
i fråga om fördelningen
ärendena
bör
gälla
Koncessionsnämnden
av
att
skall pröva frågor om
tillstånd till de största, mest ingripande och tekniskt
mest komplicerade
miljöstörande
anläggningarna och verksamheterna.
Detta innebär att
nämnden framdeles bör pröva i huvudsak sådana anläggningar
och
verksamheter som för närvarande
i
4
kap.
naturresurslagen
anges
och
med A i bilagan till miljöskyddsförordningen.
Länsstyrelsens
rade miljöstörande

tillståndsprövning

kan omfatta de mindre komplice-

anläggningarna

och verksamheterna
i ungefär den
med
i
B
den
som anges
nyssnämnda bilagan.
I principbetänkandet
har
förutsatt att tillståndsprövning i vidgad
utsträckning skall förläggas till kommunala nämnder. Naturligtvis
skall
dessa även framdeles
för
tillståndsprövning på hälsoskyddets
svara

utsträckning

område.

Emellertid

avse också uppgifter

kan miljönämndens
på miljöskyddsområdet.

kompetens
T.ex.

utvidgas

till

att

skulle en del verksamheter som nu prövas av länsstyrelsen i stället kunna
prövas av en
kommunal nämnd. Sålunda kan
en sådan prövning avse verksamheter
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som är störande för den närmaste omgivningen
men oftast inte har mer
långtgående verkningar
för miljön. Det kan gälla bullerstörande
anläggningar,
icke
militära
skjutbanor
motocrossbanor.
t.ex.
samt
Vad gäller

föreskrifter

och verksamheter
måste självfallet
ning

Förfarandet

härför

att utrymmet

på kommunal

om vilka anläggningar
av kommunala nämnder

att en del av denna prövföreskrifter
eller genom generella

med generella

Vi förutser

tillståndsprövning

miljöbalken

som skall tillståndsprövas
beaktas den omständigheten

kan ersättas

tillstånd.

enligt

är ganska stort vad gäller

nivå.

vid tillståndsprövning

för tillståndsprövning
enligt de
av förfarandereglerna
lagar som vi nu föreslår skall samordnas i miljöbalken
visar att det
finns många likheter men också bestämmelser som är speciella för en
del lagar.
En genomgång

I fråga om individuell
prövning enligt miljöbalken
anser vi att det
både
lämpligt
är
och möjligt att ha en del gemensamma grundläggande
förfaranderegler.
Eftersom miljöskyddslagen
utgör kärnan i den nuvarande miljöskyddslagstiftningen,

ledning

är det naturligt

i denna lag då det gäller

att konstruera

att i första hand söka
sådana bestämmelser

i miljöbalken.
Exempel

på sådana gemensamma förfarandebestämmelser
som kan
samlas i ett prövningskapitel
i regel inte får
är att tillståndsbeslut
meddelas
exempel
tillgodose

i strid

heter ställs.

regeringen

eller

skall förenas

områdesbestämmelser.
med erforderliga

Andra

villkor

för att

såväl hälso- och miljöskydds-

att tillståndsbeslut

gränsning

mot detaljplan

är att tillstånd

och
som hushållningsintressen
skall kunna göras beroende av att erforderliga
säker-

Ytterligare

bestämmelser

av tillståndsbeslut,
att, då den prövar

som här kan nämnas är tidsbeprövotidsförfarande
och möjlighet för

tillåtlighetsfrågor,

föreskriva

särskilda

villkor.

Övrigt
En fråga som bör uppmärksammas i prövningssammanhang
är den om
handläggningsformerna
vid länsstyrelsen. I dennas organisation finns

nämligen

inbyggd

en risk för kollisioner

mellan

motstridiga

intressen
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därigenom

att länsstyrelsen skall tillgodose
och göra avvägningar
å ena sidan miljö- och hälsoskyddsintressen
och å andra sidan
närings- och sysselsättningspolitiska
intressen. Somliga har ansett att
exploateringsintressena
i regel vunnit över miljöintressena
vid denna
mellan

avvägning.
Det nu nämnda gäller till viss del också kommunen,
slås få utökade uppgifter vad gäller tillståndsprövning.
Emellertid

som nu före-

ligger

intressekonflikter
i den lokala och regionala
och
det
natur
torde vara svårt att göra något åt problemet
genom enbart en ändring av handläggningsformerna.
Visserligen kan
dessa stramas upp så att de även för länsstyrelsens vidkommande
mer
kommer att likna dem
som gäller för Koncessionsnämnden,
exempelvis genom striktare regler
vid avgörande av
om sammansättningen
miljöskyddsärenden.
Att helt komma ifrån problemet med intressekollisioner
inom länsstyrelsen
till följd av dennas skilda uppgifter
inte
möjligt
på annat sätt än att lyfta bort tillståndsprövningen
synes
från länsstyrelsen och i stället lägga denna prövning
på någon annan
regional administrativ
myndighet som inte har den nämnda intressekonflikten inbyggd i sin organisation eller på regionala miljödomstolar.
demokratins

Som redan framgått
skall

pröva

enhetliga

förordar

vi att länsstyrelsen

även fortsättningsvis

frågor

om tillstånd. Emellertid
är det önskvärt att mer
handläggningsformer
tillskapas för tillståndsprövningen
i

länsstyrelsen. Denna bör ske på tjänstemannanivå under medverkan
av
miljövårdstjänstemän
och jurister.
Bestämmelser härom bör tas in i
länsstyrelseinstruktionen.
Ett sätt att i någon mån lindra

intressekonflikterna
införa

en vidgad

på det lokala
talerätt

genom överklagande
tade och prövade. Till

för bl.a.

eventuella

effekter

och regionala
organisationer.

av de nämnda

planet

kan vara att
Dessa skulle då

ökade möjligheter
miljöfrågoma
att
beakfrågor om talerätt återkommer
i avsnitt 16.1.

13.2

Miljökonsekvensbeskrivningar

13.2.1

Inledning

Som ett led i arbetet att värna
om miljön och hushållningen med naturresurser och att komma till rätta med den pågående miljöförstöringen
är det viktigt att i större utsträckning utveckla och använda
en miljöanpassad beslutsteknik.
En sådan teknik innebär att beslut
om åtgärder

I8 I3-0281.Dell
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med andra åtgärder har stor
som var för sig eller som sammantagna
med naturresurser skall
hushållningen
betydelse för miljön, hälsan och

grundas på en genomlysning av beslutens miljökonsekvenser.
börjat att tillämpas
har miljökonsekvensbeskrivningar
Internationellt
alltmer. Flera länder, bl.a. USA, Canada, Holland och Norge har
därom.

bestämmelser

infört
85/337

har

EG

senast till mitten av år
har utformats en konvention

till direktivet

skulle ha anpassat sin lagstiftning
1988. Inom FN:s ekonomiska

ett direktiv

medlemsländerna

och

miljökonsekvensbeskrivningar

om

antagit

1985

år

kommission

om miljökonsekvensbeskrivningar
Även inom Nordiska
miljöstörningar.

om gränsöverskridande
ministerrådet pågår arbete med

i fråga

ett program för samarbete om miljökonsekvensbeskrivningar.
aktualiseI Sverige har frågan om miljökonsekvensbeskrivningar
samband
i
infördes
under senare år. Sålunda
rats vid flera tillfällen
krav på att en ansökan om
med 1981 års ändringar i miljöskyddslagen
till

tillstånd

miljöfarlig

av
en beskrivning
År 1987 infördes i vägla-

skall innehålla

verksamhet

av den sökta verksamheten.
byggande av väg även skall innefatta
gen krav på att en arbetsplan för

miljöeffekterna

en miljökonsekvensbeskrivning.
Vid behandlingen av regeringens
prop.

att systematiskt

det fanns anledning

till riksdagen

att regeringen

obligatoriska

uttalade

med förslag

till

i planeringsprocessen.

av uttalandet gav regeringen
i uppdrag att utreda förutsättningarna

Med anledning
Boverket

att

miljökonse-

Riksdagen

borde återkomma

skulle kunna infogas

hur sådana analyser

år 1988

fann riksdagen

1990-talet

införa

i den svenska planeringsprocessen.

kvensanalyser
därför

inför

Miljöpolitiken

1987/88:85

proposition

miljöpolitiska

Naturvårdsverket
och formerna

och
för en

som
av miljökonsekvensbeskrivningar
mer systematisk användning
verksamhet
i sådana ärenden där en viss åtgärd eller
beslutsunderlag
och hushållningen med
får en väsentlig inverkan på miljöförhållandena
I juni 1990 redovisade de båda verken resultatet av
naturresurser.
regeringens

uppdrag i rapporten

i det svenska planeringsPå grundval

miljö infördes

MKB

Milj

och beslutssystemet.

1990/91:90
En god livsav förslag i propositionen
år 1991 bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar

i naturresurslagen.

Enligt 5 kap. l § naturresurslagen

skall en ansökan

innehålla en miljökonsekvensbeom tillstånd enligt 4 kap. samma lag
i 5 kap. 2§
skrivning.
Dessutom får med stöd av bemyndigandet
naturresurslagen
bestämmer

som regeringen
att det i ärenden enligt någon av de s.k. NRL-

regeringen

föreskriva

eller

den

myndighet

Kapitel
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upprättas

en miljökonsekvensbeskrivning.
på miljökonsekvensbeskrivningar
har med

i vattenlagen,

skyddslagen

minerallagen samt i plan- och bygghar kravet på miljökonsekvensbeskrivningar i miljöändrats för att överensstämma med övrig NRL-anknuten

lagstiftning.

Kravet

lagen. Härutöver

anknutna

på konsekvensbeskrivningar

lagar grundar

för

sig på bemyndiganderegeln

övriga

NRL-

och återfinns

i

förordningen

om miljökonsekvensbeskrivningar,
naturvårdsförordningen och förordningen om rikstäckande väghållningsplan,
regionala

väghållningsplaner
omfattar

och

torvlagen,

talsockellagen

planer

för

och farledslagen.

miljökonsekvensbeskrivningar
strålskyddslagen

länstrañkanläggningar.

ellagen, rörledningslagen,
Utanför

luftfartslagen,

NRL-området

i lagen om kommunal

Kravet
kontinen-

finns krav på

energiplanering,

och kärntekniklagen.

Kravet på att en miljökonsekvensbeskrivning
skall ñnnas i en ansöenligt de NRL-anknutna
lagarna är som huvudregel
både generellt och obligatoriskt.
Det sker ingen förprövning
av behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, med krav på exempelvis betydande miljöpåverkan,
utan varje ansökan skall åtföljas av en konsekvensbeskrivning.
Denna skall emellertid stå i rimlig proportion
till
vad beslutet avser. Ett undantag gäller för plan- och bygglagen där
kan vid prövning

bara vissa typer

åtföljas

av detaljplaner

med betydande

av en miljökonsekvensbeskrivning

kravet

på konsekvensbeskrivning

bedömning

enligt

om betydande miljöpåverkan.

riska kravet görs i naturvårdslagen
fall

skall

bedöma

miljöpåverkan

strålskyddslagen

En miljökonsekvensbeskrivning

Även

i programskedet.

va-lagen

grundar

sig på en
från det obligato-

Undantag

där beslutsfattaren

om en miljökonsekvensbeskrivning

samma gäller enligt

skall

i varje enskilt
behövs.

Det-

och kärntekniklagen.
enligt

och lagen om kommunal energiplanering
bedömning av en planerad anläggnings,

naturresurslagen,
skall möjliggöra

va-lagen
en samlad

verksamhets
eller åtgärds
hälsan och säkerheten samt på hushållningen med
naturresurser.
Beträffande strålskyddslagen och kärntekniklagen krävs
dock ingen redovisning av inverkan på hushållningen.
Även förslag att tillämpa
ett förfarande med miljökonsekvensbeskrivningar
i ett vidare perspektiv
har framlagts.
I betänkandet
inverkan

SOU

på miljön,

1983:56

Naturresursers

resurs- och miljökommittén
gjordes enligt då gällande
m.fl.

skulle

utvidgas

nyttjande

och hävd

föreslog

Natur-

dels att de konsekvensbeskrivningar
136 a § byggnadslagen,

till att omfatta

även möjliga

som

miljöskyddslagen
alternativa

projekt

13
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inklusive

det s.k. nollalternativet,

dels att konsekvensbeskrivningar

borde göras också vid andra i sammanhanget viktiga beslut - innefatdå inte var
tande jämväl politiska beslut - där dylika beskrivningar
Dessa förslag ledde emellertid inte till några åtgärder
obligatoriska.

13.2.2

av konsekvensbeskrivningar

Behovet

De flesta verksamheter
kvalitativt

sida.

eller regeringens

från vare sig riksdagens

i samhället

och kvantitativt

på olika sätt, som ger
på naturresurser och miljö. I

kan utformas

olika effekter

med
efter att skapa en bra miljö och en god hushållning
av olika
är därför en bedömning
av konsekvenserna
naturresurser
handlingsalternativ
ett viktigt instrument.
strävandena

Vår kunskap om ekosystemens och de biogeokemiska
Det är därför
komplicerade samband är inte fullständig.

kretsloppens
svårt att klart

eller har föranlett redan
vad som kan orsaka miljöstörningar
uppkomna störningar i miljön. I många fall kan det dessutom förflyta
fastställa

verksamhet orsakar inträder eller
en avsevärd tid innan den störning en
kan uppstå
är att miljöstörningar
blir uppenbar. En annan komplikation
sammanhang.
långt från den störande verksamheten och i oväntade
får de nu nämnda svårigheterna inte hindra att det så
långt som möjligt görs försök att beskriva, analysera och bedöma
påverka miljö och naturkonsekvenserna
av olika åtgärder som kan
Emellertid

om inriktningen
rande och drift

bör med åtgärd avses allt från principbeslut
till uppföpolitiken inom en viss samhällssektor

Därvid

resurshushållning.

av

av en enskild

anläggning.

angeläget att förav det nu upptagna är det därför
och
hälsa
miljö,
naturresurser.
bättra underlaget för beslut som rör
Sålunda bör vid beslut av övergripande politisk karaktär konsekvenMot bakgrund

regelmässigt sker
serna för bl.a. miljön belysas på samma sätt som
och arbetsmarknadspolitiska
beträffande ekonomiska, regionalpolitiska
effekter av en föreslagen åtgärd. Vad gäller beslut med mer direkt
kan beslutsunderlaget
anknytning till miljö- och naturresursfrågor
genom att effekterna på miljön
ning. Vidare bör tids- och rumsaspekterna

förbättras

samt sekundära

och samverkande

faktorer

Syftet med konsekvensbeskrivningar
beslutsunderlaget
som föregår

för att påverka

ett avgörande

behandlas

i större utsträck-

i beslutsunderlaget

utvidgas

undersökas.
är således att de skall ingå i

de avvägningar

och förhandlingar

Konsekvensbeskrivningar
av en viss fråga.

Kapitel
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om miljö-

upptäcks
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till

och naturresursfrågor

en
i

samhället.

Konsekvenserna
kan uttryckas i pengar eller
som effekter
olika
slag.
det
I
vidgade
beslutsunderlag som konsekvensbeskrivav
ningar ger bör regelmässigt
också alternativa
handlingsmöjligheter
redovisas

och beskrivas.

13.2.3

Allmänt

om innehållet

i en miljökonsekvensbeskriv-

ning
Den centrala frågan vad gäller konsekvensbeskrivningar är inte huruvida en beskrivning bör göras utan hur formaliserad
och omfattande
den bör vara.

Konsekvensbeskrivningens

uppgift är att som underlag för ett beslut
ge besked om tänkbara effekter i olika tids- och rumsperspektiv
av en
föreslagen åtgärd eller verksamhet. Beskrivningen
skall vara en presentation av vad som händer, eller med angiven sannolikhet
kan
hända, under vissa specificerade omständigheter.
Den skall tala om
hur det är och hur det med största sannolikhet kommer
att bli under
olika betingelser.
Däremot skall beskrivningen
inte tala om hur det
borde vara.
Eftersom konsekvensbeskrivningen skall
vara en del av beslutsunderlaget, är det nödvändigt att den föreligger på
ett mycket tidigt
stadium och sålunda innan de första reella besluten i frågan fattas.
Det
innebär

att i de fall

en verksamhet eller åtgärd innefattar flera av
beroende delar måste konsekvensbeskrivningen ske så
snart
initiativet
till hela projektet tagits så att det är möjligt
att undvika
uppbindning genom för tidiga delbeslut.
varandra

En konsekvensbeskrivning kan i normalfallet byggas
upp enligt den
praxis som utvecklats internationellt
och i tillämpliga delar bestå
av
av berörda områdens egenskaper och förutsätt- en beskrivning

ningar,
-

en beskrivning
ningar,

av företaget,

-

en beskrivning

av varje

miljön,
-

alternativs

hälsan och hushållningen

förslag till åtgärdsprogram
negativa

inklusive

konsekvenser.

alternativa

lägen och utform-

väsentliga

konsekvenser

för

med naturresurser,

för att undvika

eller begränsa angivna
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dvs.
Det finns i regel behov av att redovisa även ett s.k. nollalternativ,
behöatt det inte sker någon förändring alls. Ett sådant alternativ kan
huvud taget. Som exempel på
vas för att motivera en förändring över
kan nämnas att det vid etablering av t.ex. ett kolkraftett nollalternativ
klart skall framgå vilka effekterna
verk för att ersätta ett kärnkraftverk
elström i kärnkraftverket.
av att i stället fortsätta att producera
behöva redovisas,
kan nollalternativ
Men även vid nyanläggningar
för invest.ex. beträffande konsekvenserna av energisparande i stället

blir

Om det för samma projekt finns flera
för ny kraftproduktion.
alternativ som är bättre än nollalternativet
men sinsemellan svåra att
även ge besked om hur länge man kan
rangordna, kan nollalternativet

teringar

vänta med beslut innan ytterligare

har större betydelse

tidsutdräkt

än

alternativ.
om skillnaden mellan olika tänkbara
hos en konsekvensbeskrivEmellertid
får kravet på fullständighet
ning inte drivas hur långt som helst. Ett drivande in absurdum kan

osäkerheten

förutom

oacceptabla

kostnader

och förseningar

också i värsta fall leda till att beslutsunderlaget
bristande

överskådlighet.

Det är därför viktigt

av angelägna åtgärder
blir sämre till följd av
att rutiner utarbetas för

relevans och betydenhet.
en rimlig avvägning mellan fullständighet,
Ett problem i sammanhanget är att fastställa vad som är av betydenhet. Urvalet av utförligt behandlade effekter kommer att påverkas
dels
konsekvensbedömningar,
av dels vunna erfarenheter av utförda
ökade kunskaper om de ekologiska sambanden. Tänkbar är en prioritestörningar på de ekologiska systemen
ring av insatser mot irreversibla
eller allvarliga indisom kan förorsaka ärftliga skador
vidskador på människan. Sådana effekter som bedöms vara mindre
allvarliga kan omnämnas med en motivering till varför de inte närmare
och störningar

analyseras.
skall möjliggöra en avvägning mellan
Då en konsekvensbeskrivning
de positiva och negativa effekterna av en föreslagen åtgärd, är det
viktigt att det i den används mått som relaterar nyttan till påverkan i
den utsträckning
intressen

möjliga

det är möjligt
att redovisa

och lämpligt.
i kvantitativa

Emellertid

är inte alla

mätt. Det är dock angelä-

för
get att inte dessa värden av detta skäl lämnas utanför i underlaget
beskrivningen bör ske på sådant
en samlad bedömning. Den kvalitativa
sätt att det inte indirekt

ger stöd för en kvantitativ

slutsats, en summe-

ring.
av vilka alternativ som
skall utredas. Även i detta fall är det en fråga om en avvägning mellan
fullständighet
och relevans. De mera avlägsna och spekulativa alternaEtt ytterligare

problem

är avgränsningen
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tiven bör inte ges samma ingående behandling
som de mera näraliggande och rimliga. Liksom i fråga
om effekterna bör emellertid alternativ som inte bedöms vara relevanta omnämnas och
en motivering
ges till varför

de utesluts.

För

att en konsekvensbeskrivning skall bli ett bra instrument
i
beslutsprocessen är det viktigt att uppläggningen och presentationen
av
den ägnas stor omsorg. Arbetet med beskrivningen måste därför bestå
i bearbetning av information
i större utsträckning än i själva insamlandet av data. Det är också viktigt att beskrivningen
är överskådlig,
lättbegriplig och inte alltför omfängsrik.
Detta understryks av att det
skall var möjligt för allmänheten att ta del
av en miljökonsekvensbeskrivning och framföra synpunkter med hänvisning till den.
En konsekvensbeskrivning bör inte föregripa beslutsfattarens
avvägning genom att innefatta en preliminär
bedömning av de beskrivna
effekternas betydelse, t.ex.
förordas.
genom att ett visst alternativ
Däremot är det väsentligt för att beslutsfattaren
skall kunna göra en
samlad bedömning att de berörda intressenas inbördes prioritet
anges
för varje alternativ. Detta innebär att skälen till varför
ett visst intresse
är av högsta prioritet

i ett visst alternativ

hänvisning till exempelvis
melser,

13.2.4

nationella

miljömål

uppfyllandet

skall anges noggrant med
internationella
överenskomav

etc.

MiljÖkonsekvensbeskrivningar

Som vi redan

uttalat

i en miljöbalk

i principbetänkandet

anser vi det önskvärt att
bestämmelser om användningen
av miljökonsekvensbeskrivningar som instrument i en planerings- eller
beslutsprocess. Det synes oss därför naturligt att till den miljöbalk
som
nu föreslår även foga bestämmelser om sådana beskrivningar.
En
huvudfråga därvid är i vilken form regler
miljökonsekvensbeskrivom
ningar skall knytas till miljöbalken.
Genom att nu också naturresurslautveckla

närmare och mer detaljerade

gen föreslås ingå i denna är motiven
införa bestämmelserna i själva balken.

utomordentligt

starka för

att

Vad gäller avgränsningen

av de beslutsprocesser i vilka miljökonsebör ingå som underlag förespråkar vi
en begränsning till sådana planerings- och beslutsprocesser
regleras
i nuvasom
rande naturresurs-,
plan- och miljölagstiftning
eller på annat sätt är

kvensbeskrivningar

direkt

författningsreglerade.

som marknadsbeslut,

Detta innebär

åtminstone

att vad som kan betecknas
tills vidare, inte bör omfattas
av krav
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Vad angår beslut av riksdagen talar
skäl mot att genom lagreglering binda riksdagen i fråga
konstitutionella
övergriDetsamma bör gälla beträffande
om dess beslutsunderlag.

på miljökonsekvensbeskrivningar.

pande politiska
låter

upprätta

i frågor

sådana för riksdagen
närvarande

För

ändå

beslut av regeringen. Vi utgår från att regeringen
och lägger
konsekvensbeskrivningar
behövliga

omfattas

fram

som behandlas där.
och beslutsprocessen
inte planerings-

av något krav på miljökonsekvensbeskrivVi
ningar, frånsett vad som följer av den nya EES-lagstiftningen.
planeringsskedet
under
det
eftersom
anser att detta är en allvarlig brist,
finns goda möjligheter att undvika och förebygga negativa effekter på

enligt plan- och bygglagen

främst

Enligt

vår

av beslut i planärenden.
måste kunskap om konsekvenserna

till följd

hälsa och miljö
mening

vara

ett

Endast med
av miljöpåverkan.
försiktighetsvilka
bedöma
möjligt
att
hjälp av sådan kunskap blir det
Kravet på
och miljörisker.
hälsoförebygga
för
krävs
mått som
att
Vi
miljöbalken.
väsentligt
i
bör utsträckas
konsekvensbeskrivningar

grundläggande

krav

vid alla former

anser att konsekvensbeskrivningar
enligt
och anmälningsärenden
tillämpningen

av balken,

bör upprättas
miljöbalken,

de NRL-anknutna

dels i alla tillstånds-

dels

fall

vid

eller jord-

och

i andra

lagarna

kemisk
om en verksamhet, hanteringen av en
åtgärd
kan
eller bioteknisk produkt eller en vara eller någon annan
befaras medföra en betydande påverkan på människors hälsa, miljön

skogsbrukslagstiftningen,

med naturresurser.
god hushållning
en långsiktigt
kan befaras
miljöpåverkan
bedöma
Eftersom det kan vara svårt att
om
lagarna
bli betydande eller ej, bör därutöver dels de NRL-anknutna

eller

äventyra

innehålla

krav

på miljökonsekvensbeskrivningar

i ungefär

samma

utsträckning som för närvarande, dels regeringen eller myndighet som
att miljökonregeringen bestämmer bemyndigas meddela föreskrifter
tillämpning
vid
fall
andra
skall upprättas också i
sekvensbeskrivningar
av balken, de NRL-anknutna
ningen.

lagarna eller jord- och skogsbrukslagstift-

har vi redogjort
I fråga om innehållet i en konsekvensbeskrivning
för vissa allmänna synpunkter i avsnitt 13.2.3. Vad gäller den närmare
regleringen anser vi det inte lämpligt att i lagtexten i detalj ange vad
skall innehålla. I stället föreslår vi - i likhet med vad
en beskrivning
i lagtexten anges vad som skall
som är fallet i naturresurslagen
- att
Detta syfte är att möjliguppnås med en miljökonsekvensbeskrivning.
hälsa,
göra en samlad bedömning
av den inverkan på människors
med naturresurser
miljön och hushållningen
en
som en anläggning,
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hanteringen

av en kemisk eller bioteknisk produkt eller
vara eller någon annan åtgärd kan medföra.
På en punkt förordar vi emellertid en utvidgning av de i lag intagna
föreskrifterna
Att alternativ till en
om miljökonsekvensbeskrivningar.
sökt åtgärd redovisas är enligt vår mening en så viktig förutsättning

för att syftet

med konsekvensbeskrivningar

verksamheten

i fråga. En miljökonsekvensbeskrivning

skall

kunna uppnås,

att
krav på en sådan redovisning bör anges i själva balken.
Vad som exakt skall ingå i en konsekvensbeskrivning
måste självfallet avgöras från fall till fall beroende på arten och omfattningen
av
i rimligt

förhållande

måste också stå

till vad ett ärende avser.

En miljökonsekvensbeskrivning

skall ingå som en del i ett beslutsskall bedömas av den myndighet som har att fatta beslut i det ärende där
har uppen beskrivning

underlag.

rättats.
skall

Härav följer

Däremot

att dess kvalitet

är det givetvis

för

sökanden

eller

den anmälande

som

och bekosta

miljökonsekvensbeskrivning
att en
upprättas och att den uppfyller kraven. Om en konsekvensbeskrivning
befinns vara undermålig och sökanden eller den anmälande inte komansvara

pletterar

beskrivningen

upptas till prövning
myndigheten

löper han naturligtvis

risk att ansökningen

eller att den lämnas utan bifall

inte

eller att tillsyns-

ingriper.

Även

eller tillsynsmyndigheten
om det är tillståndsmyndigheten
i
sista
hand
avgör
fyller ett
som
om en miljökonsekvensbeskrivning
sådant mått på fullständighet att den kan godtas föreligger behov
av att

remissorganen
skrivningen.

sig även med avseende på miljökonsekvensbe-

yttrar

I dag är länsstyrelsen

regelmässigt

remissintans

i till-

ståndsärenden

som omfattas av krav på miljökonsekvensbeskrivningar.
Vi förutsätter att de yttranden som infordras från länsstyrelsen även

i fortsättningen

kommer

att innehålla

en bedömning

av kvaliteten

och

fullständigheten

hos den miljökonsekvensbeskrivning
som föreligger
i resp. ärende. I de fall där länsstyrelsen
miljökonsekvensanser att en
beskrivning behöver kompletteras i något hänseende får den, i de fall
den inte själv är myndighet som prövar frågan, hos denna begära att

beskrivningen
i framtiden
plan-

skall kompletteras.
bör ha denna roll

och miljöområdet

förhållanden,

Motivet

är dels länsstyrelsens

samt kännedomen

dels att länsstyrelsen

vad gäller uppsikten

för att länsstyrelsen

föreslås

sakkunskap

om regionala
förbli

inom länet över hushållningen

också
på

och lokala

tillsynsmyndighet
med naturresurser.
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Rättskraft

14.1

Inledning

I våra direktiv

och

framhålls

omprövning

att den alltmer

hotande miljösituationen

krä-

Vidare
verksamheter.
ver en motsvarande anpassning av miljöfarliga
föreskriver
tillståndsmyndighet
sägs det att det ñnns risk för att en
villkor som är otydliga eller på annat sätt otjänliga, om beslutsunderlaget är ofullständigt.

Det nämns också att villkorens

tydlighet

från det att kraven i villkoren

ende av den tid som förflyter
till dess en rättslig prövning

är bero-

fastställdes

aktualiseras.

överMot bakgrund av det nu redovisade bör vi enligt direktiven
väga om nuvarande möjligheter till omprövning av villkor är tillfyllest
för att anpassa redan meddelade tillstånd till ändrade miljöförhällanden. Emellertid

framhålls

i fråga om rimliga

samtidigt

att berättigade

planeringsförutsättningar

krav från industrin

måste beaktas.

i
En fråga som hänger nära samman med omprövningsinstitutet
planera investeallmänhet och med förutsättningarna
att långsiktigt
i tillståndsbeslut.
är den om rättskraften
viktig framhålls
tillstånd
följer
är
rättstrygghet
av ett
som
med stor tydlighet i våra direktiv.

ringar

i synnerhet

14.2

Att den
också

i tillståndsbeslut

Rättskraften

Bland de lagar som vi nu anser bör samordnas i en miljöbalk
bestämmelser
endast miljöskyddslagen
om
som innehåller

är det
att ett

Ett sådant
med en viss rättstrygghet.
mellan
avvägning
å
innefatta
beslut enligt lagen kan sägas
ena sidan
en
Vad
företagarens intressen och å andra sidan miljöskyddsintressena.
tillståndsbeslut

är förbundet

gäller de förra talar bl.a. företagsekonomiska

skäl för att beslutet blir

de senare intressena talar för att
motiverar detta.
beslutet skall kunna ändras så snart miljösituationen

gällande

under

lång

tid,

medan

556

Kapitel

14

Den nu nämnda intresseawägningen
har för miljöskyddslagens
del
lösts på följande sätt. Ett tillstånd till miljöfarlig
verksamhet gäller i
princip för all framtid. Detsamma gäller de villkor
för
som föreskrivits
tillståndet. Tillståndshavaren
erhåller således en trygghet därigenom att
tillståndet

ger honom ett rättsligt

skydd mot att själva den verksamhet

som avses med tillståndet tvingas upphöra på den grunden att verksamheten orsakar immissioner.
Tryggheten
består också i ett skydd mot
längre gående krav än vad som följer
av tillståndsbeslutet.
Emellertid är inte skyddet absolut, utan i vissa situationer kan såväl
själva den verksamhet som avses med ett tillstånd
för
som villkoren
detta tas upp till förnyad prövning. Som benämning på detta förfarande
brukar

användas omprövning.

Att

ett tillståndsbeslut

uttryck

medför

i 22 § miljöskyddslagen.

fått tillstånd

kommer

till

Av lagrummet

framgår att den som
inte på grund av bestämmelser
eller i hälsoskyddslagen eller i renhållningslagen

till miljöfarlig

i miljöskyddslagen

en viss rättstrygghet

kan åläggas att upphöra

verksamhet

med verksamheten

eller att med avseende på

denna vidta försiktighetsmått

utöver vad som anges i tillståndsbeslutet,
vissa
i lagen angivna bestämmelser.
av

om inte annat följer
Vid miljöskyddslagens

tillkomst

dispens från skyldigheten

att söka koncession

infördes

kan i princip

kunde

o.d. Sådana dispensbeslut,

i vissa fall, är inte förbundna

att meddela

för en miljöfarlig
verktillståndsplikt.
I ett dispensbeslut,

samhet, som eljest var underkastad
som meddelades av Naturvårdsverket,

skyddsåtgärder

en möjlighet

fastställas

som fortfarande

med någon rättstrygghet,

villkor

om
kan bestå

utan villkoren

ändras när som helst och utan några särskilda

förutsätt-

ningar.

14.3

Inskränkningar

Alltsedan

miljöskyddslagens

som inneburit

viktiga

i rättskraften
tillkomst

inskränkningar

har det funnits
i rättskraften

enligt lagen. Stegvis har dessa begränsningar
Som redan antytts kan rättskraften
Det mest ingripande
delvis.

i detta sammanhang
tillståndet

viktigaste

kan omprövas.

hos tillståndsbeslut

utvidgats

alltmer.

vara begränsad på tre olika sätt.

sättet är att ett tillstånd

Det andra är att själva tillståndet

bestämmelser

kan återkallas

kan omprövas.

inskränkningen

helt eller

Den tredje och

består i att villkoren

för
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14.3.1

omprövning

genom

Redan Immissionssakkunniga
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av villkor

i sitt förslag

upptog
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till

immissionslag

hos tillståndssom innebar inskränkningar
beslut. Bestämmelserna var hämtade från och överensstämde helt med
motsvarande regler i 8 kap. om avloppsvatten i då gällande vattenlag.
ingående de konflikter
till dessa regler diskuterades
I förarbetena
i rättskraften

bestämmelser

mellan

olika intressen

1942 års lagstiftning

som kunde göra sig gällande.

om avloppsvatten

vattenlag diskuom avloppsvatten intogs i 1918 års
beslut såvitt avsåg
terades frågan om rättskraften hos vattendomstols
villkoren för utsläppande av avloppsvatten i vattendrag, sjö eller annat

Då bestämmelser

vattenområde.
I det sakkunnigbetänkande

1939:40
som låg till grund för
1880
såväl
års vattenrättsförordatt

SOU

konstaterades

lagstiftningsärendet

ning som hälsovårdsstadgan medgav att frågan om åtgärder till motverkande av vattenförorening
senare kunde upptas till förnyad prövning.
detta med att den förnyade
sammanhängde
Enligt de sakkunniga

framhölls

I betänkandet
lagen fått prövat
recipient

intressen.

syftade till att skydda allmänna

prövningen

under vilka villkor

bereddes viss trygghet

klaras skyldig

av att den som enligt vattenavloppsvatten ñck släppas ut i en

önskvärdheten

att iaktta väsentligt

för att han inte inom kort kunde försträngare

bestämmelser.

En sådan

själv
inte bara vara till nytta för tillståndshavaren
reningsåtgärutan kunde även vara ägnad att stimulera vidtagandet av
der över huvud taget. Enligt de sakkunniga kunde det nämligen lätt
inses att större villighet att medverka till ett gott resultat kunde påräk-

trygghet

bedömdes

kostnader som han vid en viss tidnas om företagaren visste att de
punkt lade ned på exempelvis ett reningsverk inte blev onyttiga dären ny reningsmetod föreskrevs.
Å andra sidan talade vägande skäl mot att beslut av ifrågavarande

igenom

att kort därefter

nämnda hänseende. I första
en mer vittgående rättskraft i
hand erinrades om att verkningarna
av ett avloppsutsläpp kunde vara
slag erhöll

mycket

svåra att bedöma

långt utefter ett vattendrag

på förhand.

De kunde sträcka

och, eventuellt

i förening

sig mycket

med andra fakto-

Även
om det i någon mån fanns
rer, leda till helt oväntade effekter.
syntes
rättsmedel för att komma till rätta med sådana olägenheter,
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dessa bestämmelser
uppkomma

mindre

väl avpassade för olägenheter

som kunde
olägenheter av

från allmän synpunkt.

Detta gällde särskilt
sanitär natur. De nämnda bestämmelserna utgick från
att efter viss tid
full trygghet skulle inträda för
Om sanitära olägenen tillståndshavare.
heter skulle yppas efter denna tid
det
enligt
de sakkunniga inte
var
tillfredsställande

om rättelse inte skulle kunna åstadkommas.
För
kunde det inträffa att föroreningar först så småningom ledde till
olägenheter. En annan omständighet
som nämndes var att reningsmetoderna för olika slags avloppsvatten inte
var slutligt utprovade. Det var
därför enligt de sakkunniga
naturlig
förpliktelse
för såväl samhällen
en
enskilda
att - även om ett utsläpp prövats
som
framdeles förbättra
reningsanordningarna alltefter teknikens framsteg. Detta hade uttrycklii ett flertal utslag, som meddelats
gen framhållits
av administrativ
myndighet enligt då gällande rätt. Enligt de sakkunniga borde denna
ståndpunkt i huvudsak behållas.
övrigt

I betänkandet

reningsåtgärder
exempel

erinrades
såvitt

också om att vidtagandet

möjligt

borde

av erforderliga
ske på frivillighetens
väg. Som

nämndes

att, om det utan föregående prövning
vidtagits
i fråga om en fabrik det uppenbarligen
inte kunde
tänkas att dess ägare framdeles skulle
skyddad
för risken att
vara
behöva vidta ytterligare åtgärder. Skulle emellertid den
som fått frågan
prövad av vattendomstol
komma att åtnjuta sådan befrielse, trots att
han vidtagit endast samma åtgärder, skulle han komma
att inta en
priviligierad
ställning. Detta ansågs kunna leda till uppkomsten
av en
allmän praxis att inte vidta några åtgärder
utan föregående prövning

reningsåtgärder,

enligt vattenlagen
sådan utveckling

med de fördelar
bedömdes

denna prövning

skulle medföra.

En

mindre

gynnsam från allmän synpunkt.
påpekades slutligen att åtgärder till motverkunde vara av synnerligen
skiftande
natur.

I sakkunnigbetänkandet
kande

av förorening
Sålunda kunde åtgärderna

företag
åtgärder

eller

till

vara att hänföra

vissa särskilda

i recipienten.

skulle

till

själva

reningsanläggningar

driften
eller

till

av ett
vissa

Det ansågs också att, om ett meddelat tillstånd
för lång tid, det måste innehålla mycket detal-

vara bindande
bestämmelser om allt som hade samband med avloppsvattnets
mängd och beskaffenhet. Emellertid kunde den framtida utvecklingen

jerade

i dessa hänseenden svårligen
hällen eller industrier.
till avsevärd
vidare

nackdel

förutses,

vare sig det var fråga om samEn alltför stor bundenhet bedömdes också
vara
för företagarna själva. De sakkunniga framhöll

att det var skäligt att den som vid en viss tidpunkt berättigats
att släppa ut avloppsvatten utan att behöva vidta
mer än kanske mycket
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motstående intressen av
av den anledningen att några
anledning
att förvänta att han
betydelse då inte fanns, inte hade någon
för all framtid skulle slippa lika lindrigt undan. Däremot fordrade

enkla åtgärder,

hänsyn att den som vid en viss tidpunkt vidtagit kostnadskrävande och då förstklassiga anordningar inte förpliktades att vidta nya
dyrbara åtgärder för samma ändamål innan han haft rimlig tid att
För det fall det inte var
skriva av den redan gjorda investeringen.
oskäligt betungande ansåg emellertid de sakkunniga att en företagare

skälig

kunde det sättas i fråga om det, för att tillatt
intressen, över huvud taget var erforderligt

de sakkunniga

Enligt
godose

modifikationer.

skulle kunna åläggas att vidta vissa mindre

eventuellt

berättigade

tillerkänna

så att det befriade

gjordes mot bakgrund av att redan
stadganden skulle skydda mot överdrivna

Uttalandet

åtgärder.

från ytterligare
föreslagna

beslut någon rättskraft

vattendomstols

grundläggande

åtgärder till motverkande av förorening
nya anspråk. Sålunda skulle
vidtas endast i den mån det kunde anses skäligt och vidare förutsattes
ñck meddelas. En motsvarande skälighetsatt bara skäliga föreskrifter
prövning

skulle

senare uppkom
hetsbedömning

enligt

uppenbarligen

de sakkunniga

göras om fråga
Vid denna skälig-

anordningar.
om nya eller ändrade
sådana kostnader
beaktas
givetvis
skulle

och åtgärder

som vidtagits tidigare.
Trots det nyss anförda fann de sakkunniga likväl att en företagare
m.m. och att det av
i regel borde åtnjuta en viss frist för avskrivning
den
lagen borde framgå att en sådan frist var åsyftad. Beträffande
delade meningar
naturligtvis
tidsrymd
som borde fastställas kunde
råda. De sakkunniga stannade dock för att fristen borde bestämmas till
beslut

tio år från det att lagakraftägande
period

borde således vattendomstolen

förelåg.

Efter

denna tids-

äga rätt att ändra beslutet efter

vad som då befanns skäligt. Emellertid bedömdes fristen
regelmässigt bli avsevärt längre, eftersom det helt naturligt

i realiteten
ofta kunde

länge innan fråga om omprövning väcktes. De sakkuntrots att tio år förflutit,
niga anmärkte också att vattendomstolen,
kunde finna det oskäligt att föreskriva nya åtgärder som kunde verka

dröja mycket

betungande.
att från regeln om en tioårsEtt sådant var att väsentligt ändrade

Å andra sidan menade de sakkunniga
frist måste göras vissa undantag.
förhållanden

inträtt.

Vattendomstolens

utgå från att förhållandena

beslut borde

i ett vattendrag

förblev

nämligen

i huvudsak

anses
sådana

därför inte borde vara gällande
som vid tiden för beslutet och att det
än att förhållandena var i huvudsak oförändunder annan förutsättning
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rade. Om inte en sådan regel inskrevs i lagen skulle domstolarna
bli
att i så gott som varje beslut göra förbehåll därom. Som
exempel på väsentligt ändrade förhållanden nämndes
att till en början
endast ett samhälle avledde avloppsvatten till
recipient
och att detta
en
kunde ske utan vidtagande
av några mer dyrbara åtgärder. Efter en tid
kunde det dock hända att även ett
annat samhälle önskade leda
avloppsvatten
till samma recipient,
något som med hänsyn till den
totala mängden avloppsvatten
inte lät sig göras utan vidtagande
av
omfattande reningsåtgärder.
I en sådan situation ansågs det uppenbart
att båda samhällena borde bidra till de
nya åtgärderna och att därvid
nödsakade

någon prioritetsrätt

inte borde erkännas.

Ett annat undantag från tioårsfristen
vattendomstolen

vid meddelandet

som föreslogs var det fall då
föreskrift
av
om åtgärder felbedömt

frågan om vilka verkningar ett avloppsutsläpp skulle få i
recipienten.
I sådana fall menade de sakkunniga
att vattendomstolen
borde ha
befogenhet att meddela ändrade föreskrifter
ägnade att förebygga eller
i största möjliga mån minska olägenheterna för framtiden.
Som förutsättning för sådan omprövning

ansågs dock böra uppställas det kravet
det
skulle
att
vara fråga om betydande olägenhet. Att tillerkänna domstolen en dylik befogenhet så snart någon oförutsedd olägenhet
över
huvud yppades borde inte komma i fråga.
En fråga som i detta sammanhang togs
upp i betänkandet var förhållandet mellan beslut
meddelats
som
och sådana
av vattendomstol
Även
som meddelats av hälsovårdsmyndighet.
vattendomstols
om
beslut rörande förorening i regel tog över
beslut av
ett eventuellt

hälsovårdsmyndighet
det bedömdes

i samma sak, fanns det vissa undantagsfall
nödvändigt att tillerkänna länsstyrelsen befogenhet

dela påkallade

föreskrifter.

där

att,
trots att frågan prövats av vattendomstol,
meddela föreskrifteri
ämnet.
Som exempel nämndes epidemier och då vattentillgången
i ett vattendrag av någon extraordinär
anledning blev så liten att det från sanitär
synpunkt blev påkallat med omedelbara åtgärder. Ett
annat fall som
nämndes var då det från ñskesynpunkt uppkom
extraordinär
situaen
tion. I samtliga nu nämnda fall föreslogs länsstyrelsen
få rätt att medrande befogenhet
Vad särskilt

angick

frågan

pienten

borde föranleda

chefen

bl.a.

tillstånd

De sakkunniga påpekade att någon motsvahälsovårdsnämnd.

inte borde tilläggas

följande

i vad mån ändrade förhållanden

ändrade

NJA

föreskrifter

i reci-

departements-

1942 s. 117.

att släppa ut avloppvatten

med så goda reningsanordningar

framhöll

Om en fabrik erhållit
under förutsättning att den försågs

som vid tiden stod till buds för rimlig

Kapitel
kostnad,
vidta

skulle innehavaren

några väsentliga

kom vid vattendraget.

ändringar

efter

på den grunden

tioårsfristens
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att en ny fabrik

Så till vida borde prioriteten

Även

förmånsställning.

i regel inte skäligen
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att
till-

anses medföra
borde

utgång

för

en
övrigt

innehavaren

av en sådan fabrik kunna göra anspråk på att rimlig häntill
de
kostnader som redan en gång nedlagts på reningsanordtogs
syn
ningar. Det ñck bli domstolarnas
sak att på denna punkt, liksom i
övrigt,

göra den skälighetsprövning

det gällde

frågor

när

om vattenförorening.

Miljöskyddslagens
I betänkandet

som över lag var nödvändig

tillkomst

SOU

1966:65

Luftförorening,

sioner återgav Immissionssakkunniga

buller

och andra immis-

delar av den diskussion

som hade

förts i 1942 års lagstiftningsärende.
Enligt
området

de sakkunniga

förelåg motsvarande

och liknande

synpunkter

Naturligtvis

förelåg rent praktiskt

vattenförorenings-

kunde
skillnader

och immissionsproblem.

konflikter
därför

på immissions-

i princip

anföras.

i flera hänseenden mellan
Av särskild betydelse i det

sammanhanget
förhand
exempel

ansågs vara att det genomsnittligt
var svårare att på
verkningarna
immitterande
användning.
Som
av
nämndes att det var svårare att förutse och bedöma olägen-

bedöma

heterna av en luftförorenande
industrianläggning
än av ett vattenförorenande företag. Vidare pekades på att förhållandena
på immissionsområdet

till följd av teknikens utveckling och den allmänna
utvecklingen
var underkastade särskilt snabba förändringar.

Immissionssakkunniga
ett tillståndsbeslut
förhållanden

vunnit

inträtt,

föreslog

att, sedan tio år förflutit

samhälls-

från det att

laga kraft eller när eljest väsentligt

föreskrifter

om villkor
Vidare föreslogs

ändrade

skulle kunna ändras efter

vad som prövades skäligt.
att, om det genom immission uppkom betydande olägenhet och detta inte förutsetts vid tillståndets meddelande,
skrifter

det skulle

för att förebygga

olägenheterna

för framtiden.

De sakkunniga
en väsentlig

vara möjligt att meddela ändrade föreeller i största möjliga utsträckning
minska

påpekade att omständigheterna

vid omprövning

på

punkt skiljde

sig från dem som förelåg vid tillståndsprövning efter ansökan av företagaren. Sålunda var det i omprövningsfallet
redan genom tillståndsbeslutet
fastslaget att den tillstadda verksamheten
skulle få drivas.

Det borde då inte få förekomma

att meddela ändrade
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av så ingripande karaktär att verksamheten blev praktiskt
taget omöjlig att bedriva. Över huvud taget fanns det enligt de sakkunföreskrifter

niga skäl att gå fram med varsamhet
och sedan lojalt

följt

mot den som skaffat
villkor.

föreskrivna

sig tillstånd

I samband med remissbehandlingen
att den föreslagna

tidsperioden

andra remissorgan

underströk

Departementschefen

prop.

uttalade ett par remissinstanser
tio
år var alltför kort. Samtidigt
av
de sakkunnigas uttalanden.
1969:28

tioårs-

godtog den föreslagna

samtidigt att det var en minimigräns.
Som
men framhöll
nämndes att om utbyggnaden av ett företag tagit huvuddelen

gränsen
exempel

för omprövning

av perioden i anspråk saknades i regel förutsättningar
redan då perioden gått till ända.
I syfte att möjliggöra

en samordnad sanering av olika föroreningskällor vid samma vattenområde
intogs i 24 § andra stycket miljövilken det blev möjligt att, om
enligt
skyddslagen en bestämmelse
särskilda
tillstånd

skäl

förelåg,

efter

tioårsperiodens

att släppa ut avloppsvatten

1981 års ändringar

utgång

ompröva

i visst vattenområde.

i miljöskyddslagen

Miljöskyddsutredningen

konstaterade

i delbetänkandet

SOU

I att det i vissa avseenden rådde osäkerhet

Bättre miljöskydd

rättskraft.

ningen

av bestämmelserna
om ett tillståndsbesluts
utredningen
hade möjligheterna
att under tioårsperioden
villkor
alltför

på grund
begränsade.

Miljöskyddsutredningen
i 24 § miljöskyddslagen
hållanden

med anknytning

om tolkEnligt
ompröva

till recipienten.

föreslog därför att det genom en förändring
skulle klargöras

än sådana som rörde recipienten
i skärpande

utveckling

1978:80

i praktiken blivit
av väsentligt ändrade förhållanden
Anledningen härtill sades vara att bestämmelserna

närmast ansetts gälla förändringar

prövning

även

riktning.

i fråga om renings-

att även andra ändrade

för-

skulle kunna medföra

om-

Som exempel

nämndes att det skett en

och processteknik

som ökade möjlighe-

från en anläggning eller en verksamhet.
vidare att ett åsidosättande av föreskrivna villkor
skulle kunna föranleda inte bara förverkande
av tillståndet, utan även

terna att begränsa störningarna
Utredningen

skärpning
utredningen

föreslog

av de villkor som meddelats
borde också dittillsvarande

gränsa tillstånd

lagfästas.

i samband
praxis

med detta. Enligt

att i vissa fall tidsbe-
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och en del andra remissinstanser med anknytning
näringslivsintressen
kritiserade
förslaget
att ny

och

skulle kunna föranleda omprövning
före
process- eller reningsteknik
tioårsperiodens utgång. Det åberopades därvid att förslaget innebar en
icke godtagbar

försvagning av rättskraften i tillståndsbesluten
genom
inte skulle få erforderligt
och tillräckplaneringsutrymme

att industrin

lig säkerhet för sina investeringar.
Föredragande

statsrådet

uttalade

1980/81:92

prop.

att tillämp-

ningen av miljöskyddslagens
bestämmelser om rättskraften i tillståndsbeslut fick betydande konsekvenser för både företagen och tillsynsmyndigheterna.

Det ansågs därför

försöka undanröja

de svårigheter

angeläget

att så långt som möjligt
som hade uppkommit vid bestämmel-

sernas tillämpning.
Det framhölls av föredraganden att samhällets
hade skärpts under de år miljöskyddslagen
varit
förhållande
Enligt

måste få konsekvenser

föredraganden

syn på miljöskyddet
i kraft

och att detta

också för omprövningsreglema.

låg utredningens

förslag till ändringar

i linje med

denna utveckling.
Föredraganden
råden gick
förelåg

punkter

inte innebära

då teknikens
undanröja

att utvecklingen

på olika samhällsom-

snabbt och att de förhållanden

då ett tillståndsbeslut

på avgörande
därför

konstaterade,

som i skilda avseenden
till följd därav kunde ändras

under en tioårsperiod.
fick
Ett tillståndsbeslut
någon rätt att fortsätta att förorena miljön också

utveckling

gjort
från

störningen

angeläget att bestämmelserna
också utvecklingen

meddelades

det möjligt

en tillstadd

förtydligades

på teknikens

kunde ligga till grund

område

att i väsentlig
verksamhet.

utsträckning

Det var därför

så att det klart framgick

att

under vissa förutsättningar

för ett omprövningsförfarande.

Det betonades

dock att en sådan möjlighet till omprövning
av villkor borde komma
till användning bara då en betydande minskning av störningen från en
verksamhet kunde uppnås genom tillämpning
av ny teknik vad gällde
reningsformer

och produktionsmetoder.

Avsikten

var således inte att
varje ny teknisk lösning som kunde komma fram under en tioårsperiod
inom en bransch skulle kunna aktualisera omprövning
av gällande
villkor

för industrier

inom branschen.

prövning

Som en förutsättning
för omutvecklingen borde enligt föredra-

på grund av den tekniska
i lagen anges att en övergång till ny renings- eller processteknik skulle medföra en väsentlig förbättring från miljöskyddssyn-

ganden därför

punkt.

Givetvis

det enskilda

skulle vid den skälighetsbedömning

omprövningsfallet

som skulle ske i
också stor vikt fästas vid kostnaderna
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till den nya tekniken

och till den tid som kunde åtgå

för övergången.
Med

den

tillämpningen
nu förordade
av omprövningsregeln
föredraganden
inte
behövde
frukta att skäliga krav
att man
från industrins sida på planeringsutrymme
och säkerhet för investe-

bedömde

ringar

inte skulle

företagares

tillgodoses.

I samband därmed

rätt att påkalla sådana ändringar

framhölls

i villkoren

också en
möjliggör
som

tillämpning

av ny teknik till lägre kostnader.
Den säkerhet och trygghet som ett tillståndsbeslut
syftar till borde
enligt föredraganden inte kunna göras gällande av den företagare som
åsidosatt gällande villkor.
Omprövning
i ett sådant fall ansågs dock
inte böra få ske annat än om avvikelsen varit väsentlig.
Vad slutligen gällde möjligheten
att under vissa förutsättningar
tidsbegränsa

ett tillstånd

denna punkt.
utnyttjas

delade föredraganden

Det påpekades

emellertid

utredningens

att denna

förslag på

möjlighet

borde

bara i undantagsfall,

såsom i fråga om en beñntlig verksamhet där osäkerhet rådde om verksamheten på sikt borde tillåtas på den
plats där den dittills hade bedrivits.

1989 års ändringar

i miljöskyddslagen

Utredningen

organisation,
den s.k. Heurgrenska
om miljövårdens
utredningen, pekade i betänkandet SOU 1987:32 För en bättre miljö
på att villkorens utformning är helt avgörande för att tillsynen skall bli
effektiv

och ändamålsenligt

digheterna

utformad

skall ha möjlighet

olägenheter.

Utredningen

med villkoren

utformade

och tolkas på ett effektivt

Utredningen

föreslog

ävensom för att miljöskyddsmyn-

att framgångsrikt

framhöll

ingripa

mot uppkomna

att det fanns många verksamheter

på sådant sätt att de inte lät sig kontrolleras
sätt.
därför

bl.a.

att också ny teknik för kontroll
och övervakning av utsläpp skulle kunna utgöra grund för omprövning
innan tioårsperioden
löpt till ända. Likaså ville utredningen
att
omprövning

skulle

kunna ske före tioårsperiodens

utgång då villkor

fått en sådan utformning
att det inte säkert gick att fastställa deras
rättsliga innebörd eller om de inte lät sig objektivt kontrolleras.
I prop. 1987/ 88:85 anförde föredraganden bl.a. att det inte bara var
process- och reningstekniken
som utvecklats utan också tekniken för
kontroll och övervakning.
Sålunda kunde en annan mätutrustning
göra
det möjligt att upptäcka nya störningskällor
som borde åtgärdas. En
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kontinuerlig

övervakning

kunde

också leda till

lägre

kontrollen

än täta stickprov.

utformade

att de styrde valet av kontrollteknik
på kontrollområdet.

Enligt

biträdde

föredraganden

kostnader

för

var villkor ofta så
och detta ansågs för-

föredraganden

svåra den tekniska utvecklingen
det anförda
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utredningens

Mot bakgrund
förslag

av
om att inte
för mätning

bara ny process- och reningsteknik
utan även ny teknik
m.m. skulle kunna utgöra grund för omprövning
av villkor.
Enligt föredraganden
borde omprövning
också kunna ske om en
verksamhet visat sig medföra någon olägenhet som inte förutsetts när
tillstånd
tidigare

Även

meddelades.

borde det dittills

betydande

om sådan omprövning

varit möjligt

gällande kravet på att olägenheten

slopas. Givetvis

skulle tillståndsmyndigheterna

deles göra en skälighetsbedömning
i dylika fall.
Utredningens förslag om att oklarhet om ett villkors

redan

skulle vara
även fram-

rättsliga

inne-

börd skulle kunna utgöra grund för omprövning
utsattes för kritik av
Även
Koncessionsnämnden.
föredraganden
om
var beredd att
instämma i utredningens uppfattning delade hon Koncessionsnämndens

bl.a.

uppfattning,

att det inte stämde med rättssäkerhetskrav

ningens utformning
att införa
möjligheter

den av utredningen
för myndigheterna

lerna komma

och lagstift-

vad gällde bestämmelserna
föreslagna

om tillstånd och tillsyn
regeln. I stället fanns det

att genom utnyttjande av tillsynsregtill rätta med problem av nu angivet slag. T.ex. kunde

hävda sin tolkning av ett oklart villkor genom
en tillsynsmyndighet
föreläggande om rättelse enligt 40 § tredje stycket miljöskyddslagen.

enligt naturvårdslagen

Omprövning
Villkor

som föreskrivits

för ett täkttillstånd

alltid

enligt naturvårdslagen

då tio år förflutit

kan

från det tillståndet

omprövas av länsstyrelsen
laga
kraft. Även dessförinnan kan villkor omprövas om det visar
vann
sig att de inte i den utsträckning som behövs begränsar eller motverkar
företagets

menliga inverkan

på naturmiljön

18

§ femte stycket natur-

framhöll

departementschefen

vårdslagen.
Beträffande

denna villkorsomprövning

att genom utvecklingen de villkor
som ett allvarligt naturvårdsproblem
Sålunda
som knutits till ett tillstånd kunde framstå som otillräckliga.
kunde en täkts påverkan på landskapsbilden
med tiden komma att bli
mer förödande än vad som kunde förutses vid tidpunkten för tillståndet. Enligt departementschefen
kunde en ändring av föreskrifterna
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att gå ut på skärpta regler

i fråga om skyddsåtgärder
Det kunde nämligen innebära en betyom exploatören börjar vidta återställ-

under pågående täktverksamhet.
dande förbättring

av situationen
under arbetets gång i stället för att vänta med dem tills

ningsåtgärder

täktverksamheten

avslutats.

Också villkor
vilthägn

i beslut enligt naturvårdslagen

om tillstånd att hålla
länsstyrelsen
24 a § andra
av
Som förutsättning
för sådan omprövning

kan när som helst omprövas

stycket

naturvårdslagen.

gäller

att det genom vilthägnet
förutsågs då tillståndet gavs.

14.3.2

Inskränkning

Redan inledningsvis
lagen gäller

uppkommit

genom

har påpekats

för all framtid.

någon olägenhet

omprövning

av tillstånd

att ett tillstånd

enligt

På ett område

som inte

miljöskydds-

görs emellertid

undantag

från denna princip

nämligen då det
om själva tillståndets orubblighet,
är fråga om att släppa ut avloppsvatten i en viss recipient.
Enligt 25 § miljöskyddslagen
får ett tillstånd att släppa ut avlopps-

vatten

i ett visst

särskilda
verket,

vattenområde

skäl. Bestämmelsen,
har funnits

I sitt förslag
kunna få till

alltsedan

pekade Naturvårdsverket

stånd en samordnad

särskilda

tio år om det finns
på förslag av Naturvårds-

som tillkom
miljöskyddslagens

vid ett och samma vattenområde.
möjlighet
att ompröva gällande
förelåg

efter

omprövas

på att det var önskvärt att
av olika föroreningskällor

sanering
Enligt

tillkomst.

verket borde det därför

tillstånd

till

avloppsutsläpp

finnas
om det

skäl.

Naturvårdsverkets

uppfattning

delades

Enligt

denne kunde en effektiv samordnad
bromsas upp genom att vissa avloppsutsläpp
stöd av gamla tillstånd.
inom ett saneringsområde

av departementschefen.
sanering inom ett område
inom området skedde med

Från allmän

synpunkt var det önskvärt att
kunna ingripa över hela fältet. Därvid kunde

det bästa resultatet ofta nås bara om ingripandet omfattade alla utsläpp.
Departementschefen
påpekade att det inte var meningen att ett tillstånd
att släppa ut avloppsvatten

prövningsmyndigheten
ning av utsläppsfrågan,
annan recipient

prop.

skulle kunna återkallas

vid omprövningen
t.ex.
1969:28.

helt. Däremot

skulle

kunna anvisa en annan lösfördes över till en

att avloppsvattnet

Även ett täkttillstånd

enligt naturvårdslagen

efter tio år. En sådan omprövning

styrelsen

det upphävs helt eller delvis
Departementschefen
tillståndet
särskilt

18

anförde

§ femte stycket naturvårdslagen.

i fråga om icke tidsbegränsade

häva tillståndet

l4.3.3

av länsi att tillstån-

kan omprövas

kan resultera

härom att det vanligaste

på lämpligt

kom att begränsas
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torde bli att
kunde det,

sätt. Emellertid
tillstånd,

bli aktuellt

helt och hållet eller i vart fall tidsbegränsa

Inskränkning

återkallelse

genom

att uppdet.

av tillstånd

kan betraktas den situationen då en
av omprövning
verksamhet förbjuds och det tillstånd som avser verksamheten återkalunderlåtit att följa
las helt eller delvis till följd av att tillståndshavaren
Som ett extremfall

de villkor
Enligt

för tillståndet.
som förekrivits
23 § miljöskyddslagen
kan en verksamhet

förbjudas

och

om den som sökt tillståndet vilselett
tillståndsmyndigheten
genom att lämna oriktiga uppgifter som varit av
Återkallelse
för
tillståndet.
kan också komma i fråga då
betydelse
tillståndet

för denna återkallas

som gäller för den verksamhet som avses med tillståndet åsidosatts i betydande mån eller om det genom verksamheten uppkommit

villkor

olägenhet

av väsentlig

betydelse

som inte förutsågs

när verksamheten

tilläts.
Enligt bestämmelsen

i dess ursprungliga

lydelse kunde förverkande

och förbud komma i fråga endast om tillståndshavaren
och avvikelsen

varit betydande. I motiveringen

åsidosatt villkor
1969:28

prop.

anför-

som är förenad med ett
tillstånd var berättigad bara om tillståndshavaren
lojalt följde de villkor
Även
i
som angetts tillståndsbeslutet.
om det var en uppgift främst för

de departementschefen

att den trygghetsverkan

tillsynsmyndigheterna
ett åsidosättande

berättigat
trädelser

att övervaka

att uppställda

villkor

följdes

kunde

ibland vara av så allvarligt slag att det framstod som
återkallades. Som exempel på allvarliga över-

att tillståndet

nämndes avvikelse

tande helt rubbade

förutsättningarna

tagare visade upprepad
som ett återkallande

från grundläggande

nonchalans

villkor

för tillståndet

vars åsidosät-

att en föreEftermot villkorsföreslcrifterna.

kunde få vittgående

eller

direkta eller indirekta

följder,

var det nödvändigt att bestämmelsen reserverades för de verkligt grava
fallen. Bestämmelsen borde i princip tillämpas bara i de fall där det
inte gick att komma

till rätta med ett missförhållande

I fråga om möjligheten

att meddela förbud

framhölls

på andra vägar.
att Koncessions-
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nämnden inte kunde stanna vid endast ett förverkande.

Ett beslut som
fort-

begränsades på detta sätt sades kunna leda till att den tredskande
satte att bedriva
ansågs därför

verksamheten

som tidigare men utan tillstånd. Det
förverkandet
kombinerades med ett föratt

nödvändigt

bud mot fortsatt

verksamhet.

inte bara straffansvar

Om ett sådant förbud

överträddes

inträda utan även handräckning

Ändringarna i miljöskyddslagen

meddelas.

år 1981 omfattade även bestämmel-

sen i 23 § om förverkande och förbud. Som ett alternativ
kande fick Koncessionsnämnden
möjlighet
att föreskriva
strängare

villkor

Under

kunde

till förvernya eller

förverksamheten.

remissbehandlingen

av det förslag som låg till grund för
hade satts i fråga om det var principiellt
riktigt att omprövning av villkor skulle kunna ske då dessa inte hade följts. I anslutning härtill framhöll föredraganden prop. 1980/81:92
att en omprövändringarna

ning av villkor i förevarande fall inte skulle ses främst som en extra
påföljd,
ske enligt
utan vid brott skulle i första hand ingripande
bestämmelserna

om tillsyn och ansvar. Enligt föredraganden kunde det
även vid ganska allvarliga överträdelser visa sig att förver-

emellertid

kande och förbud

inte framstod

som en realistisk åtgärd. Ibland gav
vid handen att villkovillkorsöverträdelse
av en
för
den
aktuella
verksamheten i stället borde ses över. Föredraganren
den pekade på att i regel flera villkor uppställdes för en verksamhet
nämligen

utredningen

och att vissa av dessa kunde vara kopplade till varandra. För att kunna
miljöskyddsintresset
borde det öppnas en möjlighet att ändra
villkoren
också i skärpande riktning. Därigenom skulle Koncessionstillgodose

nämnden
alternativ

rätt att genomföra
till förverkande

Vad gäller bestämmelserna
mot fortsatt

verksamhet

en förutsättningslös

omprövning

som

och förbud.

till

om återkallelse av tillstånd och förbud
följd av att denna orsakar olägenhet av

väsentlig

betydelse som inte förutsägs vid tillståndsgivningen
i motiven prop.
1987/88:85
att i första hand förfarandet

framhålls

med omvillkor
skall
tillgripas.
Vidare
framgår
motiven
att
av
av
befogenheten att meddela förbud mot fortsatt verksamhet och att åter-

prövning

kalla tillstånd

omfattar

även verksamheter

liksom sådana som tillståndsprövats
enligt rörledningslagen.

som tillstatts av regeringen
enligt 4 kap. naturresurslagen eller

Med

stöd av lagen om kemiska produkter
har utfärdats ett antal
förordningar
enligt vilka uppställs krav på bl.a. tillstånd och godkännande. Sådana tillstånd

och godkännanden

och kan förenas med villkor.

Eftersom

gäller i regel under viss tid

dessa direkt

skall ta sikte på att

kan de ändras så snart det finns skäl till det. I vissa

skador,

förebygga
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eller godkännan-

ett tillstånd

att återkalla

fall kan det också bli aktuellt
de.

dukter.

om kemiska produkter krävs tillstånd för vissa
eller mycket farliga kemiska proav hantering av livsfarliga
Ett sådant tillstånd får gälla under högst fem år och kan

förenas

med villkor.

Enligt förordningen
former

helt eller delvis

får återkallas

Tillstånd

om till-

vad som åligger honom enligt lagen om
föreskrift
kemiska produkter eller
som meddelats med stöd av lagen
eller enligt villkor som förenats med tillståndet. Återkallelse får också
ske om tillståndshavaren
av någon annan anledning bedöms som
ståndshavaren

som avses med tillstån-

att handha sådana kemiska produkter

olämplig
det 21

åsidosätter

§.
på situationer

Exempel

är enligt föredra-

kan återkallas

då tillstånd

ändras eller nya risker med
ganden att en produkts sammansättning
meddelades
upptäcks som inte var kända då tillståndet
produkten
1984/85:118.
prop.
krav på rättssäkerhet tillanses tillståndshavarens
överklaga
beslutet.
Dessutom är det i
möjligheten
godosett genom
att
flera av de författningar
som utfärdats med stöd av lagen om kemiska
skall ges möjlighet att yttra
produkter föreskrivet att tillståndshavaren
Vid återkallelse

sig i ärendet om återkallelse.
uppställs krav på att bekämpI förordningen
om bekämpningsmedel
inte
får
hanteras
ningsmedel i de flesta fall
utan att ha godkänts av
Även ett sådant godkännande,
Kemikalieinspektionen.
som får gälla
under

högst

förordning

med villkor.

år, kan förenas

fem

ett godkännande.

att återkalla

är det möjligt

Också

enligt

denna

Så kan bli

inte iakttar de villkor som kan ha uppställts
fallet bl.a. om tillverkaren
för godkännandet
av medlet eller att sådana ändrade förhållanden
Också

tillstånd

kan återkallas

avfall

beträffande

tillståndshavaren

förordningens

helt

inträder

kravregler

§.

enligt förordningen

transportverksamhet

till

miljöfarlig

enligt

10

att detta inte längre bör vara godkänt

inträder

om

Så kan ske om
sådana omständigheter
att han
eller

delvis.

inte skulle ha erhållit

något tillstånd.

om tillståndshavaren
åsidosätter vad som åligger honom enligt lagen om kemiska produkter,
eller lagen om transport av farligt
renhållningslagen
miljöskyddslagen,
Att återkalla

ett tillstånd

gods eller enligt
lagar

eller

kan vidare

föreskrift

förordningen

transportverksamhet

enligt

bli aktuellt

som meddelats
om miljöfarligt
förordningen

med stöd någon av dessa
avfall

§.

Frågor

om

om miljöfarligt

avfall

har

ll
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nyligen

övervägts av MFA-utredningen,
taganden i betänkandet SOU 1992:141

som redovisat sina ställningsMiljöfarligt
avfall
- nya reg-

ler.
Ett tillstånd
helst återkallas
kan avhjälpas
återkallas

enligt

naturvårdslagen

att hålla vilthägn kan när som
länsstyrelsen
olägenhet
till följd av hägnet inte
av
om
och den är av betydelse. Tillstånd till vilthägn får också

om behov av hägnet inte längre föreligger.
strålskyddslagen
kan tillstånd som meddelats

Enligt

enligt

lagen

återkallas

eller villkor i något väsentligt
om vissa angivna föreskrifter
avseende inte iakttagits eller om det i annat fall finns synnerliga skäl.

14.4

Omprövningsförfarandet

14.4.1

Inledning

Enligt

våra direktiv

skall vi överväga

i en

miljöbalk

om nuvarande

möjligheter

till

omprövning

för att anpassa redan meddelade
av villkor är tillfyllest
till ändrade miljöförhållanden.
Det framhålls dock i direktiven

tillstånd

att berättigade
sättningar

krav från industrin

därvid

i fråga om rimliga

planeringsförut-

måste beaktas.

En översyn av meddelade tillstånd och föreskrivna villkor är i regel
mycket
stor betydelse för att tillämpningen
av
av miljöskyddslagstiftningen skall kunna effektiviseras.
Förändringar
i omgivningen,
bättre

kunskap om miljöförhållandena
samt den tekniska
till att också samhällets miljökrav
ändras.

utvecklingen

leder

Miljöskyddslagen

har nu tillämpats under drygt tjugo år men trots
detta har antalet rena omprövningsärenden
vid Koncessionsnämnden
och länsstyrelserna varit litet, i genomsnitt kanske något enda
per år.
Rent faktiskt har dock omprövning
skett i ett betyav tillståndsvillkor
dande antal fall genom att pågående verksamheter tillståndsprövats
på
nytt till följd av bl.a. förändringar
i produktionen.
Det torde stå utom allt tvivel

att det även i framtiden

kommer

att

finnas ett behov

av att kunna ompröva villkor och ibland även tillstånd. Utgångspunkten
måste därför vara att en miljöbalk
skall inne-

hålla regler

däri inbegripet extremfallet
med återom omprövning,
kallelse av tillstånd. Detta kan
också indirekt utläsas av våra direktiv.
Som framgått
framför

av avsnitt 14.3 har frågor om omprövning behandlats
allt med avseende på miljöfarlig
verksamhet. Emellertid är det

viktigt

och tillståndsvillkor

att tillstånd
liksom

lieområdet

kan omprövas

på naturvårdssidan.

också på kemikagäller

Detsamma
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självfallet

och bioteknikområdet.

också på strålskyddsområdet

Att det särskilt är frågor om omprövning
verksamhet som behandlats i lagstiftningen

av tillstånd till miljöfarlig
Genom de
är naturligt.

industri som är
stora värden i form av investeringar i t.ex. miljöfarlig
beroende av tillstånden har intresset av rättskraft kommit att knytas
Samtidigt har den
verksamhet.
särskilt till tillstånden till miljöfarlig
tidigare främst uppmärksammat
om miljöskyddet
industri. Båda de nu angivna förfrågor om utsläpp från miljöfarlig
hållandena har medfört att ett betydande intresse hittills har knutit sig
debatten

allmänna

frågan om möjligheten
att ompröva tillstånd till miljöfarlig
samhet. Bestämmelserna i ämnet har också ändrats förhållandevis

till

Också andra beslut inom hälso- och miljöskyddsområdena,

verkofta.

t.ex. om

och tillstånd av hälsoskyddsmyndigav bekämpningsmedel
heter, kan vinna rättskraft på grund av vad som gäller enligt allmänna

godkännade

förvaltningsrättsliga
följande

Hellners

grundsatser,
och Malmqvist,

som inte är lagfåsta.
Nya förvaltningslagen,

Härom

anses
3 uppl. 1991

s. 336 f.. Gynnande beslut, t.ex. ett beslut varigenom någon beviljats
kan i regel inte återkallas. Det ñnns dock tre viktiga
ett tillstånd,
Ett beslut kan sålunda återkallas

undantag.

beslutet

beslutet.

Återkallelse

är självfallet
hälsofara,

i den författning

eller

i själva

viktigt

brandfara,

med stöd av ett förbehåll
som ligger till grund för

av ett gynnande beslut anses vidare - och detta
i vårt sammanhang
möjlig av hänsyn till en
trafikfara
eller av andra sådana säkerhetsskäl.

anses dock att endast trängande säkerhetsskäl bör möjliggöra
2 uppl. 1975 s.78.
återkallelse Westerberg,
Allmän förvaltningsrätt,

Det
l
l
l
l
i

Slutligen

kan återkallelse

ske om beslutet har meddelats på grundval
från sökandens sida. Förbud, förelägganden

av vilseledande uppgifter
och liknande s.k. betungande
rande

och skärpande

beslut kan däremot
Även

riktning.

härifrån

ändras i både mild-

finns

undantag.

Bl.a.

anses gälla att ett beslut inte i efterhand får förenas med vite och att
inte heller får skärpas förrän det första beslutet
ett vitesföreläggande
har vunnit

till

laga kraft.

De skäl som förut anförts för att frågan om omprövning av tillstånd
miljöfarlig
sig så stort intresse kan omvänt
verksamhet tilldrar

förklara

varför

andra

hälso- och miljörätten
i eller

farorna

beslut
väcker

om godkännande
mindre intresse

från den enskilda

produkt

eller

eller
-

varken

tillstånd

inom

investeringen

anordning

som blivit
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tillåten

har i regel sådana dimensioner

att frågan om
dess vara eller icke vara engagerar allmänheten.
Det förhåller sig också så möjligen till följd av de anförda förhållandena
medan frågan om omprövning
är utförligt reglerad i
- att

miljöskyddslagen

så behandlas t.ex. frågan om återkallelse av godkännande av ett kemiskt bekämpningsmedel
i föreskrifter
utfärdade av
regeringen med stöd av bemyndigande i lagen om kemiska produkter.
När vi nu enligt vårt uppdrag skall samordna lagstiftning om hälsooch miljöskydd

i en miljöbalk vållar den olikartade behandlingen av
i skilda lagar vissa problem.
I och för sig
om omprövning
skulle det enklaste vara att i stort sett behålla det nuvarande systemet,
frågor

dvs.

miljöfarlig
verksamhet
att beträffande
frågan om omprövning
såsom av särskild betydelse från rättskraftssynpunkt
behandlas direkt
i lagen och att frågor om omprövning
tillstånd
till
andra verksamav

heter och av godkännanden av och tillstånd till hantering
av kemiska
eller biotekniska produkter och varor bedömdes enligt allmänna rättsgrundsatser
eller reglerades i föreskrifter
utfärdade
med stöd av
bemyndiganden
ningsfrågor

i balken.

Nu finns det emellertid

än beträffande

miljöfarlig

även andra ompröv-

verksamhet

som behandlas i lag.
och strålskyddslagen bestämmel-

Sålunda upptar t.ex. naturvårdslagen

Om vissa frågor angånde omprövning
behandlas
ser om omprövning.
i balken medan andra lyser med sin frånvaro där och i stället kan återfinnas bland administrativa

föreskrifter

stånd angående möjligheten

att ompröva

Detta ter sig betänkligt

uppkommer
tillstånd

risk för missför-

och godkännanden.

med hänsyn till det intresse beslutens rättskraft

har för tillståndshavarna.
Det synes därför önskvärt att behandla alla typer av omprövning
och återkallande av tillstånd i balken, i vart fall i grundläggande
hänseenden; detaljföreskrifter

fattningar.

kan självfallet

förtas upp i administrativa
skall regleras i balken uppkommer emel-

När dessa frågor

lertid nya svårigheter. Dessa består däri att omprövning
av tillstånd till
miljöfarlig
verksamhet kan ske endast enligt strikt angivna förutsättningar medan omprövning

av godkännandet av en kemisk produkt kan
ske under mycket vidare förutsättningar.
Denna skillnad måste bevaras

i miljöbalken

sakliga

och måste omfatta också biotekniska

skäl talar

möjligheterna

för det med styrka

att ompröva

tillstånd

finns

produkter.

Bara när

det anledning

att vidga

till miljöfarlig

verksamhet,

efter-

i stort får betraktas som ganska väl tillgodosett när
som miljöskyddet
det gäller sådana verksamheter med tillstånd. Å andra sidan finns det
inte anledning

att av formella

och lagtekniska

skäl undanröja

möjlig-
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och hälsoskyddsmyndigheterna

heterna för kemikaliemyndigheterna
genomföra

ändrade

villkor

hänsyn till hälsa, miljö
ningsregler

från

olika

för
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produkter

eller

verksamheter,

att
när

eller säkerhet talar för det. Även om omprövkrävs det
områden samordnas i miljöbalken

alltså olika regler för skilda typer av omprövning.
Så långt möjligt
reglerna vara gemensamma.
verksamhet
Vad angår omprövning
av tillstånd till miljöfarlig

bör

dock de grundläggande

kan

även om omprövning som framgått av det föregående i realiteten
har skett i ganska stor omfattning
på goda grunder antas att villkoren
skulle ha kunnat omför meddelade tillstånd enligt miljöskyddslagen

det

prövas

större utsträckning.

i betydligt
enligt

prövning

den s.k. tioårsregeln.

Framför

allt gäller

detta ominte
Att omprövningsinstitutet

som medgetts kan ha flera orsaker. Det
kan t.ex. vara så att omprövningsreglerna
ansetts krångliga att tillämresurser eller
pa, att de initierande myndigheterna inte haft tillräckliga
prioriterats.
miljöskyddsområdet
andra
insatser
på
att
utnyttjats

i den utsträckning

till en början olika vägar att gå för att
till stånd omprövning
av beslut om tillstånd till
verksamhet och därigenom efter hand anpassa tillståndsvill-

Vi diskuterar

i det följande

i större omfattning
miljöfarlig

kor till vad miljöförhållandena

kräver. En väg kan vara att förändra
de
myndigheter
En
av
som äger rätt att begära omprövning.
omprövning.
annan kan vara att införa någon form av obligatorisk
för villkorsomEn tredje väg kan vara att vidga förutsättningarna

kretsen

Som nyss anförts bör i miljöbalken

prövning.

även av olika typer av tillstånd

prövning

annat än miljöfarlig
grundläggande
sammanhang

verksamhet.

reglerna
frågorna

Som vi diskuterat
het att utfärda

regler

och godkännanden

Som därvid

vara gemensamma.
om förutsättningarna

stånd och godkännanden

införas

samtidigt

om omsom rör

anförts bör de

Vi behandlar

därför

för omprövning

i ett

av till-

över balkens hela område.

i avsnitten 6.5.2 och 6.5.3 bör det finnas möjlig-

generella

föreskrifter

även för verksamheter

med till-

kan exempelvis ange skärpta krav på förför en viss bransch. De kan sägas i viss mån ersätta ett
omprövningsförfarande.
Vi tar upp även denna fråga i det följande.
Slutligen diskuterar vi en fråga om upphävande av gamla tillstånd
stånd. Sådana föreskrifter

siktighetsmått

för företag

som inte längre är tillståndspliktiga.

Som redan framgått
heterna

att ta fram

är det förenat med mycket arbete hos myndig-

erforderligt

underlags-

och utredningsmaterial

i

samband med en begäran om omprövning.
Detta torde också vara en
del av förklaringen
till varför omprövningsinstitutet
inte utnyttjats i
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någon större utsträckning.

ningsskyldigheten

vid omprövning

således oberoende
tillståndshavaren.

livsmiljö
i 13 a§

I principbetänkandet
inom rimliga

gränser

för villkorsomprövningen

av grunden
På grundval

föreslog

av förslag

i prop.

vi att utredalltid och
borde åvila

1990/91:90

En god

har redan skett en ändring i miljöskyddslagen
på så sätt att
bestämmelse
enligt
vilken
tillståndshavaren
vid
en

införts

prövning

av frågor om återkallelse och omprövning
av tillstånd och
villkor
skyldig
är
att ge in den utredning om verksamav
och övriga förhållanden
Några
som behövs för prövningen.

omprövning
heten

ytterligare

ändringar

i detta hänseende anser vi inte behövas för miljö-

balkens vidkommande.

14.4.2

Behörighet

att begära

omprövning

Möjligheten

att väcka fråga om omprövning av villkor eller upphävande av tillstånd till miljöfarlig
verksamhet står enligt miljöskyddslagen
i dag inte öppen för alla.
Till

att börja med kan en tillståndshavare
när som helst ansöka om
nytt tillstånd och därmed nya villkor
för verksamheten.
Vidare kan
tillståndshavaren
begära att villkor som föreskrivits
i tillståndsbeslutet
upphävs eller mildras.
för tillståndshavaren

ställningar

Sedan halvårsskiftet

1992 är det också möjligt

att begära skärpning

Framav tillståndsvillkoren.
härom görs hos tillståndsmyndigheten,
dvs. Koncessions-

nämnden eller länsstyrelsen,

om denna meddelat tillståndet.
villkor
eller
omprövning
eller återkallande
av
av
tillstånd kan också initieras av en myndighet.
Emellertid finns det inte
någon rätt i allmänhet för myndigheter att ansöka om sådan prövning,

Omprövning

utan denna rätt tillkommer

endast Naturvårdsverket

och länsstyrelsen.

Uppdelningen

mellan dessa myndigheter är beroende av om tillståndet
meddelats av Koncessionsnämnden
eller av länsstyrelsen. Om Koncessionsnämnden är tillståndsmyndighet
kan den inte själv ta upp frågan,
utan det fordras

då att ansökan görs av Naturvårdsverket.

Har däremot länsstyrelsen
tiv till

omprövning.

meddelat tillstånd

Anledningen

till

kan den själv ta initia-

denna skillnad

torde vara att
har en roll både som tillståndsmyndighet
och som tillsynsmyndighet.
Denna dubbla roll har inte Koncessionsnämnden.

länsstyrelsen

Sakägare och andra har för närvarande inte någon rätt att väcka
talan om omprövning.
l förarbetena till miljöskyddslagen
sägs emellertid att det står myndigheter och enskilda sakägare fritt att fästa Natur-
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vårdsverkets

på fall som bör föranleda omprövning.
ñnns dock inte vad gäller verkets ställnings-

taganden i sådana fall.
ning i anledning

av beslut som meddelats

roll successivt

betydelse.

framställningar

gäller

Detsamma

Under den tid miljöskyddslagen

samordnare
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varit i tillämpning

förändrats.

om ompröv-

av länsstyrelsen.
har Naturvårds-

Sålunda har verkets

uppgifter

som
och som ansvarigt för övergripande frågor fått allt större
Samtidigt har dess möjligheter
att delta i enskilda ärenden

minskat.
Som närmare
bör tilldelas

redovisas

i avsnitt

Emellertid

finns

som är av sådan betydelse från
sådan kompetens att tillsynsansvaret

eller

kräver

dessa även framdeles

Andra verksamheter
kemikalie-

anser vi att kommunerna
verksamhet.
av miljöfarlig

det verksamheter

störningssynpunkt
beträffande

l9.6.3

för tillsynen

ett huvudansvar

där tillsynen

bör vara en statlig angelägenhet.
bör ankomma på staten är de inom

och strålskyddsområdena

inom bioteknikområdet.

liksom

Som likaså framgår

av avsnitt 19.6.3 föreslår vi att regeringen skall
lista
bemyndigas att på en
uppta sådana verksamheter för vilka staten
vi att det
skall ha tillsynsansvaret.
På den statliga sidan förordar
huvudsakliga

för tillsynen

ansvaret

Vissa större anläggningar

bör ankomma

antingen enligt förordnande
Koncessionsnämnden

av regeringen
i tillståndsärendet.

I den mån länsstyrelsen
tillståndspliktiga

på länsstyrelsen.

bör dock stå under Naturvårdsverkets

eller på grund av beslut av

har det formella

anläggningar

tillsyn,

ansvaret för tillsynen

och verksamheter

bör

av
länsstyrelsen

också ha goda förutsättningar
ning bör väckas

ytterligare

att bedöma om fråga angående omprövangående en viss anläggning eller verksamhet.
En

omständighet

som talar i samma riktning är att länsstyrelsen
befinner sig relativt nära en
rent geografiskt

som tillsynsmyndighet
anläggning eller en verksamhet.
att länsstyrelsen
förhållandena

Denna närhet måste rimligen

lättare än Naturvårdsverket
såväl vid anläggningen

leda till

kan skaffa sig kunskap om

eller verksamheten

som i omgiv-

ningen.
Som vi redan framhållit
starkt

för att länsstyrelsen

tillkommer

Naturvårdsverket

om omprövning
förändring

av villkor

i principbetänkandet

talar det nu nämnda
i miljöbalken
ges samma rätt som i dag
hos
Koncessionsnämnden
väcka frågor
att
som meddelats

i rätten att begära omprövning

leda till

att omprövningsinstitutet,

kommer

att utnyttjas

av nämnden.

kan på goda grunder

då omständigheterna

i större omfattning

En sådan
antas

så kräver,

än vad som varit fallet hittills.
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tillsynen

enligt

miljöbalken

utgår vi i vårt förslag

des från

i fortsättningen
att rena tillsynsuppgifter
kommunerna
och, beträffande
vissa i föreskrifter

skall

såle-

handhas

av
angivna

särskilt

verksamheter,

Bland dessa förutser vi, förav statliga myndigheter.
också Naturvårdsverket,
utom länsstyrelsen,
Kemikalieinspektionen,

Strålskyddsinstitutet

och Arbetarskyddsstyrelsen

med yrkesinspektio-

nen.
Om det samtidigt
statliga

öppnas möjligheter

för kommuner

myndigheter

som enligt nyssnämnda föreskrifter
att begära omprövning i fråga om miljöfarlig

synsuppgifter

och sådana
skall ha tillverksamhet

erhålls ett enhetligt
vilken

system så till vida att en tillsynsmyndighet,
denna är, alltid får rätt att påkalla prövning av frågor

ring i villkor

och därmed sammanhängande

spörsmål,

oavsett
om änd-

såsom ompröv-

ning av tillstånd och frågor om återkallelse av tillstånd. Rätten för
en
myndighet att begära omprövning bör koncentreras till tillsynsmyndigheter.

Både hänsyn

myndighet

till

tillståndshavarens

att förhandla

intresse

av att bara ha en
krav på ordning och reda

med och allmänna

talar för detta. Naturvårdsverket

bör alltså kunna begära omprövning

när verket

länsstyrelsen

är tillsynsmyndighet,

när denna är tillsyns-

myndighet

osv.
I vissa fall kommer

samma myndighet att både ha hand om tillinom ett visst
synen och att pröva tillstånds- och omprövningsfrågor
område. Detta kommer särskilt att gälla annat än miljöfarlig
verksamhet, t.ex.

hälsoskydd,

kemikalier

eller strålning.

I och för sig skulle

det vara bättre om någon annan myndighet än den som svarade för
omprövningen
hade att ta initiativ till att omprövning
kom till stånd.
En sådan ordning

skulle

prövningsmyndigheternas
mycket svårt att
skaper

som behövs

samma myndighet,

vara bättre

ägnad att inge förtroende

opartiskhet.

Det

skulle

den att fungera tillfredsställande,
för båda uppgifterna
t.ex.

finns

Strålskyddsinstitutet.

emellertid
eftersom

för
vara

de kun-

samlade

hos en och
Vi föreslår alltså inte

någon ändring

i vad som nu gäller i detta hänseende. Det stämmer för
övrigt väl överens med vad som allmänt gäller på förvaltningsrättens
område.
Vi förutser

att ett system enligt

den nu skisserade ordningen har
att från hälso- och miljöskydds-

avsevärda

fördelar,

bl.a.

synpunkt

och från

naturvårdssynpunkt

därigenom

ningar och därmed sammanhängande
i större utsträckning
därför

motiverade

villkorsompröv-

frågor kan förväntas

bli prövade

än vad som är fallet för närvarande.

Vi föreslår

ett sådant system.

nämnts att sakägare och andra enskilda

Det har tidigare
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för närva-

Vi anser det inte
att införa en sådan rätt. Å

rande inte har någon rätt att begära omprövning.
lämpligt

för miljöbalkens

vidkommande

andra sidan kan det förväntas

att den nyss föreslagna
sakägare får ökade möjligheter

till att också enskilda

av villkor därigenom att initiativet
flesta fall förs ned på regional och lokal nivå.

till

omprövning

leder

att få till

stånd

omprövning

i de

omprövning

14.4.3

Obligatorisk

För att

till stånd omprövning

i större omfattning

kan en annan väg
omprövning av tillståndsvill-

vara att införa någon form av obligatorisk
kor efter viss tid.

är ett system med obligatorisk

Emellertid

ordningen

omprövning

inte fritt från

Ett skäl som talar mot en sådan lösning är att stora
inte minst personella, skulle tas i anspråk hos tillsynsmyndig-

invändningar.

resurser,
heterna, kanske i onödan eller i vart fall utan behövlig
sätt att komma

till rätta med dessa olägenheter

de initierande

myndigheterna

frågan

att det inte föreligger

tidsintervall

överväga

något sådant behov bör den vara skyldig
Genom en sådan skyldighet skulle

sitt ställningstagande.

att motivera

skapas garanti

för

ställningstaganden

att myndigheternas

såvitt avser bedömningen

grundade

Ett

beträffande sådana anläggningar
av omprövning
som de har tillsynen över. Om myndigheten därvid

om behovet

och verksamheter
finner

att med vissa

prioritering.

kunde vara att ålägga

För att i ett system med obligatorisk

tillsynsmyndigheternas

resursinsatser

ningen utnyttja företagens uppgifter

blir

väl-

av omprövning.
omprövning av villkor minska

av behovet

är det möjligt

att för bedöm-

i de årliga miljörapporterna.

Dessa

ut med uppgifter
som är av särskilt
omprövningsbehovet.
av
Beträffande längden av tidsintervallen
för myndigheternas återkommande obligatoriska
bedömningar
talar såväl rättstrygghetssom

bör då under

vissa år byggas

intresse för bedömningen

för att den bör överensstämma

resurssynpunkter
närvarande
alltför

gäller för omprövning

ståndsprövning
pliktiga

enligt den s.k. tioårsregeln.

ofta ta i anspråk tillsynsmyndigheternas

riska genomgångar

talar också behovet

för sådana verksamheter

resurser

att friställa

Mot att

för obligato-

resurser

för till-

som visserligen är tillståndsÄven i detta sammanhang

men trots detta ännu inte prövats.

Dell
I9 13-0281.

med vad som för
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kan de årliga miljörapporterna

utnyttjas,

lämnas också för ifrågavarande
Det arbete

förebyggande

som bedrivs

ningar innefattar

EG med att utarbeta

av föroreningar

direktiv

från miljöfarliga

om

anlägg-

också överväganden

mån sträcker

sig längre

överväganden

innefattar

villkoren

sådana numera skall

verksamheter.

inom

och kontroll

eftersom

angående omprövning som i viss
än vad som antytts i det föregående. Dessa
för närvarande en obligatorisk omprövning av

i syfte att tillgodose

kravet på bästa tillgängliga

teknik

efter

utgången av 90 % av avskrivningstiden
för anläggningen i fråga enligt
den nationella skattelagstiftningen.
Trots vad som anförts om olägenheterna av en obligatorisk
omprövning ter det sig ganska självldart, att
också skall acceptera
om sådana regler kommer till stånd inom EG
dem. Den nuvarande

utformningen

ganska komplicerad,

vilket

förutses.

av förslaget är dock som synes
gör att åtskilliga ändringar torde kunna

Vi anser det därför

inte meningsfullt

att för närvarande

på

denna punkt

anpassa vårt förslag till det pågående arbetet inom EG.
Under nuvarande förhållanden förordar vi därför lösningen med en

återkommande
tionde

bedömning

för omprövning
vart
av förutsättningarna
anförda framgår emellertid
denna
ståndatt

år. Av det förut

punkt måste kunna ändras, när linjerna
tivets slutliga

klarnar

beträffande

EG-direk-

utformning.

Det finns i dag flera EG-direktiv
skall omprövas
till

som upptar krav på att tillstånd
fjärde
fallet
år. Så är
i bl.a. ramdirektivet
vart
80/68

skydd för grundvatten

och ramdirektivet

76/464

om förorening
ämnen till gemenskapens vattenmiljö.

genom utsläpp av vissa farliga
Någon motsvarande möjlighet enligt

svensk rätt att regelmässigt

pröva vart fjärde år eller i andra fall när ett tillstånd
som är lindrigare än EG:s gränsvärden
denna fråga i avsnitt 14.4.6.

14.4.4

Förutsättningar

När tio år förflutit
villkor

för

innehåller

finns inte. Vi återkommer

med däri föreskrivna

vunnit laga kraft får alltid tillståndsmyndigheten,
ändra

verksamhet

eller föreskriva

eller

upphäva

till

omprövning

från det att ett tillståndsbeslut

är skäligt,

om-

villkor

gällande

nya villkor

villkor

för den 24

för

efter vad som
en miljöfarlig

§ första stycket

1

miljöskyddslagen.
För andra former av tillstånd eller godkännanden
än sådana som avser miljöfarlig
verksamhet gäller ofta begränsad
giltighetstid varför tioårsregeln i så fall inte blir tillämplig.
Skulle även

att de också får om-

är det rimligt

giltighetstid

dessa ha obegränsad
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prövas efter tio år.

i miljöskyddslagen

som är förenade
ändrade förhållanden

väsentligt

med tillståndet

beviljades,

har åsidosatts

eller

att

beviljande,

inträtt efter tillståndets

eller genom tillkomsten

i omgivningen

när tillståndet

tillståndsmyndigheten

att sökanden vilselett
att villkor

Som exempel kan nämnas

§ första stycket 2-7.

24

reglerade

härför är noggrant

gått till ända. Förutsättningarna

perioden

ske även innan tioårs-

kan villkorsomprövning

I vissa situationer

t.ex

av ny process- eller reningstek-

nik.

omprövning
som de nu angivna är
område.
miljöbalkens
generellt
på
gälla
uttryck för principer som bör
Delvis motsvarar de grundläggande oskrivna rättsregler inom förvaltförutsättningar

Sådana

med sådana

står de i god överensstämmelse

och i övrigt

ningsrätten

för

gälla tillstånd

om de kommer till uttryck i lag. De bör därför
hela område.
och godkännanden på miljöbalkens
regler

verksamhet sträcker
av miljöfarlig
sig långt enligt gällande rätt. Med hänsyn härtill och till tillståndshatill omprövning

Möjligheterna

varnas behov av planeringsförutsättningar
några ändringar i fråga om de generella

Vissa speciella situationer
andra områden föranleder

ñnner vi inte skäl att föreslå

omprövningsmöjlighetema.

till. Vissa av våra förslag på
behov av nya omprövningsmöjli
gVi tänker
motsvarande omprövning.

återkommer
emellertid

heter eller får i alla fall effekter

dels om miljökvalitetsnormer,
Till
och särskilt branschföreskrifter.

på förslagen
skrifter

dels om generella förede senare återkommer vi

l4.4.6.

i avsnitt

i en miljökva-

Som vi anfört i avsnitt 7.5.3 och 7.5.5 bör innehållet
kunna läggas till grund för omprövning

litetsnorm

i fall när normen

För att så skall få ske bör dock förutsättas

inte uppfylls.

antingen

att

på grund av att Sverige är internationellt
normen
- t.ex.
förpliktad
att genomföra den - och därför skall tillämpas omedelbart
har upprättat en åtgärdseller att länsstyrelsen eller Naturvårdsverket
bör ske. Vid en sådan prövning bör
plan som visar att omprövning
är bindande

aktsamhetsreglerna
åtgärdsplanen

tillämpas.

framgår

Av den bindande

kvalitetsnormen

eller

vad som bör uppnås genom nya skyddsåtgärder

och andra försiktighetsmått.
för omprövning
sägs att, om det finns förutsättningar
eller villkor för en viss verksamhet, det skulle kunna vara

I våra direktiv
av tillstånd

lämpligt
prövas

om flera

verksamheter

i ett sammanhang.

med t.ex.

likartade

utsläpp

För det fall att en åtgärdsplan

kunde

för genom-
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förande av en miljökvalitetsnorm
förutsätter
för flera
att villkoren
verksamheter
skall omprövas föreslår vi i avsnitt 7.5.5 att en
gruppprövning av flera tillstånd skall kunna ske. Syftet härmed är att
samordna

försiktighetsmåtten

försiktighetsmått

för

verksamheterna.

Inom ramen för de
aktsamhetsreglerna
bör en
kunna ske mellan de olika företagen så att

som kan krävas

uppdelning av åtgärderna
de mest kostnadseffektiva
siktighetsåtgärder

enligt

lösningarna

uppnås.

Mer

kostsamma

för-

skulle ha varit

kan dock inte utkrävas av en verksamhet än vad
som
möjligt om verksamheten prövats separat. Prövningen

skall resultera

i separata tillstånd

och villkor

för de olika

verksam-

heterna.
När villkor

ändras på den grunden att tillståndsbeslutet

får därmed sammanhängande
som inom tioårsperioden

ändringar

samtidigt

gällt i tio år

göras i andra villkor,

har ändrats eller tillkommit

efter omprövning

på annan grund än att tio år förflutit
varen. De andra villkoren

eller efter ansökan av tillståndshabehöver således inte ha gällt i tio år 29 a §

andra stycket miljöskyddslagen.

Omprövning

enligt den s.k. tioårsregeln

tillämpningsproblem.

Inte så sällan förhåller

har visat sig medföra
det sig nämligen

vissa
på det

sättet att nya tillstånd fortlöpande söks för en och samma verksamhet
till följd av t.ex. ändringar i produktionen eller tillverkningsprocessen.
I samband därmed

föreskrivs

en tillsynsmyndighet

till stånd en allmän omprövning
olika tioårsperioder
gäller för villkoren.

ofta nya eller ändrade villkor.
Framför
allt gäller detta i fråga om större verksamheter.
Till slut kan den situationen inträda att villkoren
för en viss anläggning eller verksamhet
fastställts vid ett flertal olika tillfällen. Det finns då ingen möjlighet för
manhang,

att

eftersom

i ett sam-

Ett sätt att mildra

möjliggöra
prövning

den nu nämnda olägenheten skulle kunna
vara att
för tillsynsmyndigheten
att, i samband med villkorsom-

enligt

tioårsregeln,

också kräva omprövning

av sådana villkor som tillkommit
under tioårsperioden
i samband med ett nytt tillstånd. Denna möjlighet,
som kan ses som en utveckling av 1989 års
ändringar i miljöskyddslagen,
bör därför komma till uttryck i miljöbalkens bestämmelser om villkorsomprövning.
En sådan prövning i enlighet med det nu förordade kan i många fall antas leda till väsentligen
samma resultat villkorsmässigt
som då en företagare begär ett helt nytt
tillstånd i stället för att successivt ansöka
om ändring i befintliga tillstånd.
Av det tidigare

har framgått

kanske inte tagit upp frågor

att Naturvårdsverket

om omprövning

och länsstyrelsen

i önskvärd

omfattning.
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att omprövningsför-

den synpunkten

för
om möjligheterna
att begära omprövning av villkor varit större. Fram
en tillståndshavare
förutom upphävande
till halvårsskiftet
1992 kunde en tillståndshavare

farandet

skulle ha utnyttjats

i större utsträckning

påkalla endast lindring
i dessa. Någon möjlighet
att på
av villkor
fanns
inte
tidigare.
skärpa villkor
däremot
ansökan av tillståndshavaren
Emellertid

framhölls

där tillståndshavaren
pande riktning.

sida att det finns fall

det från Industriförbundets

har intresse av att få villkor ändrade även i skärvill annämndes att tillståndshavaren

Som exempel

bättre process- eller reningsteknik
vända en ny och från miljösynpunkt
inom
för
gällande villkor.
På grundval av
men som inte ryms
ramen
ändrats så att villkor
förslag i prop. 1991/92: 137 har miljöskyddslagen
Eftersom en begäran
kan skärpas även på begäran av tillståndshavaren.
riktning förutvillkorsomprövning
i
skärpande
tillståndshavaren
av
om
från dennes sida, bör inte redan på grund av att det
till
stånd
kommer
en sådan prövning eller annan villkorsomprövning
få begära ompå ansökan av tillståndshavaren
en tillsynsmyndighet
sätter frivillighet

En annan sak är att det kan ñnnas
även av andra villkor.
förutsättningar
för tillsynsmyndigheten
att begära ompröv-

prövning
fristående

ning. I så fall bör självfallet

de båda ansökningarna

handläggas gemen-

samt.
i miljöskyddslagen

I dag lämnar omprövningsreglerna

inte utrymme

som prövar en ansökan om ändring i ett beñnti samband därmed också omprövar villkor som fastställts
tillfällen.
Detta kan få till följd att den nya ansökningen

för att den myndighet
ligt tillstånd
vid tidigare

måste avslås,

eftersom

stränga villkor,

tillkommande

bedöms

bli alltför

utsläpp,

även i förening

stora i förhållande

till

med

de utsläpp

Om det däremot vore
som får göras enligt tidigare fastställda villkor.
möjligt att samtidigt skärpa de gamla villkoren skulle de sammantagna
kunna nedbringas

utsläppen

även för ett tillstånd
befintliga

villkor

enligt

till en sådan nivå att utrymme skapades
den nya ansökningen.
En skärpning av

som alternativ till ett avslag skulle också kunna leda
av de totala utsläppen från anläggningen eller verk-

till en minskning
samheten i fråga. Vi föreslår därför

att tidigare

kunna ändras i samband med prövning
Som anförts
om omprövning
t.ex.

i avsnitt

14.4.l

är utförligt

ningsmedel

i föreskrifter

skall

det sig så att medan frågan

i miljöskyddslagen

frågan om återkallelse

digande

villkor

av en ny ansökan.

förhåller

reglerad

fastställda

så behandlas

av godkännande av ett kemiskt bekämputfärdade av regeringen med stöd av bemyn-

i lagen om kemiska

produkter.
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av ett tillstånd

strikt

angivna

godkännandet

förutsättningar.

till miljöfarlig

förutsättningar

skillnad

kan ske

medan

av en kemisk produkt
Denna

verksamhet

omprövning
av
kan ske under mycket

mäste bevaras

i miljöbalken

och, som redan nämnts, också göras tillämplig
på biotekniska
produkter. Det ñnns inte anledning att av formella och lagtekniska skäl
undanröja möjligheterna för kemikaliemyndigheterna
och hälsoskyddsmyndigheterna
samheter,

att genomföra

ändrade villkor

för produkter

eller verk-

när hänsyn till hälsa, miljö eller säkerhet talar för det. Även

från olika områden bör samordnas i miljöom omprövningsregler
balken krävs det alltså olika regler för skilda typer av omprövning.
Vi
finner inte anledning att föreslå någon förändring vad gäller förutsättningarna

för omprövning

på andra områden

i den mån de går längre

än vad som föreslås gälla för miljöfarlig
verksamhet.
De nuvarande
möjligheterna
till omprövning enligt naturvårds-, kemikalie- och strål-

skyddslagstiftningen

förordningar,

bör således behållas.

Grunderna

för omprövning

även i den mån de tidigare

reglerats

genom regerings-

som förut anförts återfinnas

i balken.

bör emellertid,

14.4.5

Rättskraften

En

som

fråga

omprövning
verksamhet

vid

avgjort

inte

omprövning
får

glömmas

i diskussionen
om
är den att de som bedriver industriell
och kommunal
måste kunna göra anspråk på rimliga planeringsförutsätt-

ningar och skäliga avskrivningstider
tillståndsbeslut

på investeringar.

får således inte urholkas

Detta framhölls

Rättskraften

i ett

så långt att den blir illusorisk.

redan i samband med 1942 års lagstiftning

der mot vattenförorening
direktiv

bort

på att berättigade

Det är främst
trygghetsintresset

om åtgäroch som redan nämnts pekas också i våra
krav från industrin måste beaktas.

vid omprövning
kommer

måste ägnas särskild

av villkor

i konflikt

uppmärksamhet.

och tillstånd

med andra intressen
Däremot

som rättsoch därför

kan den tillståndsha-

vare som förfarit på sådant sätt att hans tillstånd återkallas helt eller
delvis i allmänhet inte göra anspråk på samma rättstrygghet
som den
lämnar
riktiga
uppgifter
och
lojalt
följer
föreskrivna
villkor.
som
Det är självklart
kommer

att vissa av de förändringar
som vi nu föreslår
att påverka såväl industrins som kommunernas planering i vad

avser bedrivandet
påverkan

verksamhet. Emellertid
är en sådan
av miljöfarlig
ofrånkomlig,
eftersom en av grundförutsättningarna
för

Kapitel

583

14

är att miljö- och hälsoskyddsintressena
av miljöbalken
skall tillmätas större tyngd i förhållande till andra intressen.

utformningen

I tidigare

har vi redogjort

avsnitt

i miljöskyddslagen

verkandereglema

för hur omprövnings-

och för-

under den tid lagen

förändrats

varit i kraft samt för de motiv som legat till grund för dessa ändringar.
Som framgår av redogörelserna har rättskraften såvitt gäller tillståndsvillkor

successivt

att inskränkas

kommit

allt starkare krav på ökad miljö-

liksom

Vid omprövning,

balken eller vid utfärdande

ofrånkomligt

och hälsoskyddshänsyn

av samhällets
från alla som

verksamhet.

miljöfarlig

bedriver

mot bakgrund

för övrigt vid annan prövning enligt miljömed stöd av denna, är det
av föreskrifter

rättstrygghetsintresset

att

får

ytterligare

vidkännas

för att syftet med balken skall kunna nås. Naturligtvis

inskränkningar

kan tillåtas gå med
finns det en gräns för hur långt denna inskränkning
Var gränsen går är dock inte möjligt
hänsyn till rättssäkerhetsaspekter.
en gång för alla. Den kommer nämligen, precis som
varit fallet, att flyttas allt eftersom samhällets värderingar skif-

att fastställa
hittills

tar med avseende på avvägningen
och

skydddsintressena
Någon

å andra

mellan å ena sidan miljösidan andra motstående

och hälsointressen.

för vad som kan tillåtas från rättssäkertill följd av de förändringar
som vi nu föreslår
hänför sig till
De viktigaste förändringarna

risk för att gränsen

hetssynpunkt överskrids
inte föreligger.

anser

behörigheten

att begära omprövning

omprövning

verkställa

att samtidigt

för flera företag.

i detta sammanhang

Vi vill

och möjligheterna

särskilt

framhålla

att vi inte avser att

verksamhet att
på grund av tillstånd till miljöfarlig
biotekniska produkter
omfatta även frågor om hälsoskydd, kemikalier,

utvidga rättskraften

och strålning

inom företaget.

I dag är ett tillståndsbeslut

enligt

miljö-

bindande endast i de frågor som beslutet omfattar. Hälsoär därför i princip
skydds-, kemikalie- och strålskyddsmyndighetema

skyddslagen

lagen om kemiska
att med stöd av hälsoskyddslagen,
produkter och strålskyddslagen ingripa mot en verksamhet som tillsatts
kan dock inte ålägga
hälsoskyddsmyndigheter
enligt miljöskyddslagen;
oförhindrade

tillståndshavaren
tighetsmått

att upphöra

Även i fortsättningen

digheter

att ingripa

omprövas

eller att vidta försik-

med avseende på denna utöver vad som angetts i tillståndsmäste det vara möjligt för dessa myn-

beslutet.

tillstånd

med verksamheten

i frågor

som inte regleras

i tillståndsbeslut.

som meddelats av sådana myndigheter
dem
enligt
de regler vi föreslår.
själva
av

eller godkännanden

De
får
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Generella

En grundläggande
anläggning

föreskrifter

princip

i stället

för

omprövning

i dagens system för omprövning

eller verksamhet

skall prövas individuellt.

är att varje

Självfallet

ställer

ett sådant system stora

krav på resurser, inte minst personella, för att
systemet skall svara upp mot samhällets ändrade miljökrav.
En möjlighet att förbättra miljöskyddet kan
vara att i fråga om vissa
anläggningar
och
verksamheter ersätta krav på omprövning
grupper av
med generella
skrivits

föreskrifter.

i individuella

Dessa skulle då ta över villkor

tillståndsbeslut.

omprövning

i viss utsträckning

anläggningar

och verksamheter

kommunala

kunna undgås.

vad gäller

Tänkbara

kategorier

härvidlag

skulle kunna vara exempelvis
Dessa uppgår till ett stort antal och

avloppsreningsverk.

visar stora likheter

som förePå detta sätt skulle behovet av

såväl utrustning

som processteknik

och

ämnen som släpps ut.
För

att tillämpa

utsträckning

med generella

ett system

krävs omfattande

föreskrifter

branschundersökningar.

i större

Naturvårdsver-

ket har på uppdrag

av oss utrett frågan om vilka branscher som rent
skulle kunna regleras genom generella föreskrifter
i stället för
individuell prövning. Uppdraget har redovisats i rapporten Utvärdering
och effekterna av att införa ett system med generella
av möjligheterna
allmänt

föreskrifter

bil.

2 till betänkandet.

I verkets rapport sägs att förutsättningarna
för att använda generella
föreskrifter
varierar starkt. Det typiska föreskriftsfallet
sågs vara en
relativt

enhetlig

små anläggningar
av betydelse
metoder

och stabil bransch

och där det finns

möjliga

i övrigt

med många

sammantaget

och relativt

år

väl definierade

för att begränsa påverkan.

Ett system med generella
självfallet

eller verksamhetstyp

vars utsläpp eller påverkan

föreskrifter

förenat med vissa problem.

heter i anläggningarnas
utrustning,

i stället

Dessa sammanhänger

och verksamheternas

processteknik

för omprövning

omgivningar,

och utsläppsförhållanden.

Som

är

med oliktekniska
förordat

i

avsnitt 6.5.3 bör det därför

vara möjligt att i ett enskilt fall med stöd
i balken anpassa eller skärpa kraven i föreskrifterna
med hänsyn till förhållandena
på den aktuella platsen. Det bör också
av tillsynsreglerna

vara möjligt

att i föreskrifterna

ger, dispens får meddelas

dispensmöjlighet
föreskrifterna

medge att, när särskilda

från föreskrifterna.

Mönster

skäl föreligför en sådan

finns i 8 a § miljöskyddslagen.
Beslut om avsteg från
bör meddelas av vederbörande tillsynsmyndighet.
Even-
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kan det dock vara lämpligt
vårdsverket pröva sådana frågor.

tuellt

Även i fall när generella
föreligga

att i ett inledningsskede

låta Natur-

meddelats kan förutsättningar

föreskrifter

enligt de allmänna

585

14

omprövningsreglerna

att begära ompröv-

skall
Vid en sådan omprövning
villkor.
ning av tidigare föreskrivna
anfördet
förut
inte
enligt
iakttas, om
dock de generella föreskrifterna
finns att meddela dispens från dem.
da förutsättningar
som det vi nu skisserat kommer i sak ytterligare att
rättskraft. Emellertid
är i princip ändrade
minska ett tillståndsbesluts
alltid
generella krav på en verksamhet något som tillståndshavaren
Ett system

måste räkna med. Problemet
alltid

måste ta i beaktande,

än det som lagstiftaren
att de som bedriver en verksam-

är inte annorlunda
nämligen

för planering av denna. Detta
het måste ges rimliga förutsättningar
myndighet
beaktas
den
självfallet
måste
som utfärdar de generella
av
föreskrifterna.
Myndigheten måste således göra en avvägning mellan
och å andra sidan kravet på starå ena sidan kravet på förutsägbarhet
kare skydd för miljö- och hälsoskyddsintressena.
I Miljö-

och naturresursdepartementets
och den svenska

EES-avtalet
vissa frågor

prövning.

promemoria

Ds

1992:43

behandlades

miljöskyddslagstiftningen

skulle kunna beaktas vid
om hur en miljökvalitetsnorm
i ett
promemorian
Sålunda föreslogs i
att gränsvärden
skulle beaktas vid tillståndsgivning

EG-direktiv

och även utgöra grund

för omprövning.
Vi har i remissyttrande
av miljöbalken

över promemorian

anfört bl.a. att de delar

som krävs för en anpassning till EG:s regelsystem bör
av ramlagstiftning och att bemyndiganderegler i balken

ges karaktären
i förening med föreskrifter

som regeringen bestämmer
rande i svensk rätt.
På grundval

av prop.

av regeringen eller myndighet
inföbör utgöra medel för EG-reglernas

meddelade

l992/93:60

har riksdagen

i december

1992

Ändringen
antagit en lag 1992:1543
om ändring i miljöskyddslagen.
för
innebär att det i 5 § sista stycket har införts ett bemyndigande
regeringen

eller

den myndighet

regeringen

bestämmer

att meddela

begränsningar och försiktigföreskrifter
i fråga om skyddsåtgärder,
hetsmått i övrigt som på grund av Sveriges av riksdagen godkända
åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
inte får åsidosättas. Vidare innebär ändringen genom ett
EES-avtalet
skall gälla framför redan medtillägg i 22 § att sådana föreskrifter
delade tillstånd.

586

Kapitel

14

Vi anser det angeläget att det i miljöbalken
öppnas möjlighet till
omprövning
med sådana EGav villkor
som inte överensstämmer
direktiv som omfattas av EES-avtalet eller
som Sverige framdeles kan
bli bundet av. I avsnitt 14.4.3 har vi behandlat frågan
om generell
omprövning enligt andra grunder än den nu gällande tioårsregeln
men
inte ansett att det finns skäl att
nu gå ifrån den. Den bör dock kompletteras med en regel att omprövning får ske efter den kortare tid
som
följer

av Sveriges internationella
omprövning
tar sig andra uttryck

generella

föreskrifter,

utfärdade

förpliktelser.

I den mån kraven

på

bör en anpassning kunna ske genom
med stöd av det allmänna bemyndi-

gande som vi föreslår.

l4.4.7
Något

Upphävande
som ibland

av gamla

tillstånd

visat sig kunna medföra

problem vid rättstillämpningen är då en tidigare tillståndspliktig
verksamhet undantagits från
kravet på tillståndsprövning.
Detta kan ha skett antingen genom att
tillståndsplikten
ersatts med en anmälningsplikt
eller till följd av att
verksamheten helt tagits bort från listan i bilagan till miljöskyddsförordningen.
Som redan påpekats

princip

för all framtid

föreskrivits

gäller

ett tillstånd

och detsamma

för tillståndet.

enligt

är fallet

Detta jämte villkor

miljöskyddslagen

i

med de villkor
upphör

som
således inte att

gälla bara därför

att verksamheten inte längre är tillståndspliktig.
För
detta krävs i stället någon form av beslut eller föreskrift.
Efterlevnaden
är sanktionerad på olika sätt. Så kan t.ex.
av främst tillståndsvillkoren
den som överträder formellt gällande villkor ådra sig straffansvar.
Ibland händer det att en företagare vill företa ändring i
en verksamtidigare meddelats tillstånd jämte villkor,
men där ändringen faller utanför området för tillståndsplikt
enligt de nya reglerna.
Med ganska stor sannolikhet leder ändringen till att verksamheten i
het för vilken

den nya utformningen
kommer i konflikt med såväl det gamla tillståndet som villkoren för detta, eftersom dessa formellt alltjämt gäller. Om

företagaren

trots detta påbörjar

av sanktioner.

verksamheten riskerar han att drabbas
För att med säkerhet undgå denna risk har företagaren

i dag ingen annan möjlighet än att frivilligt
begära prövning av verksamheten i dess nya utformning.
Genom en sådan prövning kan det
gamla tillståndet med villkor ersättas med ett nytt
som rymmer den
Det är dock att märka att företagaren kan råka ut
nya verksamheten.
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då han nästa gång vill företa en icke tillståndsplik-

av det nu beskrivna slaget skulle det för
vidkommande
vara möjligt att gå fram efter i princip två
Även
till omprövning.
Ett sätt är att utöka möjligheterna

För att undgå olägenheter
miljöbalkens
olika linjer.

om en sådan prövning skulle kunna göras mindre ingripande än en
tillståndsprövning
har den dock den nackdelen att den kan behöva
återupprepas.
synes i stället vara att införa ett system som medger den
tillståndshavare
som så önskar att på ett enkelt sätt en gång för alla bli
befriad från sådana tillstånd och villkor som avser verksamheter som
inte längre kräver tillstånd. Att därvid införa bestämmelser med geneBättre

rell räckvidd

bör inte komma i fråga. En tillståndshavare

kan nämligen

antas ha intresse av att behålla sitt tillstånd även om den med tillståndet avsedda verksamheten
i stället ett system där
Vi förordar
inte längre är tillståndspliktig.

från i första hand rättstrygghetssynpunkt

han önskar få tillståndet
skulle

vara

osannolikt,
verksamheten

som lämnat tillståndet anmäler att
upphävt. Att en sådan ordning
är
i ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv

hos den myndighet

tillståndshavaren

till

nackdel

eftersom

jämte villkor

balkens

aktsamhetsregler

kan ingripa

att gälla för

av något krav på tillstånd
om det behövs.

även då denna inte omfattas

och tillsynsmyndigheten

kommer
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Tillsyn

15.1

Inledning

I våra direktiv

att ändamålet

understryks

ma en miljölagstiftning
alla samhällssektorer.

som bidrar

med vårt arbete är att utfor-

till att miljöhänsynen

genomsyrar

Översynen skall gälla såväl de allmänna miljö-

som de med dessa sammanhängande bestämmelserna om straff och andra sanktioner.
kan
Vi har i tidigare avsnitt redovisat hur de olika miljölagarna

rättsliga

i miljöskydslagstiftningen

reglerna

i en gemensam balk. Vi har också redovisat hur de
i en sådan balk kan utformas liksom de
aktsamhetsreglerna
regler som kan behövas för de olika sakområdena. Vi har

sammanfogas
allmänna
särskilda

hur dessa regler kan kompletteras

vidare redovisat

föreskrifter

generella

med ett system av

och miljökvalitetsnormer.

De av oss tidigare redovisade förslagen torde utgöra grunden för
Förslagen måste emellertid, för att de
ett effektivare miljöskyddarbete.
med ett system av lämpligt
kompletteras
skall bli verkningsfulla,
utformade

tillsyns-

de miljöanknutna

möjligheterna

och kontrollbestämmelser.

av

medför att vi bör pröva
en miljöbalk
Givetvis
gemensamma sådana bestämmelser.

lagarna

att införa

Sammanläggningen

till

krävs också en lämpligt utformad myndighetsorganisation med tillräckliga personella och andra resurser. Den sistnämnda frågan behandlas
i 19 kap.

15.2
Flertalet
melser
rubriken

Definitioner
miljöbalken innehåller bestämav de lagar som föreslås ingå i
är dessa bestämmelser samlade under
om tillsyn. Vanligtvis
tillsyn.

I allmänhet

regleras i dessa bestämmelser

myndighe-

och befogenheter inom tillsynsområdet.
ternas ansvar, skyldigheter
emellertid
att bland dessa bestämmelser
Inte sällan förekommer
intagits

sådana som mer har karaktären

av aktsamhetsregler.

I dessa
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regleras

bl.a.

vissa

kontrollfrágor.

också att bestämmelser

som i vissa lagar införts
i andra lagar förts in under andra rubriker.
En bidragande

orsak till de redovisade

begreppen tillsyn
I förarbetena
omfattade

och kontroll

till miljöskyddslagen

övervakning

föreskrifter

förekommer

under rubriken

förhållandena

tillsyn

torde vara att

klart deñnierats.
angavs att myndigheternas

tillsyn

och kontroll

och att skyddsav störningskällor
Kontrollbegreppet
har emellertid successivt i

efterlevdes.

allt större utsträckning
som utövare

aldrig

Det

kommit

av miljöfarlig

att användas t.ex.

för sådan kontroll

verksamhet

m.m. är skyldiga att bedriva.
I miljöskyddssammanhang används
numera, för att klart särskilja
denna verksamhet från den tillsyn myndigheterna
är skyldiga att utöva,
ofta begreppen egenkontroll
eller internkontroll.
Med dessa begrepp
har man velat klargöra att det primära
ansvaret för att miljöfarlig
verksamhet bedrivs

i enlighet

med miljöskyddslagens

den som utövar verksamheten
övrigt under senare år särskilda
in bland tillsynsreglerna

ning.

riktar

I detta fallet

bestämmelser

åvilar
har för

om denna kontroll

finns bestämmelser

sig mot dem som bedriver
har kontrollbestämmelserna

männa aktsamhetsreglerna
Det kan i sammanhanget
ler bestämmelser

bestämmelser

I miljöskyddslagen

förts

i lagen.

Också i strålskyddslagen
bestämmelser

i fråga.

Dessa
om kontroll.
verksamhet med strålinförts

bland

de all-

i lagen.
nämnas att även arbetsmiljölagen

innehål-

om kontroll.

Övervägandenaom att i miljöbalken införa
gemensamma tillsynsbestämmelser

förutsätter

uppfattning

och i enlighet

att begreppet tillsyn

klart definieras. Enligt vår
med den praxis som utvecklats bör begreppet tillsyn i princip förbehållas myndigheternas arbete med
att tillse att
gällande lagar, förordningar,
föreskrifter
och villkor
efterlevs.
För
detta arbete krävs lämpligt
digheter

som erhållit

utformade

befogenheter

tillsynsbestämmelser.

att utnyttja

De myn-

dessa bestämmelser

bör

kallas tillsynsmyndigheten
Nämnda

definitioner

bör givetvis

inte påverka

huvudansvaret

för att miljölagarna

av lagreglerna.

För att säkerställa att verksamheter

i enlighet

med gällande

efterlevs

bestämmelser

åvilar

i de flesta lagarna är utformade

sätt. Så är emellertid

inte fallet

att

den som omfattas

av visst slag utövas
kan behövas särskilda aktsam-

hetsregler av det slag som
ovan redovisats.
Genomgången av de nuvarande miljölagarna
stämmelserna

det förhållandet

vad gäller

visar

att tillsynsbe-

på ett relativt

enhetligt

kontrollbestämmelserna.
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Dessa bestämmelser

saknas sådana

bestämmelser

stannat för att

Dessutom
är av olika karaktär.
härtill
med
hänsyn
i flera lagar. Vi har

i miljöskyddslagen

om kontroll
införas bland de särskilda

bestämmelserna

nuvarande

skyddslagen

bör lämpligen

lerna för miljöskydd

miljölagarna.

i de aktuella

tillsynsbestämmelserna

söka samordna

och strålskydd

aktsamhetsreg-

i miljöbalken.
finns bestämmelser

miljölagarna

I flera av de nuvarande

Också dessa bestämmelser

gifts- och upplysningsplikt.

De

och strål-

om upphar karaktären

Med tanke på dessa bestämmelsers allmängiltigav aktsamhetsregler.
het bör de i första hand införas bland de allmänna aktsamhetsreglerna
inledning. Av praktiska skäl har vi dock valt att också
i miljöbalkens
föra in vissa regler om uppgift och uppbör det införas möjlighet för regeringen att

bland tillsynsbestämmelserna

lysningsplikt.
meddela

Lämpligen

närmare bestämmelser

15.3

om upplysningsplikten.

slag av tillsynsbestämmelser

Olika

Vi kan inledningsvis
ler bestämmelser

att alla de här aktuella lagarna innehålI många avseenden uppvisar
tillsynskaraktär.

konstatera
av

Samtidigt kan
som ovan redovisats stora likheter.
vi konstatera att de mest detaljerade bestämmelserna om tillsyn återlagen om
ñnns i de utpräglade skyddslagarna - dvs. miljöskyddslagen,
De mer
och strålskyddslagen.
hälsoskyddslagen
kemiska produkter,
och
naturdvs. naturresurslagen
utpräglade markanvändningslagarna
tillsynsbestämmelser
få
relativt
däremot
av
vårdslagen - innehåller
karaktär.
redaktionella indelning framstår i många avseenNaturvårdslagens

dessa bestämmelser

den som otidsenlig i jämförelse med de övriga lagarna. I lagen ñnns
åtminstone inte av det slag som ñnns i
inga särskilda tillsynsregler
befogenhet att meddela rättelse är
de övriga lagarna. Myndigheternas
här kopplad

till straffbestämmelserna

i lagen och inte till aktsamhets-

reglerna.
Naturresurslagen
bestämmelserna
andra lagar.

skiljer

sig från de övriga

lagarna på det sättet att

i denna i huvudsak blir tillämpliga

I naturresurslagen

vid prövning

ñnns således inga tvångsregler

enligt
av det

slag som finns i de övriga lagarna. I samband med behandlingen av
uttalades från vissa remissmyndigheter
förslaget till naturresurslag
tveksamhet

till

att i lagen inte infördes

särskilda

tillsynsregler.

Med
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härav uttalade

departementschefen

prop.

1985/86:3

s. 3

följande.

Som framhållits i promemorian kommer regeringsprövningen
enligt
4 kap. så gott som uteslutande att
avse verksamheter som omfattas
av PBL:s och miljöskyddslagens krav på lov resp. tillstånd. Nyanläggnings- eller utbyggnadsåtgärder
som vidtas innan sådant lov
eller tillstånd har lämnats kommer därmed
att omfattas av PBL:s
eller miljöskyddslagens sanktionsbestämmelser
och de möjligheter
till ingripanden för att utöva tillsyn eller åstadkomma
rättelse som
dessa lagar ger.
Som vi redogjort

för i andra sammanhang

gande och de särskilda
bestämmelserna

föreslås

hushållningsbestämmelserna

om miljökvalitetsnormer

att de grundlägtillsammans

med

och miljökonsekvensbeskriv-

ningar
dvs. de regler som är
och som skall
av "paraplykaraktär"
tillämpas vid myndigheternas handläggning -införs i
en särskild avdelning i balken. I samma avdelning förs de nuvarande bestämmelserna
i 4 kap. naturresurslagen
om regeringsprövning
av vissa större industrianläggningar in. Vi föreslår emellertid att den nuvarande tillståndsprövningen ersätts av en tillåtlighetsprövning.
Denna fråga behandlas
närmare

i kapitel

13.

Tillsynsbestämmelserna
huvudsak

Vilka

regler

i de nuvarande

miljölagarna

innehåller

i

om

myndigheter

som utövar tillsyn

Tillsynsmyndigheternas

och deras ansvarsområden.

rätt att meddela

råd,

förelägganden

och

förbud.

Tillsynsmyndigheternas

rätt till

tillträde

och att utföra

undersök-

ningar.

Tillsynsmyndigheternasbefogenheterattombesörjarättelseåtgärder.
Tillsynsmyndigheternas

skyldighet

att beivra överträdelser

av gäl-

lande bestämmelser.

Skyldighet

för den som utövar tillsyn

Polismyndighetens

skyldighet

att iaktta viss sekretess.

att ge det biträde i tillsynen

som kan

behövas.

15.4
Särskilda
samtliga

Myndighetsansvar
bestämmelser

tillsynsuppgifter
om myndigheternas
finns i
lagar som skall samordnas i miljöbalken
utom naturvårdsla-
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lagen om kemiska produkter,
renhållningsoch strålskyddslagen
är dessa bestämmelser

sätt. Tillsynsuppgifterna

omfattar

av såväl lagarna som föreskrifter

här genommeddelade med

stöd av dessa.
Vilka myndigheter

regleras i dag ansom tilldelats tillsynsansvar
tingen genom lagbestämmelser
eller genom förordningar
eller ibland
bådadera.
genom
En samordning

i en miljöbalk torde, för
av tillsynsbestämmelserna
skall förloras, förutsätta att detaljregleringen
att inte överskådligheten
sker genom särskilda förordningar
utfärdade av
av ansvarsfrågorna
regeringen med stöd av balken och inte regleras i lag. En sådan ordning
för övrigt redan i dag tillämpas i flera lagar
- som
- ger regeringen möjlighet att vid behov göra erforderliga justeringar och ändringar i myndigheternas
ansvar.
Ett tillskapande

av gemensamma tillsynsregler
tillsynsansvar behöver förändras

myndigheternas

innebär inte i sig att
i förhållande

till vad

som nu gäller. Sammanläggningen av de nuvarande lagarna kan emellertid, såsom framhållits i våra direktiv, skapa förutsättningar för olika

rationaliseringsåtgärder.

Dessa

frågor

återkommer

vi

också

till

i

19 kap.

15.5

Råd,

I förarbetena
medverkan

digheterna

förelägganden
till

och

miljöskyddslagen

i tillsynen.

förbud
betonades

Med hänsyn härtill

företagens

frivilliga

ankom det på tillsynsmyn-

att i första hand genom rådgivning verka för att lagbestämI samband med lagändring 1988 uttalade departe-

melsema efterlevdes.

mentschefen prop.
1987/88:85
att skyldigheten
att meddela råd i
vissa fall visat sig utgöra ett onödigt hinder för tillsynsmyndigheten
att
effektivt
förebygga olägenheter. Genom lagändringen befriades tillsynsmyndighetema

från denna skyldighet.

I hälsoskyddslagen
farande

kvar.

meddelas

finns emellertid

I brådskande

fall

rådgivningsskyldigheten

kan dock förelägganden

fort-

och förbud

omedelbart.

I de övriga

lagarna finns ingen rådgivningsskyldighet

inskriven.

I
till lagen om kemiska produkter prop. 1984/851118
52
s.
uttalades dock att tillsynsmyndigheten
vid bristande efterlevnad
av
lagen bör söka nå rättelse på frivillig
väg genom råd och anvisningar.
förarbetena
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införa

att i miljöbalken

saknas det anledning

vär uppfattning

rådgivningsverksamhet.
Det bör
om myndigheternas
själva
i
vilka
sammanhang
fritt
avgöra
stå tillsynsmyndigheterna
att

särskilda

regler

Denna bedömning bör givetvis ske med utgångspunkt från överträdelsens
art. överträdelser
av straffsanktionerade
leda till
bestämmelser bör bedömas särskilt allvarligt och i normalfallet
råd bör meddelas.

omedelbara

ingripanden

från

sida i form

tillsynsmyndighetens

förelägganden

om skyddsåtgärder
möjligheter
Bestämmelserna
om myndigheternas
och försiktighetsmått
lägganden om skyddsåtgärder
relativt

enhetliga

lagen inte innehåller

från de övriga

nuvarande

några särskilda
miljölagar

att själv bedöma

digheten

förelägganden

det i princip

är

pä tillsynsmyn-

bör ske i form

fall ingripanden

är i allmänhet

Lagtexten

i enskilda

tillsynsmyndigheten

eller förbud

tillsynsregler.

ankommer

i vilka

eller förbud.

att meddela före-

Som ovan redovisats skiljer
lagarna bl.a. på det sättet att

i de olika miljölagarna.

sig dock naturvårdslagen

Enligt

av

eller förbud.

av

så utformad

att
eller

fall får meddela de förelägganden

som har
som behövs för att lagen eller föreskrifter/villkor
meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Ordet behövs kan sägas
inte skall tillgripa
ge uttryck för den principen att tillsynsmyndigheten
förbud

mer omfattande tvångsätgärder
Det bör dock understrykas

än vad som är nödvändigt.

t.ex. förekommit
utfärdat

eller förbud.

totalförbud

Det förekommer
införts
Enligt

emellertid

vid senare överprövning.
att det i lagtexten eller i lagmotiven

upphävts

handlingsutrymme.

i tillsynsmyndigheternas
har tillsynsmyndigheternas

renhållningslagen

meddela de förelägganden
Liknande

använda viss kemikalie.

mot att inom kommunen

begränsningar

bestämmelser

kan

Det har

inom kemikalieomrádet

att lokala tillsynsmyndigheter

Dessa beslut har regelmässigt

inte

att tillsynsbestämmelserna

användas för att meddela generella förelägganden

endast

rätt

att

som uppenbart behövs 23 §.
i andra miljölagar
men har här

och förbud

fanns tidigare

förekommer

successivt mönstrats ut. Uppenbarhetsbegreppet

heller inte

inom arbetsmiljölagstiftningen.
I förarbetena
vissa uttalanden
ligheter
samheter.

till hälsoskyddslagen
som begränsar miljö-

att meddela

förelägganden

Departementschefen

s. 35 finns
möjoch hälsoskyddsnämndens

prop.

1981/82:219

och förbud

uttalade

nämligen

mot planerade

verk-

följande.

har övervägt om man skall införa en möjlighet för
nämnden att ingripa med förbud mot en planerad verksamhet, som

Utredningen
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enligt vad nämnden förutser kan komma att medföra olägenheter
sedan den kommit i gång. Enligt gällande hälsovårdslagstiftning
finns, enligt utredningen, endast mycket begränsade möjligheter till
sådana ingripanden.
Utredningen
avvisar en sådan möjlighet.
Den framhåller
att
möjligheter att förhindra en planerad verksamhet som kan förväntas
medföra sanitär olägenhet kan skapas genom nämndens medverkan
i den kommunala planeringen och genom att byggnadsnämnden vid
sin prövning av byggnadslovsfrågan
ser till att företaget inte strider
Uppräkningen
i 56 § l mom. byggnadsstadmot hälsoskyddslagen.
skall beakta vid bygggan av författningar
som byggnadsnämnden
lovsprövning

föreslås därför kompletterad
med hälsoskyddslagen.
Jag delar utredningens
uppfattning
för
att förutsättningarna
nämnden att ingripa mot en planerad verksamhet i huvudsak kan
tillgodoses genom nämndens medverkan i den kommunala planeringen. Vidare har den som så önskar möjlighet att få råd och
anvisningar av miljö- och hälsoskyddsnämnden
för att kunna bedöma om en planerad verksamhet
kan förväntas orsaka sanitär
olägenhet. En sådan förhandsgranskning
kan självfallet inte vara
bindande för nämnden, men torde ändå ge den sökande en god
vägledning.

Enligt den praxis som utvecklats inom miljöskyddsområdet
finns inget
hinder mot att en tillsynsmyndighet
meddelar förbud mot en planerad
verksamhet om denna bedöms stå i strid med tillåtlighetsreglema
i
miljöskyddslagen.
I miljöskyddsslagen

tillsynsmyndigheternas
bud får nämligen

finns

emellertid

handlingsutrymme.

vissa andra begränsningar
Ett föreläggande

i

eller för-

i princip

inte riktas mot företag som erhållit tillstånd
enligt miljöskyddslagen.
Under alldeles särskilda förhållanden
i
situationer av närmast katastrofkaraktär
äger dock tillsynsmyndigheten kortfñstigt
meddela de brådskande föreskrifter
eller förbud som
motiveras

av omständigheterna.

ett tillstånd
myndighet

Det kan i sammanhanget

nämnas att

enligt lagen om kemiska produkter inte hindrar en tillsynsi
att i ett enskilt fall ingripa med stöd av tillsynsreglerna

lagen.
Det bör i sammanhanget
cessionsnämnden
omfattar

prop.

inte är bindande
1969:28

hälsoskyddsnämnderna
skyldighet

också framhållas

s. 230.
inom

att ett beslut av Koni andra frågor än de som beslutet

Inget hindrar

ramen
enligt hälsoskyddslagen ingriper

som tillståndsmyndigheten
kemikaliemyndigheterna.

därför

för sin allmänna

inte behandlat.

att miljö-

och

övervaknings-

med förelägganden
Samma förhållande

i frågor
gäller
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bör en bestämmelse i miljöbalken
befogenheter att meddela förelägganden

om till-

vår uppfattning

synsmyndighetemas
bud utformas

i överensstämmelse

i strålskyddslagen

och lagen

med de nuvarande

om kemiska

och för-

bestämmelserna

produkter.

De nuvarande

rättskraftsreglerna

i fråga om tillstånd för miljöfarliga
verksamheter
bibehållas. De begränsningar av tillsynsmyndighetemas

bör i princip

som nu ñnns i fråga om hälsoskydd och renhållning
bör utgå. Ett införande av gemensamma tillsynsregler
i miljöbalken
kräver vidare redaktionella
ändringar av de nuvarande naturvårds-

handlingsutrymme

bestämmelserna.

Enligt

lagar får ett beslut om föreläggande

nuvarande

eller förbud

förenas med vite. I hälsoskyddslagen

om

att vitet

om

finns intagen en bestämmelse
finns en bestämmelse
I renhållningslagen

får förvandlas.

att frågan om utdömande
Vite är ett ekonomiskt

påtryckningsmedel

av vite prövas av länsstyrelsen.
tvångsmedel. Det används som individuellt
för att tvinga fram vissa närmare angivna prestatio-

ner av den mot vilket viteshotet riktas. Det har därvid den fördelen
framför straff att det kan anpassas till vad som krävs för att bryta den
motstånd.

tredskandes

bestämmas till väsentligt

Vitet

kan dessutom

vid behov

många gånger

högre belopp än vad motsvarande

böter skulle

uppgå till.
Användningen

av vite förutsätter stöd i lag. Sådana bestämmelser
finns på många ställen i lagstiftningen,
inte minst, som ovan redovisats, inom den miljörättsliga
mellan

förfarandeviten,

som används

eller förvaltningsförfarandet,

framtvinga

ett önskvärt

Man brukar

speciallagstiftningen.

i processen

som tvångsmedel

och materiella

handlande

viten,

skilja

som är avsedda att

i sak.

adressat, om beräkning av
om ett vitesföreläggandes
och utdömande finns i lagen om
samt vitets utformning

Bestämmelser
vitets storlek
viten.

Erfarenheterna
allmänhet

av vitesföreläggande

än straffhotet

område är i

på miljöskyddets

Det anses att vitet är ett mer effektivt
för att komma till rätta med miljöproblemen.

positiva.

läggandena

framtvingar

utan verkar

också vanligtvis

inte bara konkreta

lösningar

snabbare än straff-

instrument
Vitesföre-

på problemen

och avgiftssanktioner-

med vitesanvändningen
hänger
na. De problem som är förknippade
oftast samman med de långa handläggningstiderna
vid överklagande av

vitesföreläggandet

och vid utdömandet

ibland omöjliggj ort en effektiv

av vite. En tredskande

användning

av vitesföreläggande

part har
genom

systematiskt

att

överklaga

dels

föreläggandet,

dels

597

15

Kapitel

ett eventuellt

utdömande

av vitet. Se SOU 1987:32 s. 408.
Som ett medel att komma till rätta med tredska kan nämnas möjlig-

heten att enligt

4 § viteslagen

förelägga

bestäms till visst belopp för varje tidsperiod

föreläggandet

löpande vite,

dvs. vite som

av viss längd under

vilken

inte har följts eller för varje gång adressaten underlåter

att fullgöra

eller för varje gång ett fören återkommande förpliktelse
bud eller liknande föreskrift överträds; i sistnämnda fall får dock inte
utdömas högre belopp än som angetts i föreläggandet.
En annan möjlighet, som nu finns i hälsoskyddslagen,
är att vid löpande vite låta

föreläggandet

gälla även mot ny ägare till en fastighet eller en byggnad
föreläggandet
som
avser. För detta krävs dock en uttrycklig lagregel.
Enligt en gammal princip, som kommit till uttryck i 9 kap. 8 §
rättegångsbalken,
får vite inte föreläggas i fall där straffansvar
är
stadgat.

med denna ordning

Syftet

är att undvika

vad som skulle

kunna uppfattas

som en orättvis dubbelbestraffning,
om samma gärning skulle föranleda både vite och straff. Den nu nämnda principen

har emellertid

genombrutits

i lagstiftningen

och i vissa fall är det så att

en lag innehåller såväl straffhot som möjlighet att meddela vitesföreläggande. Som exempel på sådan lagstiftning kan anges hälsoskyddslaSom framgår av det förut anförda krävs
gen och skogsvårdslagen.
emellertid
lagreglering
uttrycklig
för att båda sanktionerna
skall
en
kunna användas. Vi anser att en sådan reglering bör införas i miljöbalken.
När avsteg gjorts från principen

har samtidigt

införts

bestämmelse

inte också får dömas till
om att den som överträtt vitesföreläggande
för
gärning
föreläggandet.
omfattas
Här kan som exemansvar
som
av
pel nämnas 45 § andra stycket miljöskyddslagen.
En motsvarande
regel bör införas

bland miljöbalkens

ansvarsbestämmelser.

En kombination
av straffhot och viteshot kan vara motiverad framför allt av nödvändigheten att komma till rätta med fortsatt tredska vid
utdömande av straff. För att ett förbud mot att använda både straff och
vite vid samma gärning skall äga tillämpning
krävs att det rör sig om

gärningsidentitet
läggande riktar

i både tid och rum och dessutom att åtal och föresig mot samma person. Om en lag medger användande

av både straff och vite är det trots ett förbud mot samtidig användning
tid och
av sanktionerna möjligt att straffa ett förfarande i förfluten
använda vite för att framtvinga
viteshot

rättelse för framtiden.

Vidare

kan ett

riktas mot ett företag som är en juridisk person samtidigt
en driftsansvarig
person i företaget kan drabbas av straff.

som
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Av det anförda

framgår

måste
att stor omsorg och noggrannhet
så att föreläggandet inte hindrar att straff

iakttas vid vitesföreläggande,
utgår,

när skäl finns därtill.

Det skulle

sålunda kunna framstå

som
om ett föreläggande förenat med ett lågt vite skulle hindra
utdömande av straff för ett allvarligt miljöbrott
som begåtts under en
tid då föreläggandet var gällande.
stötande,

Med hänsyn
undgå

till

möjligheterna

och därmed också försena

i naturvårdslagen

att genom att avyttra en fastighet
angelägna rättelseåtgärder har det

och hälsoskyddslagen

heterna att översända

införts

ett vitesföreläggande

boken eller tomträttsboken.

möjlighet

för anteckning

Har sådan anteckning

för myndigi fastighets-

skett gäller

förläg-

gandet även ny ägare. Vi anser att en motsvarande regel bör införas
bland tillsynsbestämmelserna
i miljöbalken.
Denna bestämmelse skulle
då också kunna tillämpas
pelvis

på miljöfarliga

Det har exematt en ägare till en fastighet på vilken

inte sällan förekommit

deponerats

miljöfarligt

krävts avyttrat

avfall

fastigheten

verksamheter.

och där kostsamma

för att därigenom

saneringsåtgärder

undgå att drabbas av dessa

kostnader.
Ett beslut om förelägganden

skyddslagen

eller

med omedelbar
överklagas.

eller förbud

strålskyddslagen

verkan.

gäller,

Detta innebär

Beslut enligt de övriga

fattat med stöd av miljöom inte annat förordnas,

att beslutet gäller

även om det
lagarna gäller emellertid omedel-

bart endast om myndigheten särskilt förordnat därom. Vi anser att det
bör ankomma på tillsynsmyndigheterna
att själva bedöma om ett beslut
förelägganden
eller
förbud
skall
gälla
omedelbart eller inte.
om

15

Rättelse

I de flesta av de nuvarande

lagarna har tillsynsmyndigheterna

rätt att, om någon underlåter
vidta

rättelseátgärder

befogenheter

att vidta en åtgärd som åligger

på vederbörandes

bekostnad.

i detta avseende skiljer sig emellertid

tilldelats
honom,

Myndigheternas

något från varandra

i de olika lagarna.
Det normala

är givetvis

att tillsynsmyndigheterna

vid vite föreläg-

att själv vidta
ger den som underlåter att iaktta en viss skyldighet
rättelseåtgärder.
Först om så inte sker aktualiseras normalt frågan om
att vidta rättelseåtgärder

Enligt renhållningslagen

på den försumliges
23

§ 3 stycket

bekostnad.
får rättelse på den försum-

liges bekostnad ske först sedan ett föreläggande

av tillsynsmyndigheten

Kapitel

inte iakttagits.
lagen 18

Denna ordning

§ 3 stycket.

är också det normala enligt hälsoskydds-

I brådskande

fall får dock förordnande

telse på någons bekostnad här ske utan föregående
nande bestämmelser

finns i miljöskyddslagen

tillsynsmyndigheten

när risk för allvarliga

skilda

skäl föreligger

föreläggande

enligt

vederbörandes

41

om rät-

föreläggande.

Lik-

a §. Enligt dessa får

skador eller när andra sär-

och när förutsättningar
40 § miljöskyddslagen

finns

att meddela

ett

förordna

om rättelse

på

bekostnad.

I strålskyddslagen
16
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och lagen om kemiska produkter
har tillsynsmyndigheternas
befogenhet att vidta rättel-

§ 3 stycket

§ 2 stycket

seåtgärder på någons bekostnad

inte gjorts beroende

av om ett beslut
tillsynsmyndigheten
eller
av
Enligt dessa lagar äger till-

om förelägganden eller förbud utfärdats
förutsättning
för sådant beslut förelegat.

synsmyndigheten

rätt att vidta rättelseåtgärder

snart någon bryter mot bestämmelserna
således här alternativ

till

på någons bekostnad

i lagen. Rättelseåtgärder

förelägganden

om försiktighetsmått

så

utgör
eller

förbud.
Enligt

vår uppfattning

bör en generell bestämmelse om rätt för
föranstalta
att
om rättelse på den felandes bekosti miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten
bör sålunda
besluta

tillsynsmyndigheten
nad införas

om rättelse på någons bekostnad om vederbörande underlåter att vidta
eller
en åtgärd som åligger honom enligt balken eller enligt föreskrifter
villkor

som meddelats med stöd av balken eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande eller förbud. Sådana ingripanden
torde i första
hand kunna komma i fråga för åtgärder

bortforslande

av läckande

av mer skyndsam

natur,

t.ex.

gifttunnor

m.m. Som regel bör rättelsen
föregås av föreläggande eller förbud från tillsynsmyndighetens
sida,
men i brådskande fall får rättelse kunna vidtas direkt.
Införandet
förhållande

av en sådan allmän regel i balken innebär en nyhet i
till bestämmelserna i naturvårdslagen.
Bestämmelsen skulle

kunna underlätta
nedskräpningen

myndigheternas
i naturen,

I miljöskyddslagen

möjligheter

och naturvårdslagen

kronofogdemyndigheten

att komma till rätta med

till stånd stängselgenombrott

m.m.
ñnns bestämmelser om att

får meddela handräckning

för att åstadkomma

rättelse.

Dessa regler är avsedda att användas i fråga om ingripanden
av mer polisiär natur, t.ex. stänga av strömmen för en verksamhet,
sätta upp lås, vidta större saneringsarbeten
m.m.
Enligt 47 § miljöskyddslagen
underlåter
skrifter

får kronofogdemyndigheten

att rätta sig efter straffsanktionerade

och bestämmelser

förbud,

meddela särskild handräckning

om någon
beslut,

före-

för att åstad-
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Berörs allmänna

intressen,

ning göras av Naturvårdsverket

får ansökan om handräckannan myndighet som ärendet

eller

angår.
Efterkoms
stycket,

inte

ett föreläggande

enligt

skall kronofogdemyndigheten

heten ombesörja
Enligt
rande fall

meddela

naturvårdsfrågor

eller

andra

på anmodan av tillsynsmyndig-

att åtgärd vidtas.

39 § naturvårdslagen

Naturvårdsverket,

40 § första

särskild

får kronofogdemyndigheten

länsstyrelsen,
eller,

i motsva-

rättelse

på ansökan av allmän åldagare,
den kommunala nämnd som handhar

i fall där kommunal

nämnd har att meddela

föreläggande,

av den nämnden. I likhet med vad gäller ovan ankomatt på anmodan direkt
mer det i vissa fall på kronofogdemyndigheten
ingripa.
Verkställighet
första

genom kronofogdemyndighetens
hand komma i fråga i de mer mark- eller

försorg

torde

i

fastighetsanknutna

lagarna.

Bland de lagar som vi har anledning att studera kan dylika
ingripanden ske enligt miljöskyddslagen
och naturvårdslagen.
Däremot
saknas dessa möjligheter

i hälsoskyddslagen.

Vi anser att möjligheten till verkställighet
genom Kronofogdemyndighetens försorg inte endast bör omfatta bestämmelser inom miljöskydds- och naturvårdsomrâdena

utan bör kunna utnyttjas

även i andra

sammanhang.

15.7

Tillträde

Bestämmelser
lagar.

och

undersökningar

om tillträdes-

Bestämmelserna

skillnader

finns

på likartat

i flertalet
sätt. Vissa

finns emellertid.

Tillsynsmyndigheternas
skränker

och undersökningsrätt

är i stort sett utformade

sig till fabriker

tillträdesrätt

enligt

och anläggningar

miljöskyddslagen

som hör till
vid dessa är i bruk eller ej. För att

dessa oavsett om verksamheterna
utföra undersökningar
på annan plats har tillsynsmyndigheten
rätt att beträda denna plats under förutsättning
hus, tomt eller trädgård.

miljöskyddslagen
bekostnad

utföra

in-

eller områden

Det bör framhållas

även omfattar

undersökningar

är frågan om
enligt
att tillträdesrätten

den som uppdragits
42

också

att det

att på någons

§ 3 stycket.

Enligt lagen om kemiska produkter omfattar tillsynsmyndigheternas
tillträdesrätt
områden, lokaler och andra utrymmen
som används i
samband med hanteringen av kemiska produkter.
Rätten till tillträde
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dock inte bostäder.

Detta innebär att rätten till tillträde är
till lagens tillämpningsområde.
Lagen omfattar
också hushållens kemikalieanvändning. Eventuella tvångsin-

begränsad i förhållande
nämligen
gripanden

med anledning

av en olaglig hantering av en kemisk produkt
ske med stöd av reglerna i rättegångsbalken.
Tillträdesrätten
enligt hälsoskyddslagen och renhållningslagen
omfattar byggnader, lokaler, anläggningar och områden.
Med byggnader
avses sådana som innehåller en eller flera bostäder.
Tillrädesrätten
enligt strålskyddslagen
omfattar anläggning eller
plats där verksamhet som faller under lagens bestämmelser
bedrivs. I
i hemmen får därför

förarbetena

till lagen betonades att tillsynsmyndigheterna
bör respektera den enskildes integritet och endast när det är påkallat utöva tillsyn
i privata bostäder. Avsikten
med tillrädesparagrafen
är främst att
underlätta

för tillsynsmyndigheten

som bedrivs

yrkesmässigt.

att utöva tillsyn

Eventuella

bostäder

får ske med stöd
av rättegångsbalkens
husrannsakan.
I naturvårdslagen

finns vissa bestämmelser

band med vissa undersökningar

42

över verksamheter

tvångsingripanden

i fråga om

bestämmelser

om tillträdesrätt

om

i sam-

§.

En samordning

av de nuvarande tillträdesbestämmelserna
i en
lagbestämmelse
innebär att denna måste utformas på
gemensam
ett
övergripande sätt. En sådan ordning får naturligtvis inte
än
när
annat
så är motiverat
leda till att tillsynsmyndigheternas
rätt till tillträde
ändras i förhållande till vad
nu gäller. Detta innebär att den nya lagbestämmelsen i tillämpliga delar bör
ge tillsynsmyndigheterna
samma
tillträdesrätt
de
i
dag har. Detta innebär också att i stort sett de
som

tillsynsobjekt

som anges i de nuvarande
nya paragrafen i miljöbalken.

lagarna bör återfinnas

i den

Vi anser emellertid

att man har anledning
att se restriktivt
på
möjligheter
till tillträde till bostäder. Den tillträdesrätt som i dag finns intagen i renhällningslagen bör
kunna utgå
och endast omfatta soprum eller soputrymmen.
Vi anser att den tillträdesrätt till bostäder
som idag finns i hälsoskyddslagen bör vara
tillräcklig.
För att stärka skyddet för integriteten bör denna begränsning anges direkt i lagtexten.

tillsynsmyndigheternas

Flertalet
produkter,

lagar, nämligen
miljöskyddslagen,
lagen om kemiska
hälsoskyddslagen och strålskyddslagen
ger tillsynsmyndig-

heterna rätt att vid tillsynen
produkter,

befogenhet

göra undersökningar.

hälsoskyddslagen och strålskyddslagen
att också

ta ut prover.

I lagen om kemiska
finns en uttrycklig

I miljöskyddslagen,

lagen

om
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och strålskyddslagen

om undersökningsplikt
hetsregler.
De

nuvarande

tillsyn

utföra

och kontroll.

av aksam-

rätt att vid
om myndigheternas
och ta ut prover bör lämpligen i balken

i gemensam paragraf.

också kommer

bestämmelser

Dessa har karaktären

bestämmelserna

undersökningar

sammanföras

finns särskilda

att omfatta

I miljöskyddslagen

Detta innebär att dessa rättigheter

renhällningsfrågorna.

43

§ 2 stycket

finns

bestämmelser

om att

tillsynsmyndigheten
kan förelägga den som utövar verksamhet som kan
befaras vara miljöfarlig
m.m. att utföra för tillsynen behövliga undersökningar av verksamheten och dess verkningar.
Tillsynsmyndigheten
kan också uppdra åt annan att på utövarens
undersökningar.

bekostnad

utföra

sådana

Lagen om kemiska produkter innehåller en aktsamhetsregel
6 §
fastläggs en skyldighet för den som tillverkar eller importerar

i vilken

eller på annat sätt
en kemisk produkt att genom egna undersökningar
till
det
finns
tillfredsställande
utredning
för
bedömning av vilka
att
se
hälso- eller miljöskador
i
produkten
fråga
kan
orsaka.
som
Enligt

vår uppfattning

med kontrollfrågorna
hetsreglerna
melsen

bör frågor

i miljöbalken.

-

regleras genom de särskilda
Detta innebär att den nuvarande

i miljöskyddslagen

gäller enligt

om undersökningsplikt

lämpligen

lagen om kemiska

i överensstämmelse
produkter

-

i likhet
aktsambestäm-

med vad som nu

bör utformas

som en akt-

samhetsregel.
En motsvarande
bestämmelserna
ligen
ningar

bestämmelse

för hälsoskydd

hälsoskyddsmyndigheterna
av otillfredsställande

bör vidare föras in bland de särskilda
i balken.

För närvarande

möjligheter
bostadsmiljöer,

saknar näm-

att påfordra
t.ex.

undersök-

i fråga om radon,

mögel m.m.
Ett åsidosättande

i balken

kunna föranleda

med stöd av

tillsynsreglerna

av undersökningsbestämmelserna
ingripanden
av tillsynsmyndigheterna

i balken.

bör
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Talerätt

16.1

Talerätt

16.1.

1

och

Överklagande

Inledning

Under

senare tid har allt fler människor börjat engagera sig i frågor
som rör miljö- och naturvärden och hushållningen med naturresurser.
Samtidigt som engagemanget och medvetandet ökat hos allmänheten

har dessa frågor

kommit

att tillmätas

en allt större betydelse i samhället. För att komma till rätta med redan uppkomna problem och för
att i framtiden
intresse

kunna förebygga

för och insikt

Likaså är det viktigt

i miljö-

skador är det viktigt

att människornas

och resursfrågorna

ökar ytterligare.

att allmänhetens

kunskaper

en bättre miljö och för säkerställandet

i arbetet för

utnyttjas

av ett mer långsiktigt

utnyttjan-

de av naturresurserna.
För att ytterligare

öka engagemanget

hos allmänheten

i frågor

som
i vid mening kan ett sätt vara att ge den ett ökat inflytande
på dessa frågor. Detta kan ske genom att exempelvis ge den större
möjligheter
att mer direkt påverka beslut som rör sådana frågor.
rör miljön

Genom

ett ökat inflytande

miljöområdet

kunna utnyttjas

skulle

också allmänhetens

kunskaper

på

bättre.

I diskussionen

på
om att åstadkomma ett sådant ökat inflytande
har nämnts bl.a. en utvidgning av talerätten och inrättandet av ett ämbete med en miljöombudsman.
Det torde inte vara möjligt, eller ens lämpligt, att utvidga talerätten
miljöområdet

till alla och envar. Däremot kan övervägas att låta ideella organisatioi större utsträckning
än vad
ner delta i prövningen
av miljöärenden
som är fallet i dag.
Som nyss antytts har under senare tid i olika sammanhang framlagts förslag om att tillsätta en särskild miljöombudsman.
Sålunda har
det alltsedan riksmötet

1985/86 varje år motionerats

i frågan.

Därvid

har det bl.a. gjorts gällande att en miljöombudsman
skulle kunna göra
en väsentlig insats för såväl miljövården
som rättssäkerheten.
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sakägarbegreppet

På samma sätt som inom fastighetsrätten ägnas sakägarbegreppet stort
intresse inom miljörätten.
Innebörden av begreppet är långt ifrån klar.
Anledningen härtill är begreppets dubbelbottnade innebörd. I processuell mening

menas med sakägare den som är behörig att vara part i
angående ett visst rättsförhållande.
Som sakägare kan

en rättegång
emellertid
också den betecknas

som är materiellt

berättigad

att göra

anspråk på en viss rätt. Skillnaden har betydelse bl.a. därigenom att
sakägarrekvisitet
vid en domstolsprocess
prövas enligt olika regler
beroende

på om frågan är av processuell an eller är att hänföra till
själva saken. I det förra fallet är prövningen av indispositivt
slag och

gäller

frågan

prövningen

om talan skall avvisas eller inte. I det andra fallet är
dispositiv och utmynnar i att talan antingen bifalls eller

ogillas.
Vad gäller sådana administrativa
tens prövning

anhängiggörs

där det för myndighe-

sätt eller av vem ett ärende
kan ske endast på ansökan av ett visst
verkt.ex. den som avser att bedriva miljöfarlig

eller där prövning

utpekat rättssubjekt,
samhet,

förfaranden

saknar betydelse på vilket

har skillnaden

mellan

mening betydelse i princip
Ett sätt att i möjligaste
sakägarbegreppet

sakägare

i processuell

och materiell

endast i fråga om rätten att anföra besvär.
vad gäller
mån undvika misstolkningar

är att i stället använda beteckningarna

sakberättigad

och taleberättigad.

Kretsen

av sakberättigade

Sakberättigad
berättigad
eller

på miljörättens

till ersättning

andra

område är den som enligt en viss lag är

eller har rätt att

till stånd skyddsåtgärder

försiktighetsmått

eller förbud mot en viss verksamhet.
är således den vars intresse lagen på ett mer påtagligt
intresse vill värna om.

Sakberättigad

Emellertid
att bevaka,

finns det även rättssubjekt
men där intresset

vars intressen lagen väl avser
inte anses motivera samma rättsliga

skydd. De flesta lagarna på miljöområdet
allmänna
struktur

som enskilda

intressen.

sådan att de inte lämnar

syftar till att värna om såväl
är en del av lagarnas

Emellertid

möjlighet

för enskilda

att med stöd

av lagarna föra talan om förbud eller ersättning. Exempel härpå är
lagen om kemiska produkter och strålskyddslagen.
I dessa fall blir
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mening

och vad

gäller besvärsrätten.
Ett skyddsvärt
slag.

Även

ersättning

intresse

kan vara av både ekonomiskt
och ideellt
det
slaget
kan
ibland
grunda
rätt till
av
senare
enligt miljörätten.
Ofta är emellertid dessa ideella intressen
värden

av sådan natur att de tillmäts vikt endast vid bedömningen av ett företags tillåtlighet eller vid planläggning utan någon rätt till ersättning om
intressena
riell

därvid

mening

vidtagande
är emellertid

åsidosätts.

betydelse

I dessa fall får sakägarbegreppet

främst

för rätten att få till

Möjligheten
av skyddsåtgärder.
i princip begränsad till milj

I övriga lagar förutsätts

härtill

i mate-

stånd förbud

eller

för den som drabbas
och vattenlagen.

sker antingen på begäran av en
viss sökande eller självmant av en myndighet. I det senare fallet står
det naturligtvis
var och en fritt att göra myndigheten uppmärksam på
missförhållanden.

att prövningen

Denna möjlighet

medför dock inte att den anmälan-

de är att anse som sakberättigad.
Enligt vissa lagar på miljöområdet

synes det inte ñnnas någon skill-

nad mellan vem som är berättigad till ersättning och vem som kan få
stånd andra åtgärder. Detta gäller i fråga om vattenlagen,
miljöskyddslagen och miljöskadelagen.
För en grupp är emellertid rättsläget

till

oklart,

nämligen

yrkesñskaren.

Ersättningsreglerna

i miljölagstiftningen

är av flera olika slag.
urskiljas. Till den ena gruppen kan
regler och till den andra bestämmel-

Bland dessa kan två huvudgrupper
hänföras rent skadeståndsrättsliga
ser om ersättning

till följd av ett offentligt

Kretsen av sakberättigade

ifall som
finns

vid offentliga

väsentliga

ingrepp.

olikheter

utgår nämligen

om ersättning

vid offentliga

att det

de båda ersättningsfallen.

från civilrättsliga

ingrepp

Skade-

hänsyn, medan frågor

bedöms utifrån

I viss mån är regelsystemen

offentligrättsliga

uppbyggda

ändamâlssynpunkter.

Så är t.ex. inte ersättningsrättens

densamma.

om ersättning

Reglerna

ingrepp.

Det bör dock hållas i minnet

mellan

ståndsreglerna

överväganden.

rättsenligt

är i huvudsak densamma vid skadestånds-

vid offentligt

utifrån

olika

funktion

alltid

rättsenliga

ingrepp

spelar delvis

kan
en annan roll än den vid skadestånd. Exempelvis
möjligheten till ekonomisk kompensation vara en faktor att beakta vid
en tillåtlighetsbedömning.
Bestämmelser
vattenlagen,

rallagen.

om ersättning

plan- och bygglagen,

Gemensamt

vid offentliga

ingrepp återfinns

naturvårdslagen,

i bl.a.

väglagen och mine-

för dessa lagar är att kretsen sakberättigade

är
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fastighetsägare

nyttjanderätt

offentliga

ingrepp möjligt

rätt såsom

att skilja mellan

slag och sådana som är av rådighetsinskrän-

av expropriativt

Vad gäller ingrepp av det förstnämnda fallet är ersättvilket innebär att i princip full ersätt-

kande karaktär.
ningsrätten

av särskild
kraft.

och rätt till elektrisk

Vidare är det beträffande
ingrepp

och innehavare

skyddad i grundlag

av annat lagstöd. För rätt till ersättning på
grund av en rådighetsinskränkning
krävs däremot uttryckligt
lagstöd
och ersättningsbestämmelsernas
innehåll varierar allt ifrån rätt till full
ning skall utgå oberoende

ersättning

till ingen ersättning

alls. De gränsdragningsproblem
som kan
i fråga om den ersättningsberättigade
kretsen hänför sig
främst till spörsmålet om vilken ställning skadelidande med anknytning
uppkomma

till angränsande

har. Sammanfattningsvis

fastigheter

kan därvid

sägas

för tredje man att få ersättning enligt de expropriationsrättsliga reglerna är i huvudsak densamma som för rätten till skadestånd. Däremot synes benägenheten att tänja på kravet att den skadeliatt möjligheten

dande skall ha sakrättslig

till fast egendom

inte gå längre

praxis.
än vad som är fallet enligt vattenrättslig
För att förstå frågor som har med sakägarkomplexet

att göra bör

anknytning

principerna i minnet. Det
man ha de nyss nämnda skadeståndsrättsliga
är också viktigt att komma ihåg att skadebegreppet kan användas för
att förändra
miska

kretsen av ersättningsberättigade.
Om t.ex. endast ekonodet
möjligt
detta
begrepp en vidare
ersätts är
att ge

skador

innebörd

och på så sätt utöka kretsen

av ersättningsberättigade

och

därmed också de sakberättigade.

Sakägare

som taleberättigad

Även begreppet talerätt har
en dubbelbottnad betydelse. Talerätten kan
behandlas antingen som en processförutsättning
eller som en fråga
rörande

själva saken. Talerätt

svensk processrätt
rörande

uttryckas

den ifrågavarande

i processuell

att den som har civilrättslig
mål också har talerätt.

Vanligtvis

förekommer

brukar

i modern

att vara part i en rättegång
saken. Den allmänna utgångspunkten
är

därvid

lig talerättsprövning.

mening

som behörighet

dispositionsrätt

det i tvistemål

Anledningen

till

av ordinärt

över ett tvisteföre-

slag ingen egent-

detta är att kravet

på talerätt

anses uppfyllt redan därigenom att den som väcker en talan påstår sig
på visst sätt berättigad gentemot motparten, utan att det därvid fästs
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som åberopas till stöd för tale-

rätten.
I flera lagar på miljöområdet

är prövningsförfarandet

utformat

på

ett sådant sätt att ställningen
saknar

egentligen
av part vid prövningsinstansen
Det påverkar inte vederbörandes
möjligheter
att

betydelse.

framställa

yrkanden

eller att åberopa utredningar

och annat bevismate-

rial.

Det nu sagda gäller vid prövning enligt bl.a. lagen om kemiska
produkter,
hälsoskyddslagen,
strålskyddslagen
och naturvårdslagen.
Även vid tillståndsprövning
enligt miljöskyddslagen
gör sig samma
synpunkter gällande, dock att prövningen här sker enligt ett mer domstolsliknande

förfarande.

Partsställningens

beror på att prövningen
möjlighet

till ersättning

Emellertid

ringa betydelse i dessa fall

grundas på ofñcialprincipen
för kostnader
inte

prövas

alla

och att det saknas

i ärendet.

frågor

enligt

de nämnda

lagarna

i

behandlas särskilt och
samma ordning. I synnerhet ersättningsfrågor
skall i de flesta fall underkastas domstolsprövning.
I andra fall, som
i vattenmål,
behandlas tillståndsoch ersättningsfrågor
gemensamt
enligt

ett ofñcialpräglat

ersättning

förfarande

men med rätt för sakägare att få

för rättegångskostnader.

Enligt miljöskyddslagen
talan vid allmän

domstol

är möjligheten
begränsad

för enskild sakägare att föra

till sådan miljöfarlig

verksamhet

Ingripanden i efterhand mot redan prövade
som inte tillståndsprövats.
och tillstadda verksamheter kan däremot bara ske på talan av en myndighet, dock att en enskild naturligtvis
har möjlighet att därvid göra

myndigheten

uppmärksam

på omständigheter

som kan föranleda

ett

ingripande.
Sakägare enligt

miljöskyddslagen

den anses vara som kan
tillfogas
skada eller utsättas för annan olägenhet genom miljöfarlig
verksamhet. Fråga är då om detta innebär någon begränsning i förhållande till den allmänna talerättsliga
processförutsättningen
eller om

sakägarbegreppet

brukar

endast är av materiell betydelse.
ga framhöll i betänkandet SOU

Immissionssakkunni

förorening,
till

buller

och andra immissioner

grävningsskador

medföra
mycket

personlig

och flertalet
olägenhet

skulle kunna uppträda
Härför

att en immission

andra grannskapsstörningar

och allmän

förmögenhetsförlust

vid och obestämd

trots detta inte komma

borde

enligt

1966:65

Luft-

i motsats

kan
för en
kunde det

krets av människor.
Emellertid
i fråga att var och en som tillhör denna krets

som sakägare och väcka talan i immissionsmål.
de sakkunniga,

personen antingen genom äganderätt,

liksom

dittills,

nyttjanderätt

krävas

att den

eller annan särskild
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rätt skulle

ha anknytning

immissions

verkningar.

till

som träffas av en
påpekade att Lagberedningen

den fasta egendom

De sakkunniga

lagt in en sådan begränsning i begreppet
av vattenlagen en motsvarande begränsgranne och att vid tillämpning
ning kom till uttryck. Den rättsliga anknytningen skulle således vara

jordabalk

till

i förslaget

Immissionssakkunniga
som utsattes för störning. Enligt
räckte det med en risk för störning och det bedömdes att sådan risk
ofta förelåg så snart egendomen utsattes eller kunde påräknas bli utsatt
fast egendom,

att det var fråga om någon
skada. Att någon anknytning till fast egendom skulle
ersättningsgill
kunna hävdas med stöd av allemansrätt avvisades. Enligt de sakkunnipreciseringen av sakägarbegreppet ha forga borde den erforderliga
Det skulle

för immission.

men av uttryckliga

inte fordras

s. 307 ff.
övergav i det remitterade

regler

Departementschefen

bet.

föreslagit

Immissionssakkunniga

förslaget

delvis vad

sakägarbegreppet.

beträffande

uttryckligen

honom borde det om möjligt undvikas att i lagtexten
Med de sakkunnigas
vem som är att anse som sakägare.

förslag

Enligt
ange
skulle

till
gynnad ställning i förhållande
en begränsad grupp få en alltför
svåra
förutsågs
Vidare
övriga som kunde bli utsatta för störningar.
Deparsärskilt beträffande ersättningsfrågor.
gränsdragningsproblem,

avstyrkte

tementschefen

slagna begränsningen
den omständigheten

trycklig
varje

bestämning

begränsning.

grunda talerätt.

föreden av Immissionssakkunniga
Å andra sidan betydde inte
sakägarbegreppet.
därför

av
att lagen inte skulle komma att innehålla någon utskulle vara utan
av begreppet att sakägarkretsen
inte
Sålunda borde t.ex. intrång i allemansrätt

Enligt

departementschefen

bestämmas närmare i rättstillämpningen,
tillämpade

principerna

s. 190.
Lagrådet

skulle

konstaterade

skulle kretsen av sakägare
varvid de inom vattenrätten

kunna ge viss ledning

att sakägare

vid

prop.

vattenförorening

1969:28

enligt

bara var den som hade en, låt vara svagt utbildad, rätt till
fast egendom. Enligt lagrådet var det sakägarbegrepp som antyddes i
departementschefens motivering för snävt begränsat. Fastmera ansåg

vattenlagen

lagrådet att envar som tillfogas skada eller utsätts för olägenhet genom
miljöfarlig verksamhet borde betraktas som sakägare. Emellertid borde
det observeras att kravet på orsakssamband mellan verksamheten och
skadan olägenheten
adekvansläran

kunde innebära viss begränsning

och därmed besläktade

synpunkter

enligt den s.k.

a. prop.

s. 375

yttrande anmäldes i statsrådet anförde departementschefen att det inte var avsett att den nya lagen generellt skulle knyta
Då lagrådets
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område,

till

fast egendom

inte

anslöt sig departements-

chefen till vad lagrådet

anfört om sakägarbegreppet a.
prop. s. 396.
Möjligen kan svaret på den nyss ställda frågan sökas med ledning
uttalande om att sakägarkretsen inte är utan
av departementschefens
varje begränsning och att t.ex. intrång i allemansrätt inte bör grunda
talerätt. Även om det inte kan uteslutas att departementschefen
menat
något annat med talerätt än vad som görs här,
det
ligga
närmast
synes
till

hands att tolka honom

så att inte vem som helst kan väcka talan
Den som
som grundas på miljöskyddslagen.
påstår intrång i allemansrätt och inget annat bör således få sin talan
avvisad och inte ogillad. En annan fråga är då
om sakägarbegreppet
enligt miljöskyddslagen är konstruerat så att
särskild
talerättspröven
angående

ett anspråk

ning är möjlig

och om vilka konsekvenser

Miljöskyddslagens

förarbeten

en sådan prövning kan få.
saknar uttalanden om vilka rättsfakta

en talerättsprövning

skall grundas på eller vilka beviskrav
som bör
ställas upp. I första hand synes prövningen böra anknytas till frågan
om talan avser en skada eller olägenhet av det slag som faller under
lagen. Som redan nämnts är gränsen mellan ersättningsgill
förmögenhetsskada och s.k. tredjemansskada
i viss mån flytande. Ofta är det
just denna fråga som är den i egentlig mening tvistiga mellan
parterna.
Den verkliga

prövningen

kommer

i sådant fall att ske i den för rätte-

gångshinder stadgade ordningen i stället för
som ett spörsmål som rör
själva saken. Processen blir i stället för att
vara dispositiv präglad av

officialprövning.
En möjlighet

att undvika eller i vart fall lindra
själva
saken förvandlas till en fråga
av
att anse kravet på talerätt uppfyllt redan genom
det finns risk för sådan skada eller olägenhet
som
prövning

effekterna

av att en
om processhinder är
ett påstående om att
lagen omfattar. Stöd

för ett sådant betraktelsesätt
finns också i den juridiska
litteraturen
Även rättspraxis
synes innehålla visst stöd härför.
Sålunda har det ansetts tillräckligt
med ett påstående om att skadorna
orsakats till följd av miljöfarlig
verksamhet för att fastighetsdomstol
Westerlund.

skulle vara behörig att pröva målet NJA 1973
s. l.
Frågan om vilken omfattning
bör ha är inte
en talerättsprövning
närmare prövad i domstolspraxis.
Möjligt
är att miljöskyddslagens

sakägarbegrepp vid närmare övervägande
i kanterna att det saknas egentlig anledning
da rekvisit

befmns vara så vitt och löst
att ställa upp några särskil-

för talerätt utöver dem som allmänt

20 13-0281.
Dell

tillämpas,

dvs. det blir
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inte fråga om någon egentlig prövning alls. De skäl som kan anföras
rättsskyddet för
till stöd för att ställa upp särskilda talerättsrekvisit,
tredje man och processekonomiska vinster,
tenderar att omvandlas
talerättsprövningen

är kanske inte så starka då
till en prövning

av själva

saken.
Miljöskadelagens

sakägarbegrepp
dock

Det förtjänar

skyddslagens.

detsamma som miljöatt påpekas att om talerätt anses
är i princip

en skada av ersättningsgillt
frågor
omfatta
också
att
om t.ex. en störnings
att det föreligger

förutsätta
riskerar

slag prövningen
ort- och allmän-

vanlighet.
kan sammanfattas

sakägarbegrepp

Vattenlagens

så att sakägare

i

eller muntligen
av skriftligen
upplåten rätt till fast egendom som direkt skadas av ett vattenföretag
eller annars lider intrång i något för fastighetens ekonomiska nyttjande
är ägare och innehavare

lagens mening

intresse med anknytning

väsentligt
utförs

till det vattenområde

där företaget

s. 150.
medför rätt att uppträda som part i vattensakägare
av
Endast sakägasåväl tillstånds- som ersättningsfrågor.

1981/822130

prop.

Egenskapen
mål beträffande

kan ha partsställning.
re och vissa företrädare för allmänna intressen
JoU
Bara sakägare har rätt till ersättning för rättegångskostnader
s. 53.

1982/83:30

det således med en helt annan tydlighet än i fråga om miljöskyddslagen
att sakägarbegreppet har betydelse
i
också i processuellt hänseende. Av ett uttalande av föredraganden
med förslag till ny vattenlag fordras för talerätt enligt
propositionen
Enligt

vattenlagen

framträder

lagen att det skall vara fråga om en kvalificerad
fast egendom a. prop. s. 151.

anknytning

till berörd

Våra överväganden
Enligt

vår mening

miljöbalkens
liksom

finns

lagtext definiera
överlämnas

hittills

eller ens möjlighet
att i
sakägarbegrepp. Frågan får

det inte anledning
ett entydigt

åt rättstillämpningen.

vi dock förbättra

Genom

möjligheterna

våra förslag

att föra talan när

i fortsättningen

vill

det är motiverat

att så sker trots att det är svårt att utpeka en taleberät-

tigad enskild

part.
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organisationer

ideella

Allmänt

slag. De kan vara inriktade på miljövård
miljöfrågor.
Som exempel på de förra

tioner med stark anknytning

till miljö-

och naturvård.

Hälsofrämjandet,

Friluftsfrämjandet,
Sportfiskarna

Genom sin kompetens

natur-

Den senare gruppen
Vattenvärnet

och

Det finns också andra ideella organisa-

samorganisation.

Jägarförbundet,

kan nämnas Svenska

mot kärnkraft,

med Folkkampanjen

kan exempliñeras

nämnas

i allmänhet

Greenpeace och Fältbiologerna.

skyddsföreningen,
Älvräddarnas

av skiftande
eller på speciella

finns ett stort antal ideella organisationer

På miljöområdet

Bland dessa kan
Svenska

Båtunionen,

och Svenska Turistföreningen.

och breda förankring

har de ideella organisa-

en viktig uppgift att fylla i det samlade miljövårdsarbetet.
Särskilt bör framhållas organisationernas betydelse för att miljöprobletionerna

på ett tidigt stadium
men uppmärksammas
opinionsbildning
på miljövårdsområdet.
I det löpande miljövårdsarbetet
hos de ideella organisationerna
organisationerna

da medverkar

och för information

tas kompetensen

och

och engagemanget

Såluntill vara i allt större omfattning.
dels som remissindels i utredningar,

stanser i olika ärenden.
Flera

ideella

möjligheter

organisationer

att påverka

naturvårdsärenden

har framfört

den formella

skall utökas.

ningen

förklarat

som rör natur- och miljövård.

Gällande

sig vilja

beslutsprocessen

om att deras
i miljö- och

har Svenska naturskyddsföre-

T.ex.

frågor

önskemål

dvs. rätt att överklaga

ha talerätt,

beslut,

rätt

Inom värt rättssystem
syfte är att trygga

ett av flera institut vars främsta
Rätten att anföra besvär över ett

är besvärsrätten

rättssäkerheten.

visst beslut är i allmänhet

direkt

stämmelser

besvärsrätten.

som begränsar

reglerad

i lag. Det finns också beVissa begränsningar
utan direkt

i rätten

stöd av lag.

att föra talan mot ett beslut anses gälla t.o.m.
Sålunda är i regel endast den som berörs av ett visst beslut besvärsberättigad. Dessutom brukar krävas att beslutet skall ha en negativ rättsför den som vill besvära sig för att besvären skall upptas till
prövning i sak. Vanligtvis
brukar det över huvud taget inte vara möjligt att fullfölja
talan mot beslut, som inte har någon direkt rättsver-

verkan

i
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beslut i form

av vägledande

anvisning

e.d.

Någon

allmän klagorätt

för var och en som är missnöjd med ett beslut existesåledes
inte.
rar
Enligt 22 § förvaltningslagen
tillkommer
inom förvaltningsrätten
i
allmänhet

rätten att överklaga

ett beslut den som berörs av beslutet,
om detta gått honom emot och beslutet kan överklagas. Rätt att överklaga har först och främst den som intagit ställning av part i ett ärende. Emellertid

kan någons

intressen

beröras

av ett beslut

utan att
personen i fråga varit part i ärendet. För klagorätt i sådana situationer
brukar krävas att beslutet antingen påverkar vederbörandes rättsställning eller

berör

ett intresse

som på något sätt erkänts

av rättsord-

ningen.
Rätt att överklaga

beslut enligt

utom besvärsberättigade
verket,

kommuner

miljöskyddslagen

enligt allmänna

principer,

tillkommer,

för-

också Naturvårds-

och lokala arbetstagarorganisationer,

som organiserar arbetstagare i den verksamhet som avses med beslutet, i frågor om
tillstånd och i frågor som avser föreskrifter
inom ett miljöskyddsområde och undantag från sådana föreskrifter.
Naturvårdsverket
har också
besvärsrätt

i vissa andra hänseenden,

t.ex. i frågor

ganden om försiktighetsmått
eller förbud.
För tillvaratagande av konsumentintressen
enligt

som avser föreläg-

på kemikalieområdet

har

förordningen

besvärsrätt i vissa fall
om kemiska produkter
sammanslutning
konsumenter
samt vissa arbetstagar- och
av
arbetsgivarorganisationer.
tillagts

Vi föreslår

och organisationerna
att de nu angivna myndigheterna
bör ha besvärsrätt även i fortsättningen. Det förhållandet att enligt våra

förslag

Naturvårdsverket

omprövning
medför

skall

bara beträffande

utöva

tillsyn

vissa större

och ha rätt att begära

miljöfarliga

verksamheter

alltså inte att vi anser att verkets besvärsrätt bör begränsas.
ideella organisationer
har en sådan alltid rätt att över-

Vad gäller

klaga sådana beslut som rör organisationen
själv, exempelvis i egenskap av ägare till egendom som påverkas av en verksamhet.
Vidare
kan en organisation såsom ombud i ett ärende företräda
eller
flera
en
medlemmar.

Utan särskilt

uppdrag

får dock inte organisationen

över-

klaga ett beslut i en angelägenhet som rör en medlem personligen.
En särskild fråga är den i vad mån sammanslutningar
för tillvaratagande av ideella eller fackliga
angår dessa intressen.
Enligt

praxis,

intressen

har talerätt

i ärenden

som

i vart fall enligt äldre sådan, får en ideell organisaöverklaga beslut som kränkt de ideella intressen

tion i viss utsträckning

i
r
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härpå kan nämnas

Sålunda har talerätt

ansetts tillkomma en planteringsintresseförening
vad gällde Sanitära olägenheter
från ett kopparverk 1948 I 224,
förening i fråga
en kulturhistorisk
om bygglov för uppförande av en toalettbyggnad i en kulturpark 1958
K 152 och en förening för hälsofrämjandet
i en stad vad gällde fluoridering av vattenledningsvattnet
i staden RÅ 1961 ref. 51. Av äldre
praxis

hos dåvarande

Kungl. Majzt i statsrådet framgår att ideella
besvär prövats i flera fall, bl.a. i fråga
om tillstånd till
utskänkning av alkoholhaltiga
drycker där ett nykterhetsförbund
resp.
och en missionsförening
en nykterhetskommitté
ansetts ha talerätt.
organisationers

Vad härefter

gäller besvärsrätt

för fackorganisationer

synes praxis
En skillnad synes emellertid kunna förmärkas
mer restriktiv.
så till vida att Regeringsrätten
varit mer restriktiv än Kungl. Maj:t i
statsrådet.

härvidlag

Frågan om bl.a. ideella organisationers rätt att föra talan mot beslut
behandlades av Besvärssakkunniga
som kränker organisationsintressena
i betänkandet SOU
1964:27
Lag om förvaltningsförfarandet.
De
sakkunniga

uttalade där att svaret på frågan torde böra
vara beroende
av den styrka med vilken de ideella intressena gör sig gällande i ett
ärende. Besvärsrätt

ansågs inte böra tillkomma

sådana ideella organisa-

tioner,

vars intressen är av mer perifer natur vid prövningen
av ett
ärende. övrigt
var det enligt de sakkunniga naturligt att ideella organisationer tillåts föra talan i förvaltningsförfarandet
till främjande av
sina syften. Därvid förutsattes att organisationerna
erhållit en allmänt
erkänd ställning att företräda de aktuella intressena.
Enligt

den dåvarande

bestämma
därtill

att myndighet

naturskyddslagen
eller

organisation

gavs Konungen
som prövades

rätt

att

lämplig

skulle ha rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut enligt lagen

för tillvaratagande

av naturskyddets intressen. I en med stöd av beutfärdad kungörelse föreskrevs att bl.a. Svenska naturskyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård hade rätt att föra

myndigandet

talan mot beslut i naturskyddsärenden.

När sedermera

naturskyddsla-

utmönstrades bemyndigandet
gen ersattes av naturvårdslagen
i den
förra och i stället gavs dåvarande Statens naturvårdsnämnd besvärsrätt,
en rätt som senare överfördes till Naturvårdsverket
då detta övertog
nämndens

uppgifter.

I förarbetena

till

eftersom det i Statens naturvårdsnämnd

föreningslivet,
tioner

kunde

bemyndigandet
tas bort.

Vid

naturvårdslagen

anfördes

ingick representanter

att föreskriva

besvärsrätt

utskottsbehandlingen

att,

för bl.a.

för organisa-

uttalades

av tredje
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självständig

och Samfundets för hembygdstalan i naturvårdsärenden

inte

har behandlats

i den

kunde sättas i fråga.
om talerätt

Frågan

för ideella

organisationer

bl.a. av Hans Ragnemalm. Denne har framhållit
något hinder mot att ideella föreningar
att det inte synes föreligga
tillerkänns rätt att klaga. Tvärt om finns det enligt Ragnemalm skål för
litteraturen,

juridiska

hållning

en liberal

härvidlag.

En förutsättning

för klagorätt

har angetts

erkänd ställning som förevara att organisationen måste ha en allmänt
trädare för det intresse som påverkas av beslutet. Ragnemalm menar
att detta torde innebära krav på en viss storlek med avseende på medpå en rikstäckande verksamhet.
men inte nödvändigtvis
Här kan slutligen nämnas den rätt som enligt konkurrenslagen,
i konsumentförhållanden
marknadsföringslagen,
lagen om avtalsvillkor

lemsantalet

sammanslutningar av konsumennäringsidkare
att hos marknadsdomstoter, arbets- eller löntagare eller
En sådan rätt föreligger i de
len ansöka om bl.a. förbudsföreläggande.

och produktsäkerhetslagen

fall Konkurrensverket

tillkommer

beslutat att inte

eller Konsumentombudsmannen

göra ansökan i nämnt hänseende.

I sammanhanget

kan också nämnas

rätt att i vissa fall föra talan mot beslut
en arbetstagarorganisations
i den mån saken rör medlemmarnas intressen.
enligt arbetsmiljölagen

Tidigare

överväganden

sig nämnden

avgav år 1972 uttalade
som Koncessionsnämnden
till förmån för en vidgad rätt för ideella organisationer

att överklaga

beslut enligt miljöskyddslagen.

I ett remissyttrande

Miljöskyddsutredningen

Till

i betänkandet

SOU

1978:80

endast för arbetstagarorgani-

I en utökad besvärsrätt
stöd härför anförde utredningen

Bättre miljöskydd
sationer.

föreslog

att det var svårt att göra
Det borde inte
organisationer.

en gränsdragning mellan olika ideella
i övrigt tillerheller komma i fråga att i strid med förvaltningsrätten
känna samtliga organisationer besvärsrätt. Vidare uttalades att rättssäkerheten ñck anses tillgodosedd genom den gällande ordningen i föreliberal praxis från regeringens sida. Miljöning med en förhållandevis

skyddsutredningen framhöll
är mycket
band

skadan.

begränsas endast av kravet på orsakssamoch olägenheten eller
verksamheten
den miljöfarliga

vid och i princip

mellan

att sakägarkretsen enligt miljöskyddslagen
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ställde sig Svenska naturskyddsföreningen

organisationer

kritiska

till utredningens

ställ-

inte borde ges en särskild beinte
kunde acceptera att organisom
uteslöts från att föra talan, ansåg att

organisationer

Naturskyddsföreningen,

av ideellt slag generellt
praktiska
skäl borde begränsa besvärsrätten till rikstäckande
man av
Föreningen ansåg att den i vart fall för
eller regionala organisationer.
sationer

framhöll att det är de
egen del borde ges besvärsrätt. Vattenvärnet
centrala miljöskyddsorganisationerna
som är bärare av det allmänna
och som därför borde få komma till tals besvärsmiljöskyddsintresset
vägen.
I prop. 1980/81:92 uttalade föredraganden
att han anslöt sig till
utredningens ståndpunkt. Han anförde därvid bl.a. följande.
på miljöJag anser att ideella föreningar och andra organisationer
arbete.
skyddets och naturvårdens områden utför ett betydelsefullt
i
erfarenheter
Det är viktigt att ta till vara dessa organisationers
miljöfarlig
miljövårdsarbetet.
När det gäller tillståndsprövningen
av
verksamhet sker denna i många fall genom att organisationer
som
har medlemmar som berörs av sådan verksamhet ges tillfälle att
Allmänt
lägga fram sina synpunkter inför prövningsmyndigheten.
att öva inflytande på innehållet i beslut
sett gäller att möjligheterna
tidigare man kommer till tals
enligt miljöskyddslagen
är större
informationsoch samrådsförfai saken. Med det av mig förordade
organisationerna
möjligheterna
för
randet kommer således
att öva
inflytande på belutsprocessen i miljöskyddsärenden
att förbättras.
Hittills har besvärsrätt för ideella organisationer
som sådana inte
ansetts föreligga,
men i den praxis som tillämpas av regeringen
tillåts en ideell organisation att som ombud föra talan för sakägare.
De ideella organisationerna
att få sina
ges därmed möjligheter
beredd
inte
synpunkter beaktade i prövningsförfarandet.
Jag är
- - område gör avsteg från
att tillstyrka att man på miljöskyddslagens
principer genom att låta de ideella
allmänna förvaltningsrättsliga
organisationerna
över lag få en självständig besvärsrätt. Inte heller
sådan
vissa utvalda organisationer
är det lämpligt att tillerkänna
rätt.
SOU 1987:32 För en bättre miljö behandlade Utredorganisation bl.a. frågor om talerätt. Enligt
miljövårdens
om
utredningen skulle i princip alla som hade något att anföra från allmän

I betänkandet
ningen

eller enskild

synpunkt

miljöskyddslagen

komma till tals i prövningsförfarandet

och i formellt

hänseende ålåg det Naturvårdsverket

att bevaka natur- och miljöskyddsintressena
Naturvårdsverkets

ställning

enligt

såsom allmänna intressen.

ansågs emellertid

inte utesluta

att även
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kunde bidra

med kunskap

pekade på att natur- och miljöskyddets

på området.

Utredningen

ideella och vetenskapliga

orgabesatt en i sammanhanget beaktansvärd sakkunskap och att
organisationerna
samlade allt fler människor som vill främja natur- och
nisationer

miljöskyddsintressena.

Genom det breda engagemang och omfattande
i dessa organisationer
kunde enligt utred-

ideella

arbete som bedrivs

ningen

betydelsefull

information

kanaliseras

i form

av underlag

för

behandlingen

Inte minst när det gällde att på lokal
av skyddsfrågorna.
nivå belysa alla relevanta frågor bedömdes organisationemas
kunska-

per vara till stor hjälp.

naturskyddsförening

Som exempel

inventerat

nämnde utredningen

djur-

och växtlivet

att en lokal
i ett skogsområde

i vilket en motorsportbana
planerades. Samtidigt framhölls att Naturvårdsverkets möjligheter att bevaka samtliga prövningsärenden
på den
kommunala

nivån bedömdes

Beträffande
framhölls

bli begränsade.

utredningsförfarandet

i betänkandet

så sätt att nämnden

i ärenden enligt miljöskyddslagen

att Koncessionsnämnden

hade rätt och plikt

tillämpade

lagen på

att beakta alla framförda

synoavsett om dessa härrörde från någon som formellt sett var
sakägare eller inte. Utredningen om miljövårdens
organisation utgick
från att det beskrivna synsättet skulle komma att styra prövningsförfarandet också i fortsättningen
och på alla prövningsnivåer.
Mot bakpunkter,

grund därav bedömde utredningen
som frågan om organisationemas
ställas på sin spets.
Eftersom

en inbrytning

att en sammanslutning
det enligt utredningen

att det var försti besvärsförfarandet
formella ställning skulle komma att

redan skett på kemikalieområdet

av konsumenter

tillerkänts

därigenom

klagorätt,

framstod

som logiskt att ge organisationer som företrädde
ideella eller vetenskapliga natur- eller miljöskyddsintressen
formell rätt
att överklaga

bl.a. tillståndsbeslut

som rörde natur- och miljöskyddsin-

tressen.

Utredningen
liknande
främst

nämnde att det mot klagorätt

organisationer

brukade

rörde avgränsningen

praktiska

för ideella föreningar

anföras dels principiella

av kretsen av ldagoberättigade,

hinder

och
som

dels mer

invändningar

som avsåg problem med delgivning av beslut
och beräkning av klagotider m.m. Vad angick de principiella
synpunkkunde
dessa
tillmötesgås
terna
genom att kretsen av klagoberättigade

organisationer

begränsades

hade en bestående
stadgar och styrelse.
komma

till

sådana som var allmänt erkända och
och fast struktur.
Självfallet
krävdes att de hade

i fråga enligt

Organisationer

utredningen.

av "dagsländekaraktär"

borde inte
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härefter

de mer praktiskt
betonade invändningarna
kunde man enligt utredningen ansluta till lösningar
som valts inom
kommunaloch planlagstiftningen.
På dessa områden var nämligen
kretsen av taleberättigade
Utredningen

vidsträckt.

om miljövårdens

organisation

kom till den slutsatsen

att organisationer

som tillvaratog naturvårds- och miljöskyddsintressen
borde ges rätt att överklaga vissa beslut enligt miljöskyddslagen.
För
att ett sådant system skulle få erforderlig stadga föreslogs att det skulle
ankomma

på regeringen

att bestämma vilka organisationer

som skulle

få talerätt.
propositionen

1987/88:85

rade föredraganden
utredningens
talerätt.

förslag

Miljöpolitiken

att de flesta

och hon valde

I sammanhanget

inför 90-talet konstate-

remissinstanser

hänvisade

varit

att inte föreslå

kritiska

mot

någon utvidgad

hon till bl.a.

att regeringen i sin
praxis intagit en generös hållning till vilka
skall
som
anses ha klagorätt
och förutsatte att Koncessionsnämnden
skulle fortsätta på den vägen.
Jordbruksutskottet
anförde i betänkandet JoU 1987/88:23 att goda
skäl kunde anföras till stöd för en utvidgning
av besvärsrätten i miljömål. Sålunda uträttade de ideella och vetenskapliga organisationerna
ett viktigt

arbete för att rikta samhällsorganens

märksamhet
gandens

på miljöproblemen.

tveksamhet

ningens förslag.

till

Utskottet

Emellertid

en utvidgad

talerätt

och allmänhetens
delade utskottet
i enlighet

uppföredra-

med utred-

underströk

ett beslut hade rätt att överklaga

att alla enskilda som berördes av
detta och att förvaltningslagen
tillät

den enskilde

att anlita en juridisk
person som ombud,
ning. Med denna motivering avstyrkte jordbruksutskottet

en föremotioner om

t.ex.

talerätt för miljöorganisationer.

Detta blev också riksdagens beslut.
stöd av regeringens bemyndigande
den 27 juni 1991 har
chefen för justitiedepartementet
tillkallat
en särskild utredare med
uppgift att undersöka om det går att förbättra möjligheterna
att i domstol driva anspråk som är gemensamma eller likartade för
en större
grupp människor. Utredaren har antagit arbetsnamnet Grupptalanutredningen. Enligt direktiven
dir.
1991:59
skall utredaren överväga
Med

möjligheterna

att beträffande

de traditionella
Utredaren

komplement till
- som ett
regler om s.k. grupptalan.
föreslå de ändringar i övrigt som behövs i

rättegångsreglerna

skall dessutom

det processuella

sådana anspråk

regelsystemet

driva sådana anspråk i domstol.

rättsskydd

införa

för

att säkerställa

möjligheterna

att

Frågan om ett förbättrat processuellt
i dessa hänseenden skall särskilt övervägas för konsument-
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direktiven

1993.

före den 1 september

redovisas

enligt

skall

Utredningsarbetet

miljörättsområdena.

Våra överväganden
konstaterade

I principbetänkandet

vi att vi inte kunnat finna att några

efter riksdagens beslut vid riksmötet
tillkommit
nya omständigheter
1987/88 som påverkade bedömningen av frågan om en utvidgad talerätt. Mot denna bakgrund lade vi därför inte fram något förslag om
för ideella

talerätt

organisationer.

nas stora betydelse även fortsättningsvis
allmänhetens inflytande över prövningen
vidgas

betänkandet

att vi

tiv framgår
Vid

1990/91

överväga

frågan

om

oU30. Av våra tilläggsdirek-

skall beakta vad riksdagen
enligt

tillståndsprövning

hand Naturvårdsverket.

Verkets

skall

natur-

och

bevakas av i första
enskilda tillbevaka
att

intressen

möjligheter

begränsade.

är emellertid

anfört.

miljöskyddslagen

såsom allmänna

miljöskyddsintressena

ståndsärenden

borde

kan
av miljöskyddsärenden
biträddes
ståndpunkt
Regeringens
för detta.
av

och formerna

jordbruksutskotteti

att i propositionen

uttala att vi med tanke på miljöfrågor-

En god livsmiljö

:90

1990/91

regeringen

föranledde

ställningstagande

Vårt

Anledningen

härtill

kan sökas

förändrade

roll,
resurser, dels i verkets
innebärande mindre deltagande i enkilda ärenden och mer arbete med
karaktär. Mot bakgrund härav kan med fog
frågor av övergripande
begränsade

dels i verkets

området.
om inte också andra kan bidra med kunskap på
på
Detta skulle kunna ske genom att tillerkänna ideella organisationer
tillståndsvid
naturvårds- och miljöskyddsområdet
en formell talerätt

ifrågasättas

prövning

enligt

Visserligen

miljöbalken.
bör i sammanhanget

beaktas att ideella

i praktiken redan i dag har talerätt i en inte ringa
sådan rätt är möjlig därigenom att organisationerna
budsuppdrag

bland personer

Om en formell

självfallet

talerätt

organisationer

utsträckning.

En

skaffar

sig om-

införs

kan det

i sakägarkretsen.
för ideella

organisationer

i fråga att koppla denna till varje organisation
Sålunda torde till att börja
och miljöskyddsområdet.

inte komma

på naturvårds-

som bildats enkom för att bevaka
ett speciellt projekt. Vidare bör undantas

med uteslutas sådana organisationer
intressen

i anslutning

som inte har en bestående och fast struktur.
som bör komma i fråga måste ha en rättsligt be-

sådana sammanslutningar
De organisationer

till
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verksamhet bör
av organisationernas
grund. Vidare måste det kunna förväntas av
vila på en demokratisk
bedriva sin verksamhet.
Något krav på att
varaktigt
kan
dem att de
Ledningen

stående uppbyggnad.

organisationerna
Lagtekniskt
nas en formell
förutsättningar

skall vara rikstäckande bör emellertid inte uppställas.
kan den typ av organisationer som anses böra tillerkäntalerätt avgränsas antingen genom regler som anger
för talerätt eller genom bestämmelser i vilka stadgas

undantag från sådan rätt. övervägande skäl talar för att den förstnämnbör tillämpas.

da tekniken

Då det sedan gäller att närmare bestämma kretsen av taleberättigade
ñnns två i och för sig framkomliga
vägar att gå. Den

organisationer

en
ena är att låta regeringen eller, efter regeringens bestämmande,
skall
vilka
organisationer
föreskrifter
bestämma
myndighet genom
som
ha talerätt. Den andra vägen är att låta frågan lösas genom praxis på
som skrivs in i själva balken.
av materiella förutsättningar
Sålunda kan
Naturligtvis
kan kritik riktas mot båda förfaringssätten.

grundval

riktas bl.a. den invändningen att
mot en reglering genom föreskrifter
utsträckning bör bestämmas
möjliga
taleberättigade
i
kretsen av
största
Emellertid
dvs. riksdagen.
synes ännu allvarligare
av lagstiftaren,
invändningar
kunna göras mot en reglering enligt det senare alternativet, då det kan befaras att detta blir både komplicerat

och processeko-

Vad som därvid kan förutses är att talerättsregelmässigt
inte
så dock ofta, blir ett stående inslag i
om än
handläggningen
Detta kan i sin tur leda till
av bl.a. tillståndsärenden.
nomiskt

ofördelaktigt.

frågor,

att frågan huruvida
i särskild

ärende

en viss organisation skall vara taleberättigad i ett
ordning måste föras upp för avgörande i högre

instans.
av det nu anförda talar övervägande skäl för att
frågor om talerätt för ideella organisationer som tillvaratar miljövårdsstadga
intressen regleras genom föreskrifter.
För att erhålla erforderlig
bakgrund

Mot

i systemet bör föreskriftsrätten

tillkomma

endast regeringen.

Med den nu föreslagna utvidgningen
av talerätten för vissa ideella
ökat inflytande över
betydligt
allmänheten
organisationer
erhåller
ett

prövningen
Fråga
Inom

av miljöskyddsärenden.
inflytande
är om allmänhetens

EG gäller

med klagomål

den ordningen

beträffande

kan förstärkas

att enskilda

exempelvis

personer
miljöförhållanden

ytterligare.

kan vända sig
till EG-kom-

och
då om missförhållanden
kan, om den finner att EG:s regelverk åsidosatts, ta upp frågan med
den berörda staten och i sista hand väcka talan vid EG-domstolen.
missionen.

Denna undersöker

föreligger
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vi fick vid ett av Miljö- och naturresursdeparteframgick att denna möjlighet
mentet och oss anordnat EG-seminarium
varje år används av ett visserligen
att klaga till EG-kommissionen

Enligt

de uppgifter

antal personer. En liknande ordning för
innebära att enskilda vänder sig till en

begränsat men inte obetydligt
skulle
svenskt vidkommande

myndighet

som har talerätt beträffande

av tillståndsmyn-

avgöranden

digheter.
i principbetänkandet

Vi diskuterade

möjligheten

att inrätta ett fristå-

Som vi där anförde skulle betydande

ende miljöombudsmannaämbete.

om ett sådant ämbete gavs talerätt i
Erfarenheterna
vid sidan av framför allt Naturvårdsverket.
miljöfrågor
här
talar också mot inrättandet av fristående ombudsmannaämbeten
också i fortsättningen
inte om JO-ämbetet,
talas självfallet
som
komplikationer

övervakar

inträda

kunna

NO-ämbetet

även på miljöområdet.

myndigheterna

har

1992 lagts samman med SPK till en ny myndighet,
Konkurrensverket.
Den ombudsman som i övrigt framför andra haft
känframgångar på sitt område, nämligen Konsumentombudsmannen,
fr.o.m.

den l juli

netecknas av att han ingår i det centrala ämbetsverket på området.
Enligt vår mening skulle det bästa sättet att förstärka enskilda
personers

att komma

möjligheter

till

tals vid sidan av att ge ideella
enhet inom Natur-

talerätt vara att inrätta en särskild
organisationer
med uppgift att ta emot och utreda
vårdsverket

enskilda

personers

Utredningsresulta-

över olika förhållanden på miljöområdet.
användas som underlag dels för utnyttjande av den talesedan
tet bör
har, dels för verkets arbete i övrigt, exempelvis
rätt Naturvårdsverket

klagomål

med att utarbeta förslag

till generella

föreskrifter.

Det kan finnas skäl

att i likhet med vad som gäller vid Konsumentverket
beteckningen miljöombudsman.
vid Naturvårdsverket
kan vara

ägnad att göra

Naturvårdsverket

bättre

ge en tjänsteman
En sådan åtgärd
känt

som central

miljövårdsmyndighet.
En fråga som har aktualiserats under vårt arbete är den som rör
möjligheter
intresseorganisationers
att påverka beslut
yrkesñskarenas
i miljöskyddsärenden

för det fall dessa organisationers

kas. Det har därvid

gjorts

utökade möjligheter

att föra talan i miljöärenden.

seorganisation

gällande

på ñskeriområdet

intressen påver-

att organisationerna

framföra

bör beredas

I dag kan en intressynpunkter inom ramen för

innebär. Däremot har
som ett tillståndsförfarande
ingen formell talerätt så att den är berättigad att över-

den offrcialprövning

organisationen

klaga beslut som är negativa

med hänsyn till organisationsintresset.
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Enligt den nya danska lagen om miljöskydd har vissa organisationer
ñskeriområdet
på
tillagts klagorätt såvitt avser vissa beslut av amtsrådet som rör skydd av ytvatten samt förorenande verksamhet ll
kap.
99 §. Sålunda får Danmarks

Sportsfiskerforbund

och Dansk Fiskerifo-

rening föra talan mot avgöranden
sjöar eller havet.
avgöranden

som avser förorening av vattendrag,
får Danmarks Havfiskeriforening
klaga på

Vidare

såvitt gäller förorening

Ferskvandsñskeriforeningen
i vattendrag

organisationer

ldagoberättigade

tillkommer

också

som rör förorening

förespråkar

vi en utvidgad talerätt för vissa
på miljövårdsområdet.
Att utöka kretsen av

organisationer

intresseorganisationer
kunna uppkomma
i första

i frågor

och sjöar.

Som redan framgått
ideella

i havet. Klagorätt

for Danmark

till

att omfatta

även yrkesfiskarenas

är mer tveksamt, eftersom det därvid skulle
svåra avgränsningsproblem.
Problemen gäller inte

hand avgränsningen

bland ñskeorganisationerna

dessa och andra intresseorganisationer,

t.ex. på jord-

utan mellan

och skogsbruks-

området.
Vissa skäl talar emellertid
ñskets

på yrkes-

i någon mån intar en särställning i förevarande samFör det första har yrkesñskarena i regel inte en sådan fastig-

område

manhang.

hetsanknytning

att de intar ställning

den. Detta gäller i synnerhet
vatten.

för att intresseorganisationerna

Härtill

kommer

som sakägare i miljöskyddsärendem som bedriver sin näring på allmänt

att miljöskadelagen

på verksamhet
borrning

inte torde vara tillämplig
vatten. Skador genom t.ex.

som bedrivs på allmänt
efter gas eller olja på sådant vatten synes alltså inte omfattas

av lagen.
Det nu anförda motiverar att även yrkesñskarenas intresseorganisationer tillerkänns talerätt enligt miljöbalken
och vi föreslår därför en
Även
sådan ordning.
i detta fall bör det ankomma på regeringen att
bestämma vilka organisationer som skall ha talerätt enligt miljöbalken.

16.2

Överklagande

16.2.1

Nuvarande

I dag fullföljs
miljörättens

ordning

talan mot beslut i bl.a. tillståndsområde vid såväl förvaltningsdomstolar

myndigheter.
Regeringsrätten

De förra är i instansordningen
och de senare länsstyrelsen,

och tillsynsärenden

på

som administrativa

räknat kammarrätten

Skogsstyrelsen,

och

Arbetar-
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Naturvårdsverket,

skyddsstyrelsen,
ringen.
till

Fullföljdsinstanser

och rege-

prövning övergår
också att en administrativ
domstol i samband med överklagande.

Det förekommer

ett förfarande

Koncessionsnåmnden

vid allmän

därvid är Vattenöverdomstolen

och Högsta domsto-

len.
Vi lämnar här en kortfattad
sker enligt den lagstiftning

redogörelse

som

i dag

för hur överklagande

nu anser bör samordnas

i miljöbal-

ken.

Naturresurslagen
tillståndsbeslut

Regeringens
överklagas

på ordinär

enligt

4 kap. naturresurslagen

kan inte

väg.

Miljöskyddslagen
En kommunal

nämnds beslut enligt

länsstyrelsen.

Talan

Naturvårdsverket
överklagas

mot dennas beslut

förs

överklagas

miljöskyddslagen
liksom

hos

talan mot beslut
Nämndens

hos Koncessionsnämnden.

av
beslut

hos regeringen.

Koncessionsnämndens

beslut i dit fullföljda

ärenden får inte över-

klagas.
inom ett miljöskyddsomráde
Länsstyrelsens beslut om föreskrifter
överklagas
ävensom beslut i särskilt fall om undantag från föreskrifter
hos regeringen.
Beslut i frågor

om ersättning för vissa kostnader
vissa viten överklagas hos kammarrätten.
Koncessionsnämndens

beslut i frågor

och i frågor

om miljöskyddsavgift

om

över-

klagas hos Vattenöverdomstolen.

Lagen om

kemiskaprodukter

förordningen

om kemiska produkter

nämnds beslut enligt lagen om kemiska
med stöd av lagen meddelade föreskrifter
eller villkor

En kommunal

produkter

eller

överklagas

länsstyrelsen.
Beslut av yrkesinspektionen

överklagas

hos Arbetarskyddsstyrelsen.

hos

Kapitel

16

623

Länsstyrelsens

eller en central förvaltningsmyndighets
beslut i
fall enligt lagen om kemiska produkter eller enligt föreskrifter
som beslutats med stöd av lagen överklagas hos kammarrätten.

särskilt

Andra beslut som länsstyrelsen eller en central förvaltningsmyndighet meddelat med stöd av bemyndigande
enligt lagen om kemiska
produkter eller förordningen
överklagas hos
om kemiska produkter
regeringen.

Lagen om spridning

av bekämpningsmedel

Skogsvårdsvårdsstyrelsens
ningsmedel

över skogsmark

över skogsmark

beslut enligt lagen om spridning av bekämpöverklagas hos Skogsstyrelsen.

Beslut av Skogsstyrelsen eller av myndighet som prövar frågor om
undantag från förbud enligt lagen överklagas hos regeringen.

Förordningen

om svavelhaltigt

Beslut

lagen

enligt

bränsle

bränsle eller enligt föreskrift
om svavelhaltigt
utfärdad med stöd av lagen som har meddelats av en kommunal nämnd
överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens

eller Naturvårdsverkets

beslut för särskilt fall enligt

lagen om svavelhaltigt bränsle eller enligt föreskrift som har meddelats
med stöd av lagen överklagas hos kammarrätten.
Länsstyrelsens beslut
i fråga om vissa preliminära
avgifter får dock inte överklagas.
Beslut för särskilt

fall i vissa frågor

om avsteg och undantag över-

klagas hos regeringen.
Andra beslut av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket
än de redan
nämnda enligt lagen om svavelhaltigt bränsle eller enligt föreskrift som
har meddelats med stöd av lagen överklagas hos regeringen.

Förordningen

om miljöfarligt

En tillsynsmyndighets
överklagas

avfall

beslut enligt förordningen

i den ordning

som gäller

avfall
om miljöfarligt
enligt förordningen
kemiska
om

produkter.
Beslut av Naturvårdsverket
gas hos regeringen.

eller länsstyrelsen

i andra fall överkla-
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om bekämpningsmedel

Beslut enligt

förordningen

överklagas i regel
om bekämpningsmedel
i förordningen
kemiska
produkter.
om

på det sätt som föreskrivs
Beslut av länsstyrelsen
ningsmedel

i frågor om tillstånd
hos kammarrätten.

överklagas

att använda bekämp-

Kemikalieinspektionens

beslut i särskilt fall i fråga om godkännande
överklagas hos regeringen.

av bekämpningsmedel

Förordningen

om förhandsgranskning

av biologiska

bekämpningsmedel

Beslut enligt lagen om förhandsgranskning
av biologiska bekämpningsmedel eller förordningen
beom förhandsgranskning
av biologiska
kämpningsmedel

överklagas

hos kammarrätten.

Strålskyddslagen
Beslut i särskilt fall enligt strålskyddslagen
ten. Beslut i frågor

om vissa villkor

överklagas

hos kammarrät-

skall dock överklagas

hos rege-

ringen.

Hälsoskyddslagen
En kommunal

länsstyrelsen.

nämnds beslut enligt hälsoskyddslagen
Talan

mot länsstyrelsens

överklagas

hos

beslut förs hos kammarrätten.

Renhållningslagen
Enligt

renhållningslagen

enligt

hälsoskyddslagen.

beslut av länsstyrelsen

gäller

samma ordning för överklagande som
Regeringen kan dock föreskriva
att vissa

skall överklagas

hos regeringen.
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Naturvårdslagen
En kommunal

myndighets

beslut enligt naturvårdslagen

överklagas

hos

länsstyrelsen.

-

Beslut av annan statlig myndighet
naturminnen,
särskilt

skydd för djur-

än regeringen

eller växtart

i frågor

om

inom visst område,

biotoper,
åtgärder

för att begränsa eller motverka

skada på naturmiljön

till

följd av arbetsföretag,
-

stängsel och skyltar
tavlor,

skyltar

varigenom

m.m.

allmänheten

för reklam,

propaganda

hindras eller avvisas,
eller liknande,

vilthägn,
iordningställande
motverkande

av område som skräpats
nedskräpning,
av

ned och åtgärder

till

rättelse såvitt avser annat än handräckning
överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut av annan statlig myndighet
regeringen.

16.2.2

överklagas

hos

överväganden

Även i fullföljdssammanhang

domstolsprövning

i avsnitt

i det avsnittet.

också balkens

inställer

eller prövning

behandlas emellertid
ställningen

än regeringen

sig den principiella

i administrativ

13. l

ordning.

och vi hänvisar

frågan om
Denna fråga

därför

till fram-

Här måste dock den reservationen

göras att

bestämmelser

kommer att påverkas om
om fullföljd
skall prövas av domstol.
Vi framhöll
i principbetänkandet
att vi övervägt om regeringen
även i fortsättningen behöver vara besvärsinstans vad gäller sådana

tillståndsfrågor

tillståndsbeslut

Vi
som meddelats
av Koncessionsnämnden.
emellertid att så, åtminstone tills vidare, borde vara fallet.
Det kan diskuteras om det beträffande beslut i tillståndsfrågor
meddelats av Koncessionsnämnden
prövning i administrativ
ordning.
slutinstans
miljöbalken

verkligen
Behovet

i de största och mest komplicerade

fann

som
finns ett behov av överav att ha regeringen som
tillståndsärendena

enligt

torde inte vara lika stort som vid tidpunkten för miljöskyddslagens tillkomst.
För detta talar bl.a. det system för tillstånds-
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Sålunda föreslås att regesom förespråkas i betänkandet.
skall avgöra tillåtligheten
av de allra mest ingripande anlägg-

ningarna

och verksamheterna

förbehålla

och ha möjlighet

sig tillåtlighetsprövningen.

att även i andra fall

Detta får till följd att regeringen

redan i ett tidigt skede, i likhet med vad som i dag gäller vid prövning
enligt 4 kap. naturresurslagen,
får möjlighet att styra bl.a. lokaliseringen av sådana anläggningar
och verksamheter
som från miljösynpunkt är särskilt ingripande. Härtill kommer att i fortsättningen
endast
regeringen
otillåtliga

skall
företag.

få pröva

om tillstånd skall få lämnas till i princip
Ett annat skäl som talar för att regeringen i fortsätt-

ningen inte behöver

vara besvärsinstans är att det planeringsunderlag
som i dag finns tillgängligt
ger även andra myndigheter än regeringen
goda möjligheter
Ytterlisvårbedömda lokaliseringsfrågor.
avgöra
att
gare en omständighet som talar i samma riktning är att Koncessionsnämnden visat sig besitta stor kompetens i såväl juridiska som tekniska
frågor.
Nämndens avgöranden har vunnit respekt och utgör goda
exempel på awägningar

mellan å ena sidan kravet på skydd för miljön
och kommunal verksamhet.
av industriell

och å andra sidan behovet
Som nyss antytts
ståndpunkt.
Viktigast

ñnns

det också skäl som talar för en motsatt
torde vara att vissa tillståndsfrågor

därvidlag

ibland skulle komma att prövas i endast en instans, om möjligheten att
överklaga tillståndsbeslut
hos regeringen avskaffas. I detta sammanhang måste dock beaktasatt ett eninstansförfarande
i och för sig inte
är någon nyhet för svenskt vidkommande

och att Koncessionsnämn-

dens avgöranden

aldrig avser ersättningsfrågor.
En annan omständighet
att nämnas är att tillåtlighetsfrågor,
som förtjänar
som egentligen
borde ha prövats av regeringen men där så inte skett på grund av
förbiseende,

ändå kan komma

under

regeringens

prövning

genom

underställning.
Som redan framgått
ståndsfrågor

princip

föreslås

att regeringens

befattning

skall begränsas till att gälla ett företags tillåtlighet.

med tillDenna

skulle komma

att renodlas ytterligare om regeringen fråntogs
fullföljdsinstans.
Med den föreslagna ordningen för
att vara
tillståndsprövning
enligt miljöbalken kommer regeringen, i de fall där
uppgiften

detta anses erforderligt,
redan vid sin tillåtlighetsbedömning
att kunna
utöva den önskade politiska styrningen av praxis. Något behov av en
sådan styrning i samband med överprövning
synes då inte kvarstå. En
annan aspekt som är värd att beakta i sammanhanget
att besvärsvägen

förhala

ligt om vissa avgöranden

ett slutligt

är att möjligheten

avgörande begränsas högst väsent-

inte kan föras vidare på ordinär

väg. Det nu
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i och för sig för att beslut i tillståndsären-

inte alltid

bör kunna föras vidare,

i vart fall inte

till regeringen.
Det har länge varit

en strävan att befria regeringen från löpande
ärenden så att statsråden och departementen får mer tid för större och
övergripande

frågor.

Redan i propositionen

mentens organisation
värdera

m.m. framhölls
och bedöma utredningsmaterial,

ringens politik

och utforma

1965:65

om statsdeparteatt departementens uppgift är att

de viktigaste

samordna
riktlinjerna.

och planera regeÄven riksdagen

underströk

vikten av delegering och decentralisering.
Enligt riktlini propositionen
1983/84:120
regeringens
befattning
med
om
besvärsärenden,
vilka fastställdes av riksdagen,
i
skall regeringen

jerna

möjligaste

mån befrias från ärenden som inte kräver ställningstagande
av regeringen som politiskt organ. Utgångspunkten
angavs vara att
regeringen i allmänhet inte bör vara prövningsinstans
i andra fall än
när det behövs en politisk styrning av praxis.
Mot bakgrund av de nu redovisade Synpunkterna finns det anledning att på nytt överväga om inte regeringen kan befrias från uppgiften
att överpröva

beslut i tillståndsärenden.

Om ett förfarande

i endast en
i stället läggas på

instans inte anses vara godtagbart måste uppgiften
diskuteras.
ett annat organ. Vilket detta skall vara kan naturligtvis
I departementspromemorian
Plan- och byggnämnd
Ds 1991:84

föreslås att det inrättas en nämnd som slutinstans för prövning av bl.a.
beslut som meddelats av länsstyrelsen enligt plan- och bygglagen utom
beslut enligt

12 kap. De senare avser den statliga kontrollen beträffanav riksintresse och anses vara av sådan politisk innebörd
också fortsättningsvis
bör ankomma på regeringen.
att överprövningen

de områden

Förslaget

om inrättandet

att avlasta regeringen
En förebild

av en plan- och byggnämnd

ett stort antal enskilda

syftar bl.a.

till

plan- och byggärenden.

till ett administrativt

organ för att överpröva beslut i
meddelats
Koncessionsnämnden
skulle kunna
som
av
Ledning skulle också
vara den föreslagna plan- och byggnämnden.
kunna sökas i den ganska nyligen inrättade Utlänningsnämnden,
som
tillståndsärenden

övertagit

regeringens

uppgift

att pröva asylärenden.

Det finns emellertid

en väsentlig skillnad mellan den överprövning
de
nämnda
förebilderna
gör resp. skulle göra och en överprövsom
nu
ning av Koncessionsnämndens
beslut. Skillnanden ligger i den höga

kompetensen

hos den första instansen.

att låta Koncessionsnämndens
nämnd.

Det framstår

avgöranden

Det kan inte antas att kvaliteten

som meningslöst

överprövas

på avgörandena

av ännu en
skulle nämn-
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Enda skälet till en sådan ordning skulle vara
till stånd. Detta är i och för sig ett respek-

därigenom.

värt förbättras

just att få en överprövning
tabelt skäl men kan knappast

motivera

en så särpräglad

ordning

som

den här skisserade.
I avsnitt 13. 1.1 har påvisats att det också är svårt att finna en lämplig ordning varigenom beslut av Koncessionsnämnden
som administrakan fullföljas

tiv myndighet
ningsvis

väg till en domstol. Som inledmed överprövning
av Koncessions-

på ordinär

löses problemet

antytts

beslut om hela förfarandet överförs till domstolsprövning.
För en så drastisk ändring kan ñnnas goda sakskäl i och för sig. Den
kan dock inte motiveras enbart med behovet att få till stånd en övernämndens

beslut

av Koncessionsnämndens

prövning

hos annan myndighet

än

regeringen.
stå till buds,
av det anförda synes två alternativ
Det första är att
bortsett från en total övergång till domstolsprövning.
Koncessionsnämnden,
i
trots de invändgodta ett eninstansförfarande
Mot

bakgrund

ningar som kan göras mot ett system med prövning i endast en instans.
Om i enlighet med de utredningsdirektiv
som redovisats i avsnitt
13.1.l ett system införs med generell möjlighet till domstolsprövning
synes en sådan ordning vara lättare att godta.
av förvaltningsbeslut,
Som framgår av nämnda avsnitt torde det emellertid komma att dröja
innan den kan genomföras.

Det andra alternativet

ningen av Koncessionsnämndens
på den fortsatta utvecklingen

beslut stanna i regeringen.

I avvaktan

till domom möjligheterna
ñnns det enligt vår mening någon övervikt för det senare

stolsprövning
alternativet.

är att låta överpröv-

därför

Vi förordar

Som redan framgått

i fråga

att detta alternativ

är det önskvärt

väljs tills vidare.

att befria regeringen

från hand-

Vid övervägande av hur balkens fullav besvärsärenden.
i övrigt skall utformas bör en strävan därför vara att i
följdsregler
från regeföra över fullföljdsärenden
största möjliga utsträckning
Det kan också diskuteras huruviringens bord till förvaltningsdomstol.

läggning

da det är möjligt
i dag överklagas

Detta gäller sådana ärenden enligt miljöskyddslagen

ningsdomstol.
visserligen

att föra över vissa av de ärenden som
till Koncessionsnämnden
som slutinstans till förvaltoch lämpligt

rör miljöfarlig

verksamhet

som

men där hälsoskyddsfrågorna

står i förgrunden.
Vad gäller

myndigheter

mellan domstolar

arbetsfördelningen
finns i regeringsformen

I 11 kap. 3 § stadgas att rättstvist
får avgöras av annan myndighet

och förvaltnings-

ett par bestämmelser av intresse.
mellan enskilda inte utan stöd i lag

än domstol.

Som framgår

av bestäm-
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melsen kan således riksdagen

genom stiftande av lag förlägga prövningen av rättstvister
mellan enskilda till en förvaltningsmyndighet.
Bestämmelsen ger dock uttryck för att domstolsprövning
bör vara
huvudregel.

Enligt

2 kap. 9 § tillförsäkras

den som berövats

friheten

på grund av misstanke om brott eller som av annan anledning
omhändertagen tvångsvis rätt till domstolsprövning.

de nyss nämnda bestämmelserna
upptar svensk grundlag
binder
lagstiftaren
i fråga om arbetsfördelningen
som

Utöver
inga

blivit

regler

mellan domstolar

och förvaltning.

Detta har dock inte hindrat lagstifta-

ren från att tillämpa vissa principer
domstolar och förvaltningsmyndigheter.
har baserats på framför

allt

då uppgifter

fördelats

De riktlinjer

rättssäkerhetsskäl.

mellan

som därvid följts
Sverige har också

konventioner
förbundit
genom att ansluta sig till olika internationella
sig att garantera medborgarna
domstolsprövning
i betydligt vidare
omfattning

än vad som följer av grundlagen.
Då det gäller arbetsfördelningen
mellan allmänna förvaltningsdom-

stolar och förvaltning är frågan ofta den om ett beslut av en myndighet
är sådant att det skall prövas av domstol i högre instans eller om en
överprövning
enbart inom förvaltningen
är lämpligare.
Reglerna
vägen bygger

om vilka ärenden som skall gå den ena resp. den andra
på principer som lades fast i samband med Regerings-

rättens tillkomst

år 1909. Grundprincipen

ningen i huvudsak
till

Regeringsrätten.

lämplighet
nistrativ

ning,

gick ut på att tillämpa
Däremot

skulle

var då att ärenden där prövrättsregler

ärenden

skulle överklagas

där prövningen

gällde

eller annan mer skönsmässig bedömning överklagas i admiEmellertid
ger principen inte alltid någon klar led-

ordning.

eftersom

lagstiftningen

på många områden

har inslag av såväl

rättsfrâgor

som lämplighetsfrågor.
En annan princip som har tillämpats

för att avgränsa

området

för

domstolsprövning

är den som avser den enskildes rättsskydd. Det har
ansetts att vissa för den enskilde särskilt betydelsefulla
frågor skall

handläggas och avgöras av kvalificerade
noga reglerat förfarande som utformats

organ med iakttagande

av ett
med tanke på den enskildes

rätt.
Under många år har utvecklingen
i allt

större

huvudsakliga

utsträckning

skall

gått mot att förvaltningsärenden

kunna

syftet med detta har varit

överprövas

av domstol.

att stärka den enskildes

Det
rätts-

skydd.
Ibland

kan det vara tillfálligheter
eller historiska skäl som ligger
bakom den nuvarande ordningen med överklagande förvaltningsvägen.
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I andra fall har denna tillkommit
den. Det sistnämnda

efter ingående principiella

kan exemplifieras

med uttalanden

övervägani förarbetena

till ett par av de lagar som nu avses att samordnas i miljöbalken.
1969:28
I propositionen
med förslag till miljöskyddslag
anförde

departementschefen
i tillståndsärenden

att lämplighetsfrågor

bäst överens med vårt rättssystem

frågor

prövades

departementschefen
kostnader

skulle komma

hos Koncessionsnämnden.

att dominera

Det skulle därför stämma

om besvär i tillstånds-

och villkors-

av Kungl. Majzt i statsrådet. Däremot borde enligt
besvär över beslut i frågor om ersättning
för

avseende kungörelser

och utredningar

gå till Regeringsrät-

ten.
Även

i förarbetena

1984/85:118
prop.
till lagen om kemiska
behandlas frågor om besvärsprövningens
uppdelning mellan
förvaltningsdomstol
och regeringen. Med anledning av att det i lagför-

produkter

slaget endast erinrats om att erforderliga
bestämmelser
om besvär
skulle komma att meddelas av regeringen lämnade lagrådet vissa synpunkter. Sålunda framhölls att de principiella
och sakliga skäl som
talade för att erforderliga

besvärsbestämmelser

borde

ha sin plats i

där de grundläggande bestämmelserna på området
samma författning
ges hade en alldeles särskild tyngd när det rörde sig om en lag med en
tämligen

ingående reglering

av ett ämnesområde

och dessutom berörde

vid krets av medborgare samt att informationsbehovet
var
stort. Enligt lagrådet var det i ett sådant fall angeläget att

en mycket
mycket

lagstiftaren

kunde ta ställning

till

i vilka

frågor

som en fullföljd

till

förvaltningsdomstol
var motiverad. Med anledning av lagrådets påpekanden uttalade föredragande statsrådet att beslut i vissa tillsynsfrågor
borde kunna komma

under domstolsprövning.

Domstolsutredningen

har i betänkandet SOU

1991 : 106 Domstolarinför
2000-talet
framhållit
i
det
och
för
sig
skulle vara värdefullt
att
na
för att
att definiera begreppet rättsskipning inom förvaltningsområdet
med utgångspunkt
som borde

bedömning

därifrån

underkastas
är enligt

styrt fördelningen

konstaterade

utredningen

som hittills

domstolar

har

och förvalt-

internationella

emellertid

nämnda begreppet

stolsutredningen

de principer
mellan

ävensom de åtaganden som Sverige har gjort genom
konventioner.
Domstolsutredningen

till

utredningens

bl.a.

av arbetsuppgifter

ningsmyndigheter
anslutningen

bedöma vilka typer av förvaltningsärenden
domstolsprövning.
Av intresse för denna

att den analys som krävdes för att precisera det

var så omfattande

ram.

En principiell

att den fick anses ligga utanför

utgångspunkt

borde

i stället vara att de förvaltningsärenden

enligt

Dom-

som i dag
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prövas av förvaltningsdomstol
prövning.

även i framtiden

Som vi redan framhållit

Den i närmast
ärenden i vilka
närvarande

föregående

länsstyrelsen

i vissa fall fullföljs

stansen bland de allmänna
regeringen.

skall underkastas

sådan

bör en strävan vara att i största möjliga

befria regeringen

utsträckning
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från uppgiften
avsnitt

att pröva överklaganden.

gjorda

genomgången

att

eller en central myndighet beslutat för
till kammarrätten,
dvs. den andra in-

förvaltningsdomstolarna,

Denna uppdelning

visar

och i andra fall till

grova drag beskrivas så
att beslut i särskilda fall som riktar sig till enskilda personer överklamedan däremot beslut som inte riktar sig till
gas hos kammarrätten
någon särskild

person överklagas

Att så många måltyper
redningen

kan i mycket

börjar

till regeringen.
i kammarrätt

till stor del sin historiska

förvaltningsreform

fanns egentligen

nämligen

Regeringsrätten

reformen

började

har enligt Domstolsut-

förklaring.

Vid tiden för 1971 års

bara två förvaltningsdomstolar,

och Kammarrätten

i

kammarrättsorganisationen

Stockholm.

Genom

att byggas ut och fick i

princip

Domstolsutredningen
samma måltyper som Regeringsrätten.
framhåller att trots att det numera finns en underrättsorganisation
som
består av 24 länsrätter har mycket få måltyper flyttats från kammarrätt
till länsrätt.

I stället har målområdet

i kammarrätten

utvidgats

alltefter-

befunnits att ett ärende av skilda skäl
som det inom regeringskansliet
skall överprövas av domstol i stället för av regeringen.
Domstolsutredningen
visar på att måltyper av tämligen likartad
beskaffenhet
varit

följer

olika

instanskedjor

och att det uppenbarligen

inte

målens karaktär

som varit avgörande för valet av instanskedja.
har utredningen konstaterat att flertalet av de måltyper som

Däremot
överklagas
central

till kammarrätt

som första domstolsinstans
eller länsstyrelsen,
ett förhållande

myndighet

inte bör tillmätas

någon avgörande

I sitt betänkande

stans i samtliga

måltyper

länsrätt

i undantagsfall
medför

anfört

att övervägande

skall vara första domstolsindär kammarrätten
i dag har denna funktion

och att det bör krävas mycket
Det framhålls

från en
emellertid
som

betydelse.

har Domstolsutredningen

skäl talar för att i princip

kommer

alltid

starka skäl för att frångå denna princip.

dock att en närmare genomgång av varje enskild måltyp
kan visa att det finns sådana skäl. Enligt utredningen

den förespråkade

snabbare och billigare

ordningen

att målen kan avgöras

än i dag. Dessutom

ningen föra med sig att överinstansernas

enklare,

skulle den föreslagna
arbetsuppgifter

renodlas.

ord-
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länsstyrelsens

miljöbalken

Om enligt

ningar.

ståndpunkt är inte fri från invänd-

redovisade

Domstolsutredningens

beslut i vissa fall skulle
skulle det innebära

till länsrätt i stället för till kammarrätt

överklagas

En sådan
en väsentlig utökning av antalet överprövningsmyndigheter.
såväl
leda
till
sämre
resursutgoda
grunder
ordning kan på
ett
antas
som en mindre enhetlighet i rättstillämpningen.
kan riktas mot att
En invändning som enligt Domstolsutredningen
sprida ut mål från fyra till 24 domstolar är att en sådan åtgärd i vissa

nyttjande

att en länsrätt kan få väldigt få mål av en viss typ.
härav måste vara att det kan vara svårt för länsrätterna att
samtliga måltyper upprätthålla
en önskvärd kompetens.

fall kan innebära
Innebörden
beträffande
Emellertid
ring

utredningen

konstaterar

mot allmän

enhetlig

och att ett vidsträckt

kompetens

erfarenhet

domstolsledamöternas

och välbalanserad

Domstolsutredningen

går från specialise-

att utvecklingen
och därmed

målområde

främjar

ökar

en allsidig,
mål.

av förekommande
pekar på att domstolarnas roll är en annan än
bedömning

Domstolarna

förvaltningsmyndigheternas.
för det de är bäst på, nämligen

skall i första hand utnyttjas

att slita tvister mellan stridiga

intressen

Utgångspunkten

som är viktiga för den enskilde.
har den
vara att varje domstol inom sin organisation
Den materiella
som behövs för den nämnda prövningen.

och besluta i frågor
måste därvid
kompetens
kompetensen

vara densamma hos underrätter och överrätdomstolarna åt är inslaget av lagfarna ledamöter
Överinstansernas sammansättning är anpassad för

bör därför

ter. Det som skiljer
samt arbetsformerna.

mer grundliga rättsliga överväganden. Att en överinstans,
som första
som i praktiken är slutinstans, prövar förvaltningsbeslut
fall
därför
i
Domstolsutredningen
många
enligt
domstol är
ett slöseri
att möjligöra

med resurser.
Som Domstolsutredningen

framhållit

kan det självfallet

uppkomma

om en domstol endast i undantagsfall prövar vissa måltyper.
ofta inte i bristande kompetens utan i
Emellertid
består problemet

problem

sällan måste således domaren ofta
I mål som förekommer
varför det i
på nytt sätta sig in i såväl lagstiftning
som förarbeten,
regel tar längre tid att avgöra sådana mål än sådana som förekommer
tidsutdräkt.

ofta.

Domstolsutredningen

Enligt

mer påtagligt

i länsrätt

kan problemet

möjligen

bli

något

än i kammarrätt.

beslut bör
av förvaltningsmyndigheters
är
till länsrätt eller kammarrätt som första domstolsinstans,

I frågan, om överklaganden
förläggas

förespråkade
om att den av Domstolsutredningen
Till
vidkommande.
är den mest lämpade för miljöbalkens

vi inte övertygade
ordningen

de redan nämnda olägenheterna
domstolsinstans

kommer

innan

att tiden
möjlighet

633

16

Kapitel

med ett system där länsrätt

är första

att ett sådant system kan förväntas

medföra

ett slutligt

avgörande

till överprövning

föreligger

förlängs

genom

att

i ytterligare

en instans alltid öppnas.
Även
om starka skäl talar för att kammarrätten även i fortsättningen
bör vara första domstolsinstans
för sådana ärenden som enligt miljöbalken skall överklagas till förvaltningsdomstol
avstår vi från att nu
förorda

en sådan ordning.

Vi anser nämligen att frågan huruvida länsskall vara första fullföljdsinstans
bör lösas i ett

rätt eller kammarrätt
större sammanhang
Vad

för fler rättsområden

gemensamt

angår regleringen

än miljörättens.

i övrigt

av fullföljdsfrågoma
anser vi att
länsstyrelsen
bör behålla uppgiften att överpröva kommunala
myndigheters beslut. Denna ståndpunkt stämmer också överens med Domstolsutredningens

uppfattning.

utvecklingsarbetet

beträffande

organisation

Vi vill

dock framhålla

länsstyrelsemas

och uppgifter

kan

ändra

att det fortsatta

administrationsområden,
för

förutsättningarna

denna

bedömning. Emellertid förutser vi inga större svårigheter att anpasssa
den nu förespråkade prövningen till sådana ändrade förutsättningar.
Vi finner inte heller anledning att föreslå någon förändring
vad
gäller

den överprövning
i dag
som centrala förvaltningsmyndigheter
gör av de regionala organens beslut.
På skäl som vi redovisat tidigare i detta avsnitt anser vi att beslut
även i fortsättsom i första instans meddelats av Koncessionsnämnden

ningen bör överklagas
Vad gäller
prövning

hos regeringen.
av andra beslut är det önskvärt

överprövning

från regeringen

överflyttas

att sådan
i största

till förvaltningsdomstol

möjliga

utsträckning.
Därvid bör, förutom de ovan redovisade allmänprinciperna,
följande
gälla.
na
Beslut av länsstyrelsen eller en central förvaltningsmyndighet
som
grundar sig på bemyndigande
enligt vilket myndigheten i stället för
regeringen

utfärdat

sättningen

överklagas

Länsstyrelsens

föreskrifter

i stället

avgöranden

övervägt

överklagades

som för närvarande
gen frågor

villkor

bör även i fort-

hos regeringen.

bör också fortsättningsvis
emellertid

eller fastställt

i frågor som rör miljöfarlig

överklagas

om det inte vore möjligt
till

förvaltningsdomstol.

överklagas

verksamhet

hos Koncessionsnämnden.

Vi har

att vissa av dessa beslut
Somliga

till Koncessionsnämnden

avgöranden
avser nämli-

verksamhet men där ändå
som visserligen rör miljöfarlig
intar en central roll. Som exempel kan nämnas
hälsoskyddsaspekterna
ärenden där en kommunal nämnd med stöd av miljöskyddslagen
beslu-
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tat i frågor

eller boendemiljö.
Om
om enskilda avloppsanläggningar
däremot beslut i motsvarande frågor fattats med stöd av hälsoskyddslagen skulle länsstyrelsens avgörande i stället ha överklagats till kamEmellertid

skulle en sådan utbrytning få till följd att inte
alla avgöranden av kommunala nämnder i frågor rörande miljöfarlig
verksamhet överklagades i samma ordning. Vi anser att detta vore
olämpligt och lägger därför inte fram något förslag till förändring.
marrätten.

Vad gäller andra beslut än de som nu behandlats och som för närtill regeringen bör gälla att de i fortsättningen
skall

varande överklagas
överklagas

till

förvaltningsdomstol,

om inte mycket

starka skäl talar

mot en sådan ordning.
I fråga om överklagande

av sådana beslut som fattas med stöd av
eller eljest regleras i föreskrifter
som meddelas av regeringen bör det
ankomma
Därvid

på denna att utfärda

närmare

bestämmelser

om fullföljd.

bör de principer

som vi redovisat vara vägledande.
skall avgöranden i sådana frågor som enligt balken skall
prövas av allmän domstol överklagas i den ordning som föreskrivs i
rättegångsbalken.
Likaså skall länsrätts beslut i mål om miljöskyddsavSjälvfallet

gift fullföljas

i den ordning

Från lndustriförbundets

som stadgas i förvaltningsprocesslagen.
sida har framhållits att det inte är så ovan-

ligt att någon som i ett tillståndsärende enligt miljöskyddslagen
i första
instans inte fört talan överklagar ett tillståndsbeslut
i den instansen.
Enligt

förbundet

leder ett sådant förfarande

för tillståndsärenden

till att handläggningstiden

förlängs

på ett sätt som inte går att förutse. Mot
bakgrund av det nu sagda har Industriförbundet
efterlyst någon form
fullföljdsbegränsning
den
inte
fört
talan i ett tillståndsså
att
av
som
ärende i första instans avskärs från möjligheten

att på ordinär

väg föra

talan mot beslutet i tillståndsfrågan.
Som redan nämnts tillkommer

inom förvaltningsrätten

i allmänhet

rätten att överklaga

ett beslut den som berörs av beslutet, om detta gått
honom emot och beslutet kan överklagas. Rätt att klaga tillkommer
i
första hand den som haft ställning av part i ett ärende. Emellertid
kan
ett beslut beröra någons intressen utan att den personen varit part i
ärendet.
Tillståndsfrågor
prövning.

Detta

pröva huruvida

enligt miljöskyddslagen
innebär

är underkastade

att tillståndsmyndigheten

ett sökt företag kan lovgivas

en ofñcialsjälvmant har att

med hänsyn till de tillåt-

lighets- eller aktsamhetsregler
Det forsom gäller för verksamheten.
dras således inte att sakägare eller andra åberopar reglerna. Denna typ
av prövning

kan leda till

att sakägare och andra förlitar

sig

att
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men att av
att beslutet

överklagas

av dem som det gått emot.
Ett motiv som nämnts till stöd för att överinstanser tagit upp besvär
till prövning trots att klaganden inte fört talan i första instans är att
tillståndsprocessen
skulle tyngas om alla berörda skulle tvingas att
agera i tillståndsärendet

för att bibehållas

sin klagorätt.

Det nu nämnda synes hållbart vad gäller själva tillåtlighetsfrågan.
kan det sättas i fråga om detsamma gäller då en besvärstalan
går ut på förpliktande
för en sökande att vidta förebyggande eller
Däremot

skadeavhjälpande

åtgärder.

ha haft anledning

att räkna med att företaget

stånd och därför
Ytterligare

Emellertid

kan en berörd

inte yrkat några särskilda

omständigheter

att en tillståndsansökan
någon sakägarförteckning

fastighetsägare

inte skulle få komma
åtgärder.

som bör nämnas i detta sammanhang

enligt

till

miljöskyddslagen

och att kungörelsen

inte behöver

är

uppta

angående ansökningen

inte behöver

sändas till dem som berörs. I dessa avseenden föreligger
således en avgörande skillnad mot vad som gäller i vattenmål.
Mot bakgrund av det nu redovisade anser vi övervägande skäl tala
mot en sådan fullföljdsbegränsning
det.

som förespråkats

av Industriförbun-
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Sanktioner

17.1

Inledning

Direktiven
I våra direktiv

framhålls

brott är utformade

att de nuvarande

på varierande

bestämmelserna om miljösätt och många gånger brister i kon-

sekvens. Detta kan enligt direktiven

vara en följd av att reglerna inte
led
i
genomtänkt
sanktionssystem på miljöett
som ett

har tillkommit
området.
I direktiven

framhålls

miljöbrottslighet

lett till

tänkbar

vidare att bestämmelserna
fällande

domar

i brottsbalken

endast i ett fåtal

fall.

om
Som

orsak till detta anges att det kan ha varit svårt för åklagaren
bestämmelsernas krav på att han skall visa att en gärning

att uppfylla

framkallat en negativ effekt på miljön eller en risk för en sådan effekt.
Det har då enligt direktiven
legat närmare till hands att tillämpa de
speciella straffreglerna

i miljöskyddslagstiftningen.

rar själva överträdelsen
av en bestämmelse
negativ effekt skall påvisas.
Vår uppgift

på detta område är enligt

Dessa kriminalise-

utan krav

direktiven

att särskilt

väga hur samspelet

bör vara mellan de miljörättsliga
för att insatserna mot miljööverträdelser

sanktionsreglerna
göras bättre.

på att någon

reglerna

överoch

skall kunna

I dessa överväganden

bör ingå en grundlig genomgång
straffreglernas
roll
inom miljölagstiftningen.
Enligt
av
direktiven kan det många gånger vara effektivare med andra sanktioner
än straff. Vi har därför att ta ställning till i vilken utsträckning överträoch analys

delser av miljöreglerna
skall vara kriminaliserade
och i vilken utsträckning de i stället bör leda till andra sanktioner. Dubbla sanktionsformer
kan, framhålls
sannolikt

i direktiven,

försämrar

vid tillämpningen

Vi har själva sett det som en viktig
ett genomtänkt och konsekvent

knyta

möjligt

enhetliga

skapa en osäkerhet

som

effektiviteten.

regler över hela fältet.

uppgift

att till en ny miljöbalk

sanktionssystem

med så långt
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I propositionen

1990/91:90

En god livsmiljö

underströk

regeeffektivitet
att, även om de nuvarande miljöskyddsavgifternas
kan ifrågasättas, ekonomiska sanktioner har en given plats vid sidan
sanktioner i en miljöbalk.
Riksdagen delade
av gängse straffrättsliga
ringen

denna uppfattning

och ansåg att det borde

undersökas

om en viss

skall kunna utdömas
ges förslag att miljöskyddsavgift
medfört ekonomisk
oavsett om en överträdelse av koncessionsvillkor
vinning eller
framgår
det
följande
Som
av
ser vi emellertid denna
förtur

kunde

som en del av en större omstöpning av systemet med miljöVi har därför valt att presentera allt i ett sammanhang.
skyddsavgifter.

fråga

Kapitlets

innehåll

I detta kapitel
miljöregler

överträtts.

erfarenheter
vi

lämnat

om straff och andra påföljder för att
En översiktlig redogörelse för gällande rätt och

behandlas

frågor

av den praktiska
i bilaga
2 till

tillämpningen
vårt

har
av sanktionsreglerna
principbetänkande
se ll kap.,

Vad som står där upprepas här bara i den mån det för
s. 312-360.
sammanhangets
skull är nödvändigt.
I övrigt hänvisas läsaren till
principbetänkandet.
De grundläggande
sanktionsformer
cipförslag

frågorna

behandlas

om behovet av sanktioner och val av
i avsnitt 17.2. I avsnitt 17.3 lämnas prin-

till utformning

kande behandlas

av straffbestämmelserna.
i avsnitt 17.4. Därefter följer

speciella sanktioner

vid brott inom företag.

i avsnitt 17.6.
om sanktionsavgifter
Det närmare innehållet i de föreslagna

om förverett avsnitt 17.5 om

Slutligen

Frågor

behandlas frågor

sanktionsreglerna

behandlas

i specialmotiveringen.
Även skadeståndsansvar

kan ses som en sanktion för överträdelser
för miljöskada
kan dock utgå även vid

Ersättning
av miljöregler.
tillåtna förfaranden. Miljöskadelagen
landevis
emellertid

goda möjligheter

torde ge enskilda sakägare förhålatt få ersättning för lidna skador. Den är

när det gäller skadeorsaker

nära anknuten till miljöskyddsla-

gen och omfattar
orsakat
därför

endast skador som verksamhet på en fastighet har
Även innehållet i miljöskadelagen
i sin omgivning.
måste

ses över för att passa in i miljöbalken.
till ändringar i kap. 18.

Vi lägger fram förslag

Kapitel
Europakonvention

i vardande

Inom

Europarådet

arbetar

förslag

till en konvention
Arbetet är mycket

ning.

kommer

det sannolikt

europeiska

utredning

att kunnat

vägleda

639

en kommitté av experter med att utarbeta
till skydd för miljön genom kriminallagstiftvittsyftande.

att få inflytande

met inom miljörätten.

I 7

Dessvärre,

Om det kröns

med framgång

på det svenska sanktionssyste-

för vår del, befinner

ännu på ett inledande

sig denna all-

stadium och har därför inte

oss. Arbetet beräknas bli slutfört på expertnivån
först år 1995. Vi har dock haft möjlighet att följa det inledande arbetet
i kommittén

genom dess svenske ordförande,

regeringsrådet

Gunnar

Björne.

17.2

Allmänna

Medel för

miljön

överväganden

Det finns olika medel som kan bidra till att de regler som uppställs i
syfte att skydda hälsa och miljö också blir efterlevda. Mycket talar för
att de mest verksamma

opinionsbildning.

på detta område

är information

och

om att miljön är hotad och naturresurserna
växer sig allt starkare. Detta leder till att miljöreglerna
i

begränsade
allt större
enskilda.

medlen

Insikten

utsträckning

efterlevs

frivilligt,
både inom företag och av
miljöfarlig
verksamhet leder till att
av
behövs
för
miljön
skall skyddas. Ett
att
som

Tillståndsprövning

sådana villkor
annat verksamt

fastställs
medel

är tillsynen

och åtgärder som hör ihop med
lämnas
till företagen och åtgärder som
som
kan vidta för att åstadkomma rättelse av miss-

denna, såsom vägledning

tillsynsmyndigheterna
förhållanden.
Ett fjärde

medel är att ingripa med sanktioner mot dem som bryter
Även
mot lagen.
om det går att komma till rätta med många miljöproblem genom information,
tillståndsprövning
och tillsynsåtgärder måste
i sista hand tillämpningen
heterna.

av reglerna kunna genomdrivas av myndigFör detta krävs att de på ett eller annat sätt är sanktionerade.
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av sanktioner

Den vanligaste

är
typen av sanktioner torde vara straff. Straffansvaret
långtifrån den enda sanktionsformen
och behöver på miljö-

emellertid

inte ens vara den viktigaste.
I åtskilliga fall kanske lagstiftningen upprätthålls väl så bra och till lägre kostnader för rättssystemet

området

med andra medel

än straff,

miljöskyddsavgifter

ekonomiska

t.ex.

liknande,

eller

sanktioner

av
rättelse
om
för att vidta rättelse.

föreläggande

genom
med vite eller genom direkta åtgärder
Vårt uppdrag innebär att vi skall lägga fram ett förslag
förenat

som så effektivt
som möjligt
respekten för miljörättens
regler.
system

Strafiets

avskräckande

Det finns emellertid

i form

medverkar

till

till sanktionsatt upprätthålla

verkan
anledning

anta, att straffpåföljd

i många situatio-

Till skillnad
ner kan ha en god avhållande effekt just på miljöområdet.
från kriminalpolitikens
vanliga klienter är presumtiva miljösyndare
i
stor utsträckning
ning att frukta
ten förstärks

väletablerade

personer.
och straffets

lagföringens

De har därför

särskild

sociala konsekvenser.

anledEffek-

dessutom

tvingas schavottera

av risken att redan vid misstanke om brott
i massmedier, vilka brukar ägna stor uppmärksam-

het åt miljöverträdelser.
rättssäkerhetssynpunkt,

Dessvärre
eftersom

är detta inte alltid

publiciteten

följer

så lyckligt

från

redan på misstan-

kar, även om dessa senare visar sig ha varit obefogade.
Inte desto mindre är hotet om lagföring och straff således en psyko-

logisk realitet

att räkna med på miljöområdet,

i första hand när det är

fråga om uppsåtliga överträdelser
av miljölagstiftningen.
Åtal för brott mot miljöreglerna
torde som regel avse brott på
grund av oaktsamhet. Till en okänd men antagligen inte obetydlig del
rör det sig om uppsåtligt brott, där åklagaren inte kan visa annat än
oaktsamhet. Flertalet kända miljööverträdelser
torde emellertid i verkligheten bero på oaktsamhet.

I sådana fall är sannolikt

den förebyggan-

de effekten av straffhotet av mindre betydelse för händelseutvecklingen
i en enskild situation. Sanktionssystemet
kan här snarare medverka till
vikten av att iaktta omsorg och
att för alla och envar understryka
noggrannhet
organisera
medverka

samt att
verksamheten

de ansvariga
på lämpligt

till att upprätthålla

att skärpa uppmärksamheten
sätt. Det kan med andra

en hög standard på området.

och
0rd

På så sätt
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ha effekt

17

641

även när det gäller

att före-

bygga oaktsamhetsbrott.
Å andra sidan måste straffsanktionen

vara förbehållen sådana förei
det
enskilda
fallet
framstår
Det har
som
som straffvärda.
enligt vår mening funnits en tendens att mer eller mindre slentrianmässigt föreskriva straff även för relativt obetydliga överträdelser.
Det
teelser

är också så att kännbara
byggande

effekt,

ekonomiska

ekonomiska

påföljder kan
samma förerisken för sådana kan vägas in i företags-

eftersom

kalkyler.

Straflets

normbildande

Ständigt

upptäcks

verkan

hälsa och naturen. De
nya hot mot människors
i framför
allt den ekonomiska
rörelsefriheten
som
behövs för att awända sådana hot accepteras inte utan vidare
alla.
av

inskränkningar

Då kan straffbestämmelser
för människornas
Vi

normer

kan jämföra

med lagstiftningen
och
om trañknykterhetsbrott
Först sedan straffbestämmelser
funnits under lång tid och

skattebrott.

med skärpa tillämpats
påverkats
mening

behövas för att sätta upp allmänna

handlande.

så mycket
klandervärda.

av domstolarna har tidigare moraluppfattningar
att sådana brott numera anses som i egentlig
Man torde kunna konstatera att utvecklingen

ännu inte nått så långt på miljöområdet.

Samtidigt som de flesta ställer
miljöreglerna,
så har många svårt att
av
acceptera att sådana överträdelser är att jämställa med andra kriminella
sig ogillande

till överträdelser

handlingar.

Alltför

milda

straff

För att medborgarna

skall ta till

krävs

sig normer och rätta sig efter dem
är klara och förståeliga och att de åtminstone på

straffbestämmelser.

Dessa bör, för att kunna bli verkligt

att normerna
sikt kan väntas nå allmän

acceptans.

Det sagda gäller

de, vara utformade så att endast beteenden
som verkligen
klandervärda
blir bestraffade.
Att försöka uppskatta omfattningen
med stora svårigheter.
mer i betydande

2l I3-028l.Dell

Erfarenheterna

omfattning.

Enligt

inte minst om
normbildanframstår

av miljöbrottsligheten
visar att överträdelser
en undersökning

som

är förenat
förekom-

av miljöbrotts-
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låtit utföra för ett år under tiden 1989-90
ärenden som Riksåklagaren
avser påfallande många ärenden enstaka händelser, där någon form av
miljöstörning
har uppkommit på grund av tekniska brister eller felaktig
observerats och anmälts
har en sådan miljöstörning
dock ingetts av någon
anmälningar
har
Flertalet
av en privatperson.
Ärenden rörande stora kontinuerliga
störningar har
tillsynsmyndighet.

hantering.

Ibland

under åklagarens

endast sällan kommit

prövning.

ger är således att många
Dessa synes ha haft relativt begränsa-

undersökningen

intryck

Det allmänna

ärenden avser enstaka händelser.
de skadeeffekter.
I påfallande många fall har förundersökningen

lagts

ned eller åtal inte väckts på den grund att brott inte har kunnat styrkas.
I de fall åtal har väckts synes de också ha bifallits i stor utsträckning.
Påföljden har vanligtvis legat kring 20-50 dagsböter. I något enstaka
eller mer dömts ut. Annan påföljd än böter har
under den undersökta perioden. I endast två fall ingå-

fall har 100 dagsböter
inte förekommit

material

ende i Riksåklagarens

I båda

har åklagaren yrkat företagsbot.

ogillats.

fallen har yrkandet

som det har rört sig om, i regel
med exempelvis dem
är lindriga jämfört

att de påföljder

Vi kan konstatera

inte mer än 50 dagsböter,
som brukar följa på förmögenhetsbrott.
är obetydliga

att miljööverträdelserna

Frågan är om detta beror på
eller att domstolarna är överse-

ende.
När det gäller
halvårsskiftet

brott

mot miljöskyddslagen

1989 haft att iaktta

regeln

sedan

har domstolarna

i 45 § första

stycket

sista

samma lag, att dagsböter inte ingår i straffskalan, om brottet
begåtts med uppsåt och avsett förpliktelse
av väsentlig betydelse från
Denna regel har knappast hunnit slå igenom i
miljöskyddssynpunkt.
meningen

låtit göra. Det finns dock inte
som Riksåklagaren
skäl att tro att domstolarna tidigare skulle ha hesiterat att döma till
fängelse för miljöbrott
av allvarlig beskaffenhet. Vi utgår därför från

den undersökning

att domstolarnas

åtalade gärningens

Straff

förutsätter

Orsaken

i regel varit rimlig

straffmätning

till den

i förhållande

straffvärde.

personlig

skuld

till de genomgående

som blivit

att de flesta överträdelser
inte har varit av särskilt

lindriga

allvarlig

mellan å ena sidan allvarlig

påföljderna
föremål

torde således vara

för domstols

prövning

art. Här måste man dock noga skilja

som straffrättslig

gärning

betraktad

och å
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har att ta ställ-

bygger på att enskilda människor

utpekas som ansvariga och döms. En grundläggande princip är därvid
att det inte får finnas något rimligt tvivel om den utpekades personliga
skuld till det som har inträffat.
Överträdelser
av miljöreglerna

begås i stor utsträckning
inom raför
näringsverksamhet
där
många
människor
samverkar.
men
För att
straffansvar
skall kunna ådömas måste dock enskilda gärningsmän
utpekas. Den personliga

skuld som en utpekad gärningsman har till det
måste utredas. Ofta är det svårt. Det kan t.ex. vara osäkert

inträffade
vilket

reellt inflytande

ansvarig

har haft.

över händelseförloppet

Straffrättsligt

någon som varit formellt
för domstolens

är detta avgörande

bedömning.
I praktiken

kan det exempelvis

gå till så här:

Verkställande
direktören i ett företag ställs till ansvar för ett giftutsläpp i en á intill fabriken. Utsläppet är resultatet
av att någon enskild
arbetstagare gjort sig skyldig till en allvarlig vårdslöshet inom företaget. Man vet dock inte vem denne är, s.k. anonym vårdslöshet. Skaär omfattande. Åklagaren väcker åtal mot verkställan-

dorna på miljön
de direktören
varit

för att företagets

bristfälliga

säkerhetsföreskrifter

och direktören

därigenom

har dock

inte i övrigt

Eftersom

åklagaren

inte kan visa att direktören

personlig

skuld till

inträffade

straff.

varit

allmänt

oaktsam.

slapp eller

utdömer

i något hänseende
Organisationen

annars undermålig.

har någon särskilt stark

domstolen

ett måttligt

bötes-

De människor

som bor i närheten lider av att ån är förstörd
för lång tid framåt. Fisken har dött och betesdjur
som dricker av
åvattnet blir sjuka. Samtidigt ser de att samhället knappt utkräver
något ansvar.

Respekten

minskar

Man kan med fog ifrågasätta

om sanktionssystemet

landen har någon egentlig

normbildande

inte den allmänna

till miljölagstiftningen

förhållandevis
så blir
faller

tilltron

lindriga

straff regelmässigt

fallet i den hypotetiska
oundvikligt.

I andra fall

situation

under dessa förhål-

verkan i positiv

mening.

Sätts

snarare på spel av att
utdöms i miljöbrottmål
Att

som har beskrivits

ovan före-

störningarna på miljön inte är lika
- när
kan människor i allmänhet ha svårt att själva
bilda sig någon uppfattning om allvaret i de miljöbrott
som prövas av
direkta

och synliga
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på annat sätt än genom att se hur höga dvs.
Detta understryks av att bötesstraffen för miljöbrott

domstolarna
blir.

straffen

låga

i den allmän-

för exempelvis

snattena debatten ofta jämförs med genomsnittsstraffet
ri. Det ligger då nära till hands för dem att tro att även allvarliga
endast föranleder

miljöbrott

Flera sanktionsformer

påföljder.

lindriga

drar kan även då bli att miljöbrott

behövs
acceptans för straffbestämmelser-

för att man skall

En förutsättning

Den slutsats som man
tar lätt på.

är något som samhället

torde vara att man ser till att endast beteenden som
som klandervärda blir bestraffade. Som visats ovan
är det ofta svårt att klandra och bestraffa enskilda människor när det

na på miljöområdet
verkligen framstår

gäller

en stor del av dessa brott begås mer eller
Samtidigt är det viktigt att ha
i näringsverksamhet.
eftersom

miljöbrott,

mindre

anonymt

effektiva

för ett företags

som begås inom ramen
det personliga ansvaret, som

även för miljöbrott

sanktionsregler

verksamhet.

Eftersom

i sådana fall bör

ovan visats, i många fall kan vara svårt att utkräva
dessa regler i första hand rikta in sig mot företaget.
Ekonomiska

sanktioner

för ett företag kan bestämmas till betydligt

för en enskild person. De kan därför bättre
än straff vara ägnade att hos den som är ansvarig för näringsverksamheten och hos allmänheten inskärpa vikten av att miljölagstiftningen

högre belopp än dagsböter

Böter i form

efterlevs.
straffvärde,

vilket

bestäms utifrån

av dagsböter

dels gärningens

av gärningsmannens

är nära beroende

skuld, dels den dömdes privata ekonomiska

förhållanden.

personliga
Ekonomiska

ger helt andra möjligheter att fastställa avgifter i förhållande
till de skador som åsamkats miljön och till den mer eller mindre anonyma vårdslöshet som lett till en händelse. De som framför allt torde

sanktioner

vara användbara på miljöområdet
miljöskyddsavgiji.
sanktionsavgift
former

diskuteras

närmare

är företagsbot,

förverkande

och

Var och en av dessa sanktionslängre fram i detta kapitel.

En annan möjlighet
att framtvinga
ett önskvärt beteende är att
vid vite. Erfarenheterna
använda föreläggande
av vitesförelägganden
på miljöskyddets
fördelen

framför

ningen att upphöra
Vitet

område
straff

har i stort sett varit

att de har som primärt

medan straffet

De har den

syfte att

miljöstör-

till sin karaktär

eftersträvat

är rent repressivt.

anpassas till vad som
resultat i det enskilda fallet.

kan också på ett annat sätt än straffet

behövs för att åstadkomma

positiva.

Kapitel
De klagomålen
tiden i länsrätterna

har emellertid

17

645

förts fram till oss att handläggningsFör de miljörisker
som

är lång och att bevisbördan

föranlett

föreläggande läggs på miljömyndighetema
vid prövning av
frågor om utdömande av vite. Klagomålen synes ge vid handen att det
ñnns behov av en undersökning av hur viteslagen allmänt sett fungerar. Vi har emellertid

inte haft möjlighet

att företa någon sådan under-

sökning.
Frågor om tillämpningen
av vitesföreläggande
i kap. 15 om tillsynsfrågoma.

Straflgrdns

närmare

vid klar oaktsamhet

Även

om de ovan nämnda alternativa
sanktionsformema
ges större betydelse
straffansvaret
bidrar

behandlas

finnas

kvar inom

eller

snarare kompletterande
bör självfallet det personliga

miljörätten.

säkert i hög grad till att upprätthålla

Det är därför

också angeläget att företagen

Det personliga

ansvaret

respekten för dessa regler.
alltid organiserar

sig så att

det står helt klart vem som bär ledningsansvaret i fråga om miljööverträdelser. Som nyss anförts kan det samtidigt vara svårt att utreda vem
som faktiskt orsakat en överträdelse
av miljöreglema,
som begåtts
inom

Den som kan göras strafframen för ett företags verksamhet.
rättsligt ansvarig, därför att han svarar för en brist i företagets organisation, har kanske inte så stor personlig skuld till det inträffade att

någon mer påtaglig

påföljd

kan åläggas honom.

Som vi redan har uttalat bör endast beteenden som verkligen framstår som klandervärda
bestraffas. Straffansvar
för enskilda personer
bör inträda endast i sådana fall där uppsåt eller en klar grad av oaktsamhet föreligger.
Gärningar där oaktsamheten inte når upp till en
sådan "klar

grad"

nedan i avsnitt
En gråzon
straffvärda.

bör således inte anses som brott.
17.3.3.

uppkommer

emellertid

lätt mellan

Detta

det tillåtna

utvecklas

och det

Det skulle framstå

som stötande om ingen sanktion inträder för brott som begås av oaktsamhet som inte når upp till den nivå
där straffbarhet inträder. Risken är att det straffbara området i så fall

tänjs ut i praxis genom en uttunning av kravet på oaktsamhet. För att
undvika detta bör ett system med sanktionsavgifter
tillämpas vid enklare former

Sådana avgifter bör kunna åläggas föreav överträdelser.
tag inom vars verksamhet överträdelser objektivt sett förekommit
men
där vållande antingen saknas eller i vart fall
kan påvisas. Som nyss
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kan sådana avgifter

ha en betydande

preventiv

och normbil-

dande effekt.

Nuvarande

straflregler

På miljöområdet

finns ett stort antal delvis överlappande,

delvis

icke

sammanhängande

ansvarsregler.
Bestämmelser
om straff för olika
brott
miljöområdet
finns
på
såväl
i
brottsbalken
typer av
som i ett stort
antal författningar
med miljöanknytning.
Bestämmelser av sistnämnda
slag, vilka

räknas till den s.k. specialstraffrätten,

som blankettstraffbud

med ibland talrika

äri

regel utformade

hänvisningar

till andra paraär de svårförståeliga för männi-

grafer i den aktuella lagen. Härigenom

skor som riskerar att drabbas av reglerna och många gånger även för
myndigheternas
handläggare inom miljöområdet.
Det har under senare år ansetts önskvärt att ha bestämmelser om
särskilt allvarlig brottslighet i brottsbalken. Konsekvent är detta visserligen inte genomfört
brotten

behandlas

på alla områden.

i narkotikastrafflagen

Skattebedrägerierna
miljöbrotten
jöbrott

behandlas

i skattebrottslagen.

har emellertid

Den framtida
Enligt

allvarligaste

Bestämmelserna

om mili nämnvärd ut-

i miljöskyddslagen

förfarande

kommit

till stånd.

uppdelningen

gällande

brott. I kapitlet
farlig vårdslöshet
direkta

De

inte tillämpats

I stället är det ansvarsbestämmelserna

som har använts i de fall ett straffrättsligt

narkotika-

och varusmugglingslagen.

är dock reglerade i brottsbalken.

i brottsbalken

sträckning.

Även de allvarligaste

lag handlar

13 kap.

brottsbalken

om allmänfarliga
sabotage och allmän-

finns regler om bl.a. mordbrand,
samt miljöbrott och vållande till miljöstörning.

samband mellan de allvarligaste

miljöbrotten

allmänfarliga

brott bör enligt vår uppfattning

om miljöbrott

bör alltså även i fortsättningen

sådan placering

behållas.

och övriga

Detta
s.k.

Bestämmmelser

finnas i brottsbalken.

är dessutom ägnad att inskärpa hur allvarligt

En

samhället

ser på denna typ av brottslighet.
Att föra in alla viktiga bestämmelser

i brottsbalken,
om miljöbrott
och således inte ha nägra av dessa i miljöbalken,
synes oss däremot
mindre lämpligt.
Dels skulle det sannolikt stämma mindre väl med
systematiken

i brottsbalken,

dels

-

och framför

allt-

skulle sambandet

Kapitel

mellan de materiella
knytande
skulle

bestämmelserna

straffbestämmelserna

i sanktionshänseende

småförseelser,
centralt

framstå
degraderas

som skulle
på miljöområdet.

något

lagverk

i miljöbalken
mindre

av de straffregler

straffrätten

smältas samman.

Miljöbrott

svåra för

anMiljöbalken

klart.

rörande
en regelsamling
misstämma med dess status som
av bestämmelserna
I den senare bör

som nu finns i den omfattande

myndigheter

För att straffsanktioner

och de därtill

till

Av nu anförda skäl bör det ske en fördelning
på brottsbalken
och miljöbalken.
om miljöbrott
huvuddelen
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special-

och domstolar

skall få avsedd normbildande

effekt

måste de

För detta krävs
de har ett innehåll som
vara trovärdiga.
- utom att
åtminstone på sikt kan godtas av det stora flertalet människor
också
kan upptäckas, utredas och leda till straffpåföljd.
att brottsligheten
Upptäcktsrisken

och utredningsmöjligheterna

för sanktionernas

är av central

betydelse

verkningar.

Ovan har vi redovisat

olika orsaker till att en avgift många gånger
bättre
sanktion
är en
än ett straff. För att ytterligare belysa detta skall
vi här sammanfatta några av de svårigheter som vidlåder arbetet med
att bekämpa brott på miljöområdet.

Svåra att hinna med
Lagföring

På många
av brott föregås regelmässigt av polisutredning.
håll brottas emellertid polisväsendet,
åklagarna och domstolarna med
en stor arbetsbörda. Detta medför ett tvång att prioritera mellan olika
brott. Självfallet måste många typer av överträdelser mot miljölagstiftningen anses ha ett högt straffvärde och därför också ges hög prioritet.
Ärendena
Så är dock visst inte fallet med alla former av överträdelser.
kan därför

bli liggande

längre

tid hos polis

skulle ha gjort

hos miljömyndigheterna,

om sanktioner.
Det faktiska

underlag

trädelser

av miljöregler

och åklagare

än vad de

om man där haft att besluta

som krävs för att bedöma om det skett övertorde i de flesta fall lättare kunna skaffas fram

handläggare än av polismän,
av tillsynsmyndigheternas
förra har större sakkunskap på omrâdet. Brottsutredning

eftersom
kräver

de

oftast
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insatser av polis; åklagaren har dock möjlighet att genomföra en förundersökning
också med biträde av tillsynsmyndigheten.
För att ta
fram underlag
i ett visst

för prövning

fall,

är enligt

skall utgå
av frågan, om sanktionsavgift
bedömning
bäst
tillsynsmyndigheten

vår

skickad.
på att de objektiva

Kravet
är klarlagda
nistrativ

skall givetvis

ordning

utredning

fastställa

om de subjektiva,

hos inblandade

omständigheterna

kring

en överträdelse
gälla även när det är fråga om att i admi-

en sanktionsavgift.

Däremot

behövs ingen

dvs. om uppsåt eller oaktsamhet

förelegat

personer.

Svåra att upptäcka
Effekterna

blir i många fall kända först efter flera år.
av miljöbrott
Störningskällan
kan då vara svår att spåra. Uppgifter om föroreningar
och utsläpp kan många gånger vara osäkra eller ofullständiga.
Från

tillsynsmyndigheternas

sida görs ofta gällande

resurser för att bedriva en effektiv tillsyn
täcka exempelvis villkorsöverträdelser.

att de har otillräckliga

och att genom denna upp-

Svåra att utreda
Även

mätnings- och beräkningsmetoder
står till buds
om tillförlitliga
kan det vara svårt att avgöra om otillåtna utsläpp förekommit.
Allmänt
har framhållits

och tydligt

vikten

utformade,

leda sanktioner.

och bestämmelser

är omsorgsfullt

av dem skall kunna föransom under senare år fastställts av Konces-

för att överträdelser

Med villkor

sionsnämnden
Alltjämt

av att villkor

det i detta hänseende vara ganska väl beställt.
ñnns dock ett stort antal äldre villkor.
Dessa är ibland svåra

att kontrollera

torde

och tillämpa.

Svåra att bevisa
Problemen
villkor

med felaktiga

mätresultat

kan leda till stora bevissvårigheter

och ofullständiga

eller

oklara

i de fall utövare av miljöfar-

Åklagaställs till ansvar för påstådd miljöbrottslighet.
ren har den fulla bevisbördan för att såväl de objektiva som de subjekti". a förutsättningarna
för ett brott föreligger.
förfaI ett administrativt
lig verksamhet
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rande, där frågor om fastställande av en sanktionsavgift
också ställa krav på att det objektivt
man självfallet
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måste

prövas,

sett föreligger

Men man kan här bortse från de faktiska
t.ex. en villkorsöverträdelse.
omständigheter
i
brottmålsprocessen
måste klarläggas rörande
som
gärningsmannens

subjektiva

begåtts uppsåtligt

eller åtminstone

handlande,

dvs. frågan om överträdelsen
Bevisbördan i brottmålet

oaktsamt.

kan göra det svån att utkräva ett i och för sig objektivt sett befogat
straffansvar och i vart fall leda till att det tar lång tid att få fram ett
avgörande.
Tidsfaktorn
vissa

torde vara ett av de tyngsta skälen för att en avgift i
Utredning
är överlägsen straff som sanktionsmedel.
om

fall

förutsättningar

för påförande av miljöskyddsavgift
snabbt tas fram av tillsynsmyndigheten.

17.3

Straffbestämmelsernas

17.3.l

Miljöregler

I 13 kap. brottsbalken
sådana hör bl.a.

ñnns bestämmelser

miljöbrott.

vållande

i miljön.

utformning

i brottsbalken

lagen angivna förutsättningar

olägenheter

kan ofta lätt och

brott. Till
om allmänfarliga
För sådant brott döms den som under i
framkallat hälsorisker, skador eller andra

Om gärningen

begås av oaktsamhet

döms för

till miljöstörning.

Bestämmelserna
till miljöstörning

i 13 kap. brottsbalken
har blivit

tillämpade

om miljöbrott

och vållande

i endast obetydlig

omfattning.

Orsakerna

härtill kan vara flera. I sak har ansvarsreglerna
nära sammed ansvarsreglerna
i 45 § miljöskyddslagen.
De senare är
visserligen subsidiära och åklagaren måste alltså först pröva om han

band

kan väcka åtal enligt brottsbalken.
åtalar

enligt

13 kap. brottsbalken

andra olägenheter

utredningssynpunkt
beteendet

uppkommit

Åklagaren måste emellertid
visa att hälsorisker,

eller kunnat uppkomma.

eller

Det kan då från

vara lättare för åklagaren att styrka det miljöfarliga

såsom överträdelse
av tillstånd,
under åberopande av 45 § miljöskyddslagen.

bevisning

när han

skador

föreskrifter

eller

villkor

Han slipper då kravet på

om hälsorisker m.m. Vidare är straffsatsen för normalgraden
densamma som för brott mot 45 § miljöskyddslagen
av miljöbrott
böter eller fängelse i högst två år
och till yttermera visso gäller
samma latitud även för vållande till miljöstörning.
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talar för att skillnaden

ansvarsbestämmelser

med all sannolikhet
samtidigt
brotten

så att enbart miljöbalkens

och en ny
blir det

Annars

bestämmelser

tillämpas,

gör att
som förekomsten
av bestämmelserna i brottsbalken
enligt miljöbalken
framstår som andrarangsbrott.
Miljöbrott
i

brottsbalken

bör därför

fall där allmänhetens
med uppsåt eller
Å

andra

behandlas

begränsas till de allra allvarligaste

hälsa eller naturens renhet verkligen

fallen,

dvs.

sätts på spel

av klar oaktsamhet. På så sätt får man också en
med övriga allmänfarliga
brott i 13 kap. brottsbal-

bättre parallellitet
ken.

mellan brottsbalkens

bör göras tydligare.

sidan

kommer

då mycket

allvarliga

miljöbrott

att

även i miljöbalken.

En förutsättning

för ansvar för miljöbrott
enligt brottsbalken
bör
därför vara att någon framkallat allmän fara för människors liv eller
hälsa eller för förstöring av djur, växter eller annars av naturen genom
att förorena,
företa

sprida gift,

liknande

gärning.

kemikalier
Vid

eller biotekniska

sidan av. normalbrottet

gärningar

finnas dels ett grovt brott,

17.3.2

Straffbestämmelser

produkter

eller

bör för samma

dels ett oaktsamhetsbrott.

i miljöbalken

Huvuddelen

hör till specialpå miljöområdet
av straffbestämmelserna
straffrätten och återfinns i de olika lagar och förordningar
som innehåller också de materiella rättsreglerna.
Som framgår

av vad som har anförts tidigare i betänkandet föreslår
vi att ett stort antal bestämmelser från olika lagar förs samman i miljöbalken.

Resultatet

av ett sådant arbete måste, om balken skall hållas
inom rimligt omfång, bli en ramlag. Miljöbalken
kommer därför
i
likhet med bl.a. den nuvarande lagen om kemiska produkter
- att
innehålla bemyndigandebestämmelser
till
för
kan
läggas
grund
som
föreskrifter
bestämmer.
skrifter
Allt

utfärdade

av regeringen eller myndigheter som regeringen
Det kan förutses att antalet författningar
med sådana före-

kommer

att bli stort.

detta får konsekvenser

också för de straffrättsliga

bestämmel-

varken bör eller kan alla de enskilda
serna i balken. Uppenbarligen
straffbestämmelser
som nu återfinns i lagar som sammanförs i balken
få egna motsvarigheter
där. För det första skulle en sådan ordning
över huvud taget inte kunna realiseras,
riella

bestämmelser

samordnade

eftersom

som straffbestämmelserna
och mer generella bestämmelser.

åtskilliga

av de mate-

till går upp i
det
andra vore det
För

anknyter
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meningslöst,

eftersom

det grundläggande

är att reda ut och systematisera
met på miljöområdet
Straffbuden
fall
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syftet med hela vårt arbete

den tilltrasslade

härva som regelsyste-

i dag utgör.

i bl.a. den nuvarande

s.k. blankettstraffbud.

brottsbeskrivning,

I 7

miljölagstiftningen

Sådana innehåller

är i de flesta

inte någon fullständig

och i regel inte heller någon brottsbeteckning,

utan

uttalar

endast att den som överträder vissa i andra lagrum angivna
påbud eller förbud skall dömas till i straffbudet
angivet straff. De
förfaranden

som bör utgöra brott enligt miljöbalken

vas utan sådana omfattande
ningar till olika stadganden.

och ibland

närmast

bör kunna beskriförvirrande

hänvis-

System bakom dagens regler
Vid

bestämmelserna
på
en genomgång av de specialstraffrättsliga
miljöområdet
kan man i systematiskt hänseende urskilja vissa grundty-

per av bestämmelser.
I ett stort antal författningar
straff för underlåtenhet
Så är fallet

i bl.a.

strålskyddslagen,

återfinns

bestämmelser

eller anmälningsplikt.

att iaktta

miljöskyddslagen,

naturresurslagen,

som stadgar

lagen om kemiska
naturvårdslagen,

produkter,

hälsoskyddslagen

och vattenlagen.
Många straffbud

föreskriver

ringen eller olika myndigheter
föreskrtjter.

straff för den som åsidosätter av regemeddelade särskilda bestämmelser eller

Som exempel härpå kan nämnas de nyssnämnda

lagarna,

med undantag av naturresurslagen,
samt därutöver skogsvårdslagen,
lagen om svavelhaltigt bränsle samt lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.
I flera
tillstånds-

fall

stadgas också straff

eller dispensbeslut.

Utöver

för den som bryter

mot villkor

miljöskyddslagen,

strålskyddsla-

i

naturvårdslagen och vattenlagen kan som exemgen, naturresurslagen,
pel nämnas dumpningslagen,
lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark samt skogsvårdslagen.
Bestämmelser
i ett något färre

om brott mot direkt i lag stadgade förbud återfinns
antal författningar.
Detsamma gäller bestämmelser

som stadgar straff för underlåtenhet
skyldighet.

Av författningar

nämnas renhållningslagen,

att iaktta direkt

som exemplifierar
naturvårdslagen,

i lag föreskriven

den förra kategorin

skogsvårdslagen

kan

och ädel-
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lövskogslagen.

Den senare gruppen kan exempliñeras
produkter och naturvårdslagen.

kemiska

I ett mindre
lämna oriktiga

antal författningar
uppgifter

föreskrivs

i hagar

Slutligen

finns i strålskyddslagen

straffsanktionerade

Enligt

flera

fall",

och tillsyn.

kunskaper

skall få bedrivas.

författningar

"ringa

att

Detta

och lagen om kemiska produkter.
och lagen om kemiska produkter

regler som ställer upp krav på särskilda

för att en verksamhet
"ringa

att det är straffbart

som rör tillstånd

gäller enligt bl.a. miljöskyddslagen

med lagen om

undantas

gärning",

"ringa

från

det straffbara

överträdelse"

området

samt fall då oakt-

samheten bedöms som ringa.

Mönster för

miljöbalken

Den systematik som således finns redan i dagens miljöstraffrätt
- om
än den är svårgripbar
bör kunna utvecklas och renodlas i miljöbalken. En förebild står i viss mån att finna i skattebrottslagen.
Denna
sanktionerar

överträdelser

överträdelserav ett stort antal skattelagar.
indelats i ett begränsat antal olika kategorier,

na har i skattebrottslagen
var och en med sin brottsbeskrivning

och sin brottsbeteckning.

Så kan

ske också i miljöbalken.

Brottsbenämningar
I föregående

i miljöbalken

avsnitt

har

föreslagit

att endast de allra allvarligaste

fallen

behandlas
av miljöbrottslighet
stämmelser bör tas in i miljöbalken.

i brottsbalken.

Övriga straffbe-

Av de miljöbrott

straffbeläggs

i balken kommer

att markera

detta bör de brottstyperna

åtskilliga

som sålunda

att vara av allvarlig
enligt

miljöbalken

natur. För
ges egna

brottsbenämningar.
Bestämmelserna
de medför
innebär

bör omfatta alla typer av olovliga åtgärder vare sig
inkräktar på naturskyddet eller

risk för hälsan eller miljön,

slöseri

benämningar

Otillåten

med naturresurser.

enligt

föreslår

att de ges följande

miljöpåverkan

Den första brottskategorin
förbud

Vi

och omfattning.

balken

bör innefatta

eller enligt

situationer

föreskrifter

när någon trotsat

som har meddelats

med
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stöd av balken, eller när någon har vidtagit en åtgärd som kan befaras
tillstånd eller medpåverka miljön utan att vare sig ha erforderligt
krävs.
En sådan åtgärd är
givande eller ha gjort sådan anmälan som
alltså otillåten och kan befaras påverka miljön.

Olaga miljöstöming
som framgår
med stöd av
meddelats
direkt av balken eller av föreskrifter
som har
denna. Det gäller överträdelser av regler om skyddsåtgärder, begränsEftersom det i princip här är fråga
ningar eller andra försiktighetsmått.

En andra kategori bör omfatta brott mot aktsamhetsregler

lagbud eller andra föreskrifter

om brott mot direkta
gärningar
betecknas

Olovlig

som går in under den tredje
som olaga miljöstörning.

kategorin,

till skillnad

från

kan de lämpligen

miljöstörning

i
av konkreta villkor
tillstånd eller medgivanden som gäller för en verksamhet eller någon
begränsningar
annan åtgärd. Det kan gälla villkor om skyddsåtgärder,
överträdelser
sker alltså i denna kategori
eller andra försiktighetsmått.

En tredje

kategori

bör

omfatta

i strid inte mot lag eller allmänna

överträdelser

föreskrifter

utan mot särskilda

vill-

kor som har satts upp just i syfte att minimera störningarna för miljön
olovlig miljöstörav verksamheten eller åtgärden - därför beteckningen
mng.
av miljökontroll
bör följa bestämmelser

Försvårande
Härefter

informationsskydlighet.

som avser brott mot sanningsplikt och
Inom denna grupp bör åtskillnad göras mellan

två typer av gärningar. Den första gäller gärningar som innebär undereller lämeller upplysningsplikt
låtenhet att fullgöra undersökningsnande av oriktiga uppgifter, när underlåtenheten eller osanningen kan
beslut. Denna typ
eller tillsynsmyndighets
påverka tillståndsprövning
av överträdelse

Brisçfällig

bör kunna betecknas försvarande

av miljökontroll.

miljöinformation

Den andra typen avser andra slag av överträdelser
av uppgifts- och
miljöinformation.
särskilt med avseende på
informationsskyldighet,
skall lämnas i en handling, exempeleller i märkningen av en kemisk eller biotek-

Ansvar bör inträda när uppgiften

vis i en bruksanvisning,
nisk produkt eller en vara. Den uppgift
bör

avse ett förhållande

som utelämnas eller är oriktig
av
som är av betydelse för bedömningen

654
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för hälsan eller miljön

eller en långsiktigt

god hushållning

med

naturresurser.

Nedskräpning
I naturvårdslagen,

23 § och 37 § första stycket

finns bestämmelser

om nedskräpning

och ansvar därför. Någon lämplig placering
av den
materiella regeln är svår att ñnna i miljöbalken.
Vi föreslår att bestämmelsen i balken ges karaktären
av en särskild ansvarsregel.

Övrigt
Utöver

de mer allmänt utformade brottsbeskrivningar
överträdelserna
på miljörättens
område kan samordnas

gärningstyper

vari

de olika

finns enstaka

som inte låter sig inordnas

i någon av dessa kategorier.
I den mån det är fråga om rena ordningsförseelser
kan de lämpligen
tas med i de föreskrifter
varigenom den materiella frågan regleras. I
sådana föreskrifter
kan böter anges som påföljd.
I lagen om kemiska produkter och strålskyddslagen ñnns straffstadganden som sanktionerar
vissa föreskrifter
med krav på att de som
driver vissa typer av verksamheter skall ha viss kompetens eller kunskap som behövs för att undvika miljöproblem.
Detta skulle kunna
utgöra en särskild brottskategori.
Kraven är dock så allmänt hållna att
de inte bör straffbeläggas särskilt. Bristfällig
organisation som leder
till inkompetens eller okunnighet bör i stället betraktas
som ett försvårande moment vid överträdelser
begränsningar och
av föreskrifter,
andra försiktighetsmått.

Grova brott
För de mer allvarliga

brottsformerna

miljöstörning

och olovlig

bestämmelse

för grovt brott.

överträdelser

miljöstörning

otillåten

miljöpåverkan,

olaga

bör finnas en särskild

Den bör tillämpas

ansvarsendast vid uppsåtliga

som också i övrigt är särskilt kvalificerade.
Också i fråga om försvarande
bör det finnas en
av miljökontroll
särskild ansvarsregel för grovt brott.

Kapitel
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m.m.

Även för försök
olovlig

miljöpåverkan,

till otillåten

samt för försök,

miljöstörning

nämnvärd

praktisk

betydelse

skattebrottslagen

och kunna

och

olaga miljöstörning

förberedelse

grovt sådant brott bör ansvar kunna inträda.
miljöinformation
och bristfällig
miljökontroll

enligt

655
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och stämpling

till

I fråga om försvarande av
torde försöksbrott sakna
lämnas

ostraffade,

är fallet i fråga om försvarande

liksom

av skattekon-

troll.

Medverkan
Ansvar för den som utan att vara direkt gärningsman medverkar till ett
enligt de allmänna grundbrott bör gälla för samtliga brottskategorier
Detta kommer att följa av de
satser som är föreskrivna i brottsbalken.
regel därom behövs
strafflatituder
som vi föreslår och någon särskild
inte.

Strafi skall avse väsentliga

överträdelser

Av vad som
Frågan om straffansvar vid ringa brott är omdiskuterad.
förut har anförts om rättsväsendets resurser framgår att det inte lönar
till utredning om bagatellsig att använda dyrbar utredningskapacitet
enighet om att ringa fall
råda
torde
det
förseelser. Enligt våra direktiv
gånger
ansvar. Samtidigt kan det emellertid många
med tanke på desframstå som oegentligt att tala om ringa miljöbrott
bör därför
allvarliga
natur. Brottsbeskrivningarna
sas i allmänhet

inte skall föranleda

utformas
materiella

så, att de bara tar sikte på väsentliga

överträdelser

av de

reglerna.

I vissa fall kan det dock tänkas vara mycket svårt att föra in ett
Exempel på detta kan vara
i straffbestämmelsen.
väsentlighetsrekvisit
erfordras; antingen har
som drivs utan tillstånd när sådant
inte. För sådana situationer bör
man tillstånd eller också har man det
undantag göras för ringa fall.

verksamhet
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Kapitel

Allmänna

I 7

aldsamhetsregler

De enskilda
materiella

sanktioneras

straffbestämmelserna

i miljöbalken

reglerna,

att få en omfattande
skäl bör dock deras innehåll inte tillåtas
Den nuvarande
naliserar

ansvarsregeln

inte
kommer,

räckvidd.

liksom

de

Av rättssäkerhets-

att bli alltför

obestämt.

i lagen om kemiska produkter

krimi-

även överträdelser

av aktsamhetsregeln och substitutionsregeln i 5 § i lagen. I fråga om denna typ
kan en
av kriminalisering
jämförelse göras med brottet vårdslöshet i trafik,
som också innebär
en allmän kriminalisering

av oaktsamhet.

Vid bedömningen

av huruvikan man emellertid vid vårdslöshet i trafik
bygga på ett stort antal trafikregler,
som själva är sanktionerade endast
med böter, i vissa fall inte alls. Detta
ger en viss stadga åt tillämpningen. Påföljden för vårdslöshet i trafik blir å andra sidan i regel
ett
da oaktsamhet

blygsamt

bötesstraff.

Den mycket
om kemiska

tillämpa

allmänna

produkter

utformningen

måste medföra

ansvarsbestämmelserna,

rättssäkerhetens

allvarliga

föreligger

intressen.

av aktsamhetsreglerna i lagen
att det är svårt att konsekvent

vilket

är betänkligt

För framtiden

med hänsyn till

bör i stället gälla att verkligt

brott mot de allmänna aktsamhetsbestämmelserna

ken medför

straff

för miljöbrott

enligt

i miljöbal-

brottsbalken

medan ansvar i
övriga fall förutsätter att överträdelse skett
av någon konkret föreskrift
i miljöbalken
eller av föreskrift
meddelats
med stöd av balken
som
eller av villkor eller förbud som meddelats med stöd
av balken eller
Även
sådan föreskrift.
de
enskilda
ansvarsreglerna
i miljöbalken
om
blir vittsyftande bör de sålunda utformas
än de som nu
mer restriktivt
finns i lagen om kemiska produkter.
Det sagda måste också
materiella

regler

ge ledning för fördelningen av balkens
allmänna aktsamhetsregler
och de särskilda

mellan

aktsamhetsregler

Endast översom skall gälla för olika miljösektorer.
trädelser av de sistnämnda bör föranleda
enligt
balken.
Endast
ansvar
de aktsamhetsregler som är tillräckligt konkret utformade för
att kunna
direkt

straffsanktioneras

bör sålunda placeras i balkens avdelning

särskilda aktsamhetsregler.
da lämnas osanktionerade
dem inte föranleder

prövning

De allmänna aktsamhetsreglerna
i den meningen

straff. Förutom

och i tillsynsarbetet

grund för föreskrifter
tur att i stor omfattning

med

bör sålun-

att överträdelser enbart av
att de skall tillämpas vid tillstånds-

skall

de emellertid

med mer konkret

innehåll.

vara straffsanktionerade.

också läggas till
Dessa kommer

i sin
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i balken

Föreskrifter,

villkor etc. som meddelats med stöd
av bemyndiganden
och som är grundade på de allmänna aktsamhetsreglema i
denna, bör sålunda kunna sanktioneras i balken. I detta sammanhang
i balken

är regeringsformens

RF

bestämmelser

av intresse. Enligt 2 kap. 8
frihetsberövanden,
således också
om
endast ges i lag. I 8 kap. 7 § RF stadgas att ett
om ñngelsestraff,
bemyndigande inte medför rätt att meddela föreskrifter
om annan
rättsverkan av brott än böter. Däremot får riksdagen, enligt
samma
lagrum, i lag som innehåller bemyndigande föreskriva att även
annan
rättsverkan
än böter skall gälla för överträdelse
av föreskrift
som
regeringen meddelar med stöd av sådant bemyndigande.
och 12

RF får bestämmelser

Detta innebär

att överträdelser

av föreskrifter
som är meddelade
med stöd av bemyndiganden
i miljöbalken
kan sanktioneras
med
fängelse, under förutsättning att bestämmelser
om detta tas in i själva
balken.
Rena

ordningsföreskrifter

bör

antingen lämnas osanktionerade
ligger,

förenas

inte

eller,

bestraffas

om verkligen

med bötespåföljd

genom
ningar av lägre valör där de finns intagna.

l7.3.3

Frågor

gemensamma

i balken.

De

får

behov därav före-

bestämmelser

för brottsbalken

i de författ-

och miljöbal-

ken

Subjektiva

rekvisit

I l kap. 2 § första stycket brottsbalken

fastslås att i balken beskriven
gärning skall, om inte annat anges i straffbudet,
anses som brott endast
om den begås uppsåtligen. Ett uppsåtsrekvisit
är således underförstått
i brottsbeskrivningarna. Om oaktsamhet skall
vara tillräcklig för straffbarhet måste detta däremot uttryckligen
Denna
anges i straffbudet.
regel gäller inte för specialstraffrätten

där snarast motsatsen är fallet
på så sätt att om inget sägs i straffbudet så kan
man i allmänhet utgå
från att det för straffbarhet räcker med oaktsamhet. Numera bör dock
av lagstiftaren krävas att det klart anges vilka subjektiva rekvisit som
skall föreligga för att straffansvar skall kunna inträda.
I de specialstraffrättsliga
föreskrivs

regler

i de flesta fall straffansvar

som gäller

inom

miljöområdet

även om gärningsmannen

varit

I 7
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liksom

oaktsam,

fallet är vid vållande

enligt

till miljöstörning

brotts-

krävs grov oaktsamhet. Så är fallet bl.a. enligt 20 §
lagen om kemiska produkter vid åsidosättande av den allmänna aktsamhetsregeln i 5 § och enligt 35 § strålskyddslagen vid åsidosättande
Ibland

balken.

av den allmänna aktsamhetsregeln
andra bestämmelser.

i 6 § men också enligt

åtskilliga

rekvisit

Enhetliga

torde en gärning begås uppsåtligen om den
måste alltså förstå vad
begås med "vett och vilja". Gärningsmannen
han gör är otillåtet.
det
förstå
inte
att
han gör. Däremot behöver han

Enligt

vanligt

språkbruk

Vad som skall krävas för att en gärning skall anses grovt oaktsam
är betydligt mera tveksamt. Ofta kan däri läggas att oaktsamheten varit
medveten, dvs. att gärningsmannen handlat med insikt om risken, men
detta moment kan inte i alla situationer anses vare sig nödvändigt eller
l begreppet

tillräckligt.

som oförsvarlig.
Sedan kravet

torde ofta kunna läggas att gärningen

ur brottsbalkens
finns det knappast skäl att

tagits

oaktsamhet

på grov

framstår

bort

om vållande till miljöstörning,
såsom nu är fallet
ha det kvar pä andra ställen i miljölagstiftningen,
Även
produkter.
med t.ex. lagen om kemiska
annars bör enhetliga
Det synes riktigast
att uppsåt och
rekvisit eftersträvas.
subjektiva

bestämmelse

oaktsamhet

genomgående

brott enligt

miljöbalken.

anges som subjektiva

I gengäld bör då inte överträdelser

sådana att straffansvar

miljöbalken
konkreta

för

oaktsamhet

föreskrifter,

för

aktsamhetsreg-

av de allmänna

annat än om effekterna är
Ansvar enligt
kan utkrävas enligt brottsbalken.

föranleda

lerna i miljöbalken

förutsättningar

villkor

straffansvar

bör

inträda

först

vid

överträdelser

av

eller förbud.

Vad är oaktsamt
För att ett beteende straffrättsligt

som oaktsamt
beteende
aktsamt
från ett
men

skall kunna bedömas

att det skall avvika
kunnat
begäras av gärningsmannen att han iakttagit erfordet
även att
Oaktsamhetsbedömningen
upptar alltså både ett
derlig varsamhet.

krävs naturligtvis

objektivt

och ett ställningstagande

moment

mannens personliga
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till
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skuld.

Vidare ligger i begreppet oaktsamhet ett värderande

moment.

Enligt

ett uttalande

tillkomst
kan
av lagrådet i anslutning till brottsbalkens
inte varje beteende som innebär avvikelse från en eftersträvad norm
föranleda straffansvar för oaktsamhet NJA
1962 s. 23. Om oaktsamheten är straffbar

beror av en helhetsvärdering
där alla moment av
oaktsamhetsbedömningen
kommer med i bilden Erenius,
Något om
"culpatröskeln"
i straffrätten,
Svensk rätt i omvandling,
1976 s. 156.
Högsta

domstolen

har i ett par rättsfall frikänt den tilltalade på grund
oaktsamhet
av att han inte gjort sig skyldig till en så "klandervärd"
eller

försummelse

som förutsätts

för straffansvar

1980 s. 454

NJA

och 1991 s. 163.

Straff

bör fordra

klar oaktsamhet

Hur bred marginalen

är växlar

den; oaktsamhetsbegreppet
variationer

Strahl,

efter förhållandena

på olika livsområ-

är så obestämt att det lämnar utrymme

Allmän

Straffrätt

i vad

angår

brotten,

för
1976

jfr Jareborg, Brotten
2 uppl. 1984 s. 246. Klart är att den
s. 190
s.k. culpatröskeln
är högre i straffrätten än i skadeståndsrätten. Vilken
grad

av oaktsamhet som skall krävas bör bl.a. sättas i relation till
brottets grovhet. Vid överträdelser av ordningsföreskrifter
inom specialstraffrätten
torde det sällan finnas anledning att över huvud taget
godta avvikelser

från den eftersträvade

normen.

Om brott mot miljö-

lagstiftningen

bedöms som allvarliga och straffsatserna i överensstämmelse därmed ger utrymme för kännbara påföljder leder detta å andra
sidan till att den grad av oaktsamhet som krävs för att brott över
huvud taget skall anses föreligga bör kunna sättas i motsvarande mån
högt. Man bör i så fall kunna säga att det förutsätts
dervärd

oaktsamhet

för att straffansvar

Hur långt domstolarna
godta oaktsamt
utse. Införs

en klar eller klanskall inträda.

är beredda att sträcka sig när det gäller att

beteende utan att ålägga straffansvar

är svårt att för-

sanktionsavgifter

som kan påföras både vid oaktsamhet
strikt
kan
emellertid antas att denna sanktion
av
ansvar
kommer att tillämpas i stället för straffsanktion
när graden

och på grund
i praktiken

av oaktsamhet
överträdelser

är låg. Däremot
av milj

bör,

som nämnts,

straff

inträda

vid

som begås av mera påtaglig oaktsamhet.
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Att införa en straffrihet för ringa brott torde inte vara ägnat att göra
gränsen för vad som skall anses oaktsamt klarare. Omständigheterna
kan nämligen mycket väl vara sådana att det är svårt att beteckna
överträdelsen som ringa även om oaktsamheten är mycket liten. Översom orsakar omfattande störningar för miljön kan t.ex. inte
anses som ringa. Som anförts i avsnitt 17.3.2 kan det av andra skäl
ñnnas anledning att för vissa brottstyper överväga en ansvarsbegräns-

trädelser

som ringa.

som kan betecknas

ning vid överträdelser

Strajfvatser
kan sägas att straff som kan följa för brott på miljöområmellan allt från böter till fängelse på livstid vid grovt

Rent allmänt
det spänner
spridande

av gift eller smitta.
Straffskalorna
har betydelse

av straff
häktning
och

inte bara för bestämmande

förutsätter

att fängelse

av tvångsmedel. Anhållande
och husrannsakan
ett år ingår i straffskalan

förutsätter

att fängelse

ingår

utan också för användningen

bestämmande

De allra allvarligaste

Vidare

i straffskalan.

för preskriptionstidens

är straffskalan

längd.

miljöbrotten

kommer

vårt förslag

enligt

att

Normalgraden
regleras i brottsbalken.
av uppsåtligt miljöbrott där kan
i straffvärdehänseende
närmast jämställas med vad som nu gäller för
spridande av gift eller smitta. Det innebär att straffet bör vara fängelse
i högst sex år. Även oaktsamhetsbrott bör föranleda fängelse, förslagsvis högst två år.
Vi föreslår

skall omfatta

i miljöbalken

att också ansvarsreglerna

Detta kan ge anledning
att i vissa fall höja den straffskala som nu gäller för motsvarande
brott. Enligt vår bedömning bör straffsatserna för de allvarligare brotgärningar

med förhållandevis

högt straffvärde.

ten enligt

miljöbalken

på ungefär

ligga

samma nivå som gäller

för

förmögenhetsbrott.
I fall när överträdelsen

objektivt

sett är obetydlig

eller oaktsamhe-

ten inte kan anses klar eller klandervärd bör som framgår av det förut
anförda straffansvar över huvud taget inte inträda. I stället kan andra
sanktioner
Inom
tiderna
uppdaga

tillämpas,
kommittén

t.ex.

sanktionsavgift.

Anledningen

härtill

i tid och att utredningstiderna

straffskärpningar

att förlänga

har yppats önskemål

för miljöbrott.

innebär

att i vissa fall

preskriptions-

är att brotten

blir

långa.

Våra

preskriptionstiden

är svåra att
förslag

om
förlängs
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för miljöbrott

fram-

står inte som tillrådligt.
Sådana ñnns visserligen på skattebrottslagens
Till en del är de begränsade till fem år, vilket gäller för alla
våra föreslagna brott utom bristfällig
miljöinfonnation
och nedskräpområde.

ning. I övrigt

synes det inte önskvärt

på straffrättens

med olika specialbestämmelser

område där kravet att lika skall behandlas lika är sär-

skilt stort.

17.4

Förverkande

Bestämmelser

om förverkande

finns i 36 kap. brottsbalken.

kande är inte någon brottspåföljd
den

samling

i balkens

mening,

Förver-

utan hänförs

till

straffrättsliga

sanktioner,
benämnas
som brukar
brott.
Att
förklaras
något
förverkat
innebär
av
att
ägaren eller innehavaren förlorar sin rätt till egendomen och att denna
särskild

av
rättsverkan

skall utges till staten.
Brottsbalkens

regler

om förverkande
olika
syften:
tre

sägas ha följande

O Att dra in sådan vinning
0

Att konñskera

verktyg

vid brott

som har uppkommit
och andra hjälpmedel

enligt

balken

kan

på grund av brott.
som har använts vid

brott.
0

Att säkerställa

omhändertagande

dvs. egendom
av brottsprodukter,
eller
varit
föremål
för
brottslig
verksamgenom

som har framställts
het.

Regler om förverkande förekommer inte sällan i anslutning till bestäminom specialstraffrätten
och således utanför brottsbalkens

melser

tillämpningsområde.

Som exempel

kan nämnas

förverkande

lagen om kemiska produkter,
lagen om svavelhaltigt
ningslagen och naturvårdslagen.
Dessutom

innehåller

36 kap. brottsbalken

åtskilliga

enligt

bränsle,

dump-

bestämmelser

vid alla slag av förverkande,
som äger generell tillämpning
vare sig
det sker enligt brottsbalken
eller enligt bestämmelser inom specialstraffrätten.

En sådan är nuvarande

kande vid brott

utövning

des 1982 och är alltså tillämplig
Vad

som kan förverkas

36 kap. 4 § som gäller

av näringsverksamhet.

Bestämmelsen

även på specialstraffrättens

är värdet

förver-

av de ekonomiska

inför-

område.

fördelar

som
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till följd av brott begånget i utövningen

av näringsverksamheten.
dock inte om förverkande
är oskäligt. Möjligheterna
förverkande
är därför större än i fråga om förverkande

Detta gäller
att underlåta

vid utbyte av brott,
oskäligt.

Brottsbalkens

regler

där det krävs att förverkande

räcker

skall vara uppenbart

långt

lagar finns föreskrifter
I olika miljörättsliga
dels av
om förverkande
utbyte av brott dels av olika slag av egendom som varit föremål för
brott dels i något fall av hjälpmedel vid brott. Brottsbalkens
bestämger i stort sett samma möjligheter
som dessa. Sålunda bör
i det stora flertalet fall kunna förverutbyte av brott mot miljöreglerna
melser

kas enligt

bestämmelsen

i brottsbalken
vid brott i
om förverkande
näringsverksamhet.
av
Det kan visserligen inte uteslutas att det någon gång skulle kunna

utövning

framstå

som motiverat med förverkande av utbyte från enskild person
men knappast i sådan utsträckning att det motiverar en egen bestämmelse i miljöbalken.
Förverkande
miljöområdet

behövlig
behöver

av hjälpmedel vid brott har så begränsad betydelse på
att någon särkild bestämmelse i ämnet inte kan anses

i miljöbalken.

förebyggas

Om risk

för

framtida

brottslig

verksamhet

bör det kunna ske med hjälp av bestämmelsen i
om förverkande
av föremål som på grund

36 kap. 3 § 1 brottsbalken

av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna
komma till brottslig användning.

Egendom

som varit föremål

Däremot

torde det behövas en bestämmelse

för

brott

av egendom som varit föremål för brott.
exempelvis kunna omfatta växter och djur
ningen
kemiska

är tillämplig

i övrigt kan befaras

samlats

- som
eller biotekniska produkter

i balken om förverkande
bör

En sådan bestämmelse

i den mån inte jaktlagstiftolagligt
samt dessutom bl.a.

och varor.

Kapitel
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inom

Brott

I vårt land bedrivs

aktiebolag.

t.ex.

fysiska

Tillämpliga

miljöfarlig

verksamhet

person
krav på subjektiva

företaget

bär

personer,

svensk rätt inte begå
Straffansvar
ansvaret

för

läggs på
brottet.

rekvisit

måste vara uppfyllda beträfkan emellertid bestå i att verksamheten inte

Oaktsamhet

organiserats

ofta av juridiska

person kan enligt
inte heller ådömas straff.

som inom

fande honom.

663

företag

En juridisk

brott och följaktligen
den

I 7

på sådant sätt att brott

kunnat

undvikas.

Genom

den

praxis som har utvecklats hos domstolarna har därför det straffrättsliga
ansvaret för brott inom en juridisk persons verksamhet i stor utsträck-

ning placerats

på den fysiska person som är att anse som företagsleför den juridiska personen, t.ex. den verkställande direktören i ett aktiebolag.

dare eller ställföreträdare

Det finns

också vissa sanktioner

enskilda näringsidkare

som kan riktas inte enbart mot
också
juridiska
utan
mot
personer. De viktigaste

är
O förverkande
0 företagsbot
0 sanktionssavgift

I detta avsnitt
Förverkande

behandlar

ter återkommer

17.5
.

1

vi företagsbot

har diskuterats

och dessutom

näringsförbud.

i avsnitt 17.4 ovan och till sanktionsavgif17.6.

vi nedan i avsnitt

Företagsbot

Bestämmelser

om företagsbot finns sedan 1986 i 36 kap. brottsbalken.
Företagsbot skall åläggas näringsidkare
för brott som har begåtts i
utövning av näringsverksamhet,
har inneburit
ett
om brottsligheten
grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter
förenade
med
som är
verksamheten

eller annars är av allvarligt slag och näringsidkaren
inte
har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.
I lagstiftningsärendet

bestraffande
rande

syfte;

funktion

har framhållits

att sanktionen

skall

ha en

och att den inte skall användas i vinstelimine-

i den mån förtjänster
kan förutses i
av brottsligheten
kan dock vid botens bestämmande hänsyn tas till att sådana
förtjänster inte kan nås med förverkande.
Företagsbot skall fastställas
framtiden
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till lägst 10 000 kr och högst 3 milj.
botens storlek

ning

skall särskild

och förhållande

till

kr. Då det gäller

att bestämma

hänsyn tas till brottslighetens
näringsverksamheten.

art, omfatt-

Företagsboten

kan

jämkas eller efterges, bl.a. om brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för företagaren.
Så kan vara fallet om
näringsidkaren
ålagts en sanktionsavgift
till följd av brottet eller om
skadestånd eller förverkande
I förarbetena
hållandet

kan komma

i fråga.

till bestämmelserna

om företagsbot diskuterades
sådan bot och sanktionsavgifter.
Kommissionen

mellan

ekonomisk

brottslighet,

förtagsbot,

påpekade

vars förslag låg till grund för införandet
att förslaget skulle kunna minska behovet

förmot
av

av
på nya rättsområden och att i stället kanske vissa av
avgiftssystemen
skulle kunna awecklas.

sanktionsavgifter
de gällande

Av 36 kap. 7 § brottsbalken

framgår,

att om åklagare för talan om
företagsbot,
näringsidkaren
skall åläggas sådan, när
av
förutsättningarna enligt lagrummet föreligger. Av bestämmelsen följer

utdömande

också att åklagare är skyldig

att föra talan om utdömande av företagsföreligger.
Reglerna om företagsbot har

bot, när förutsättning

därför

alltså,

i propositionen,

som framhölls

Brottsligt

förfarande

För att företagsbot
att brott

möjligt

skall kunna ådömas måste åklagaren

inbegripet

I förarbetena

att konstatera

ningsman,

utformning.

skall styrkas

föreligger,

oaktsamhet.

en obligatorisk

de subjektiva

framhålls

brottsligt

rekvisiten

att det naturligtvis

kunna styrka
uppsåt

och

endast sällan är

uppsåt hos en icke identifierad
gärär fullt tänkbart att det står

medan det vid oaktsamhetsbrott

klart

att någon i ett företag

skull

går att leda i bevis vem denne är; företagsbot
1985/86:23 s. 62

har handlat vårdslöst

utan att det för den
bör då kunna

åläggas prop.

Kan ett brottsligt

förfarande

inte styrkas,

ligt att ålägga företaget företagsbot.

är det däremot inte möjÄr oaktsamheten så obetydlig att

gärningsmannen

inte skulle drabbas av ansvar även om man visste vem
denne var, bör företagsbot alltså inte åläggas. Detta är lätt att förstå,
eftersom syftet med företagsboten just är att rikta klander mot företag
som inte hindrat

brott i dess näringsverksamhet.

Kapitel
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sällan

Möjligheterna
bestämmelser

borde i och för sig vara goda att med stöd av gällande
företagsbot för överträdelser
av exempelvis

döma till

miljöskyddslagen.
miljöbrott.

Företagsbot

har emellertid

Vid den undersökning

endast sällan utdömts för

avseende ett år under tiden 1989-90

som Riksåklagaren låtit utföra anträffades som förut nämnts endast två
fall i vilka åklagaren yrkat företagsbot, och yrkandet ogillades i båda
fallen.
Orsakerna

till

att företagsbot

tillämpas

område är svår att utröna. Från åklagarhåll
gällande,

så sällan på miljörättens
har med bestämdhet

att det beror på att förutsättingarna

snävt utformade.

I och för

sig borde

miljörätten

arbetsmiljölagstiftningen

vara det rättsområde
till hands att ålägga företagsbot.

Kritik

för företagsbot

är allför

tillsammans

där det ligger

gjorts

med

närmast

av förre riksåklagaren

Vid ett seminarium

och Miljö- och energisom Justitiedepartementet
anordade hösten 1988, och som i viss mån kan betecknas som startpunkten för vårt arbete med att samordna den centrala

departementet

miljörätten
Sjöberg

i en miljöbalk,

anförde

dåvarande

riksåklagaren

Magnus

följande.

Företagsbot
miljöbrott.

är i och för sig ett mycket tjänligt instrument
mot
Men som institutet
har utformats
är det svårt att
använda. Man borde mildra rekvisiten.
I så fall skulle man i stor
utsträckning
kunna komma ifrån lagföring
av enskilda personer
dels
är
svår
genomföra,
dels
leder
till
tämligen
meningslösa
att
som
påföljder.

Företagsboten borde vara kraftigt verkande och bestämmas efter
vissa allmänna kriterier så att man inte behöver gå in i
en ñnvärdering av förutsättningarna för att bestämma hoten. Hänsyn bör tas
till förseelsens eller försummelsens art, till skaderisken och troligen
även till företagarens eller företagets ekonomiska bärkraft,
men
utan att man skall behöva gå in på alltför djupa forskningar.
Däremot torde det vara ganska otjänligt att sätta företagsboten
i relation till exakt den vinst någon hade gjort genom
en försummelse eller till den skada som har drabbat, eftersom en sådan be-

dömning

blir mer eller mindre skönsmässig.
Om man hade en regel som var mer generös ur åklagarens synvinkel i angivna hänseenden skulle man troligen underlätta användandet av företagsbot och öka frekvensen.
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behövs

att lagstiftningen
om möjligt
institutet.
vidgad
tillämpning
Detta
av
en
bör dock ske utan att företagsbotens karaktär av ett allvarligt klander

Vi delar förre riksåklagarens

uppfattning

bör ändras för att möjliggöra

mot företaget

ändras.

Det måste beaktas att institutet
erfarenheterna
ningen föregicks

så sent som 1986 och att
är mycket begränsade. Lagstift-

infördes

av dess tillämpning
av flera utredningsomgångar

analyser

som getts till den närmare utformövertygande.
Några mer
är i allmänhet

sida. De motiv

från bl.a. lagrådets

ningen av lagstiftningen
genomgripande
ändringar
Kan ett brottsligt

och ingående

av institutet

förfarande

bör därför

vara möjligt att ådöma
varken uppsåt eller oaktsamhet föreligger
en möjlighet att med tillämpning
taget en sanktionsavgift.

införa

Ett visst utrymme

i fråga.

bör det sålunda inte heller

inte styrkas,

fortsättningsvis

inte komma

företagsbot.

För

de fall

då

får man i stället överväga att
av strikt ansvar ålägga före-

finns dock för ändringar

i skärpande riktning.

En

är sålunda att den brottslighet som företagsboten
av förutsättningarna
riktar sig emot inneburit
ett "grovt åsidosättande"
av de särskilda
36 kap. 7 § första
skyldigheter
som är förenade med verksamheten

stycket

l brottsbalken.

för näringsidkare

åligganden
inriktning
karaktär

avses i första hand åsidosättande av
med särskild
som följer av lagstiftning

Härmed

både sådana regler som är av mer allmän
och sådana speciella författningar
som bara gäller för vissa
på näringslivet

slag av näringsverksamhet
gränsning

har emellertid

prop.

1985/86:23

ansetts otillräcklig

s. 32.

En sådan av-

i belysning

andra typer av brott kan begås i näringsverksamhet.
kompletterats med en bestämmelse om att företagsbot

av att även
Regeln har därför
kan åläggas även

vid andra brott som är av "allvarligt
slag". Av förarbetena framgår att
till brott som är av allvarlig
art torde kunna räknas bl.a. gärningar

exempelvis
av viktiga samhällsintressen,
se prop. 1985/86:23 s. 64. Därav miljöskyddslagen
emot ansågs den dåvarande lagen om hälso- och miljöfarliga
varor
som innebär
överträdelser

åsidosättande

på lagar som ålägger näringsidkare
som bedriver
speciella slag av näringsverksamhet
särskilda skyldigheter
a. prop.
29.
ordföranden
brott
miljöskyddslagen
Lagrådet
ansåg att
mot
s.

utgöra ett exempel

i allmänhet

som var förenade med verksamheten,
mening borde vara en förutsättning
för företagsbot.

skyldigheter

av de särskilda
vilket enligt denna

borde kunna betraktas som ett åsidosättande

Kapitel

17

667

Den begränsning

som ligger i uttrycket "grovt åsidosättande" bygtanken
att företagsboten bör inrymma ett betydande mått av
ger på
klander

mot de företag

användas

vid

som drabbas. Företagsbot skall inte kunna
och mindre allvarliga
brott. Däremot kan

förseelser

företagsbot

åläggas när det är fråga om en omfattande brottslighet som
har bedrivits på ett kanske systematiskt sätt, även om varje överträdelse i sig inte framstår

som särskilt

allvarlig.

Detta

är enligt

vår

mening en riktig awägning.
När det är fråga om bagatellartade förseelser bör företagsbot inte komma till användning, eftersom en tillämpning i sådana fall skulle förta den karaktär av klander riktat mot företaget i fråga som företagsboten är avsedd att ha och alltjämt bör ha.
Det valda uttrycket leder emellertid till antagandet att begränsningen
av företagsbotens

tillämpningsområde

är mer långtgående än som
avsetts. När det gäller andra typer av brott än sådana som inneburit ett
grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter
som är förenade med
näringsverksamheten
gäller att brottsligheten
skall vara av "allvarligt
slag".

Det kan råda tvekan om till vilken kategori olika överträdelser
kan vara att hänföra. I vart fall skall
av den föreslagna miljöbalken
brottet ha begåtts i näringsverksamhet.
Brottsligheten
bör mätas med

Enligt
samma mått i båda kategorierna.
das uttrycket
"allvarligt
åsidosättande"

vår mening bör därför

av de särskilda
med näringsverksamheten.

som är förenade
En annan begränsning

ligger

i bestämmelsen

använ-

skyldigheter

i 36 kap. 7 § första

stycket 2 brottsbalken

näringsidkaren

förebygga

enligt vilken en ytterligare förutsättning
är att
inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att

brottsligheten.

ganska högt. Ytterst

I princip

ställs härvid

kraven på företagaren

får det normalt

anses åvila företagets organ att se
till att några brott inte äger rum i verksamheten.
Begränsningen tar särskilt sikte på brottslighet
inom den kategori

som kännetecknas med uttrycket "annars är av allvarligt slag". Det har
ansetts inte kunna komma i fråga att tillämpa någon sorts strikt ansvar
för näringsidkare
i fråga om företagsbot.
Ansvarsfrihet
har också
ansetts böra föreligga

om brottet är sådant att det inte skäligen kan
krävas av näringsidkaren
att han borde ha förutsett att det kunde
komma till stånd a. prop. s. 34. Utgångspunkten
har alltså varit att
företagsbot

förelegat

skall komma
som innebär

att näringsidkaren

genom att han inte försökt
Den angivna

i fråga endast då någon särskild

att hindra

begränsningen

är avsedd att utgöra ett allvarligt

framstår

betingelse

som klandervärd

brottet

a. prop. s. 112.
är i och för sig naturlig. Företagsbot
klander

mot näringsidkaren.

Organi-
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serar denne sin verksamhet så att brott normalt inte skall kunna förfinns inte anledning att rikta klander mot
väntas i verksamheten,
om i enstaka fall någon anställd
kontroll.
Enligt
näringsidkarens

honom,
utanför

att visa att näringsidkaren

på åklagaren

det emellertid

ankommer

som legat
rättsgrundsatser

begår ett brott
allmänna

inte

gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.
Från åklagarhåll har upplysts att det är en vanlig invändning,
som är
förebygga
Enligt

brott.
som sålunda ligger på åklagaandra stycket i paragrafen skall

vår mening är den bevisbörda

ren alltför
företagsbot

gjort vad man kunnat för att

att företagsledningen

svår att motbevisa,

Enligt

svår att uppfylla.

inte åläggas om brottsligheten varit riktad mot näringsidkaatt ålägga
om det annars skulle vara "uppenbart oskäligt"

ren eller
företagsbot.

Det skulle enligt vår mening finnas tillräckliga
av dessa bestämmelser
i sådana fall då det inte framstår

att med tillämpning
företagsbot

dock att uttrycket

under förutsättning
enbart "oskäligt",
ken. Vi förordar
sådana fall

underlåta

möjligheter
att döma

till

att så sker,

som rimligt
"uppenbart oskäligt"

bytts ut mot

efter mönster av exempelvis 36 kap. 4 § brottsbalatt så sker. Till detta undantag bör då bl.a. föras
att hans organisation

gör antagligt

då företagaren

varit

kunnat krävas för att förebygga

sådan att han gjort vad som rimligen
i verksamheten.
En sådan tillämpning

av oskälighetsrekvisitet
redan vid tillkomsten av bestämmelserna se

brott

synes för övrigt förutsedd
a. prop. s. 68. I övrigt synes det rimligt
brott

-

uppsåtliga

eller

heten, om brottsligheten

i övrigt

stycket 2 brottsbalken

får utgå.

uttalanden

bestämmandet

i 36 kap. 7 § första

bör höjas kraftigt
som

gjorts

vid

av företagsbotens

även i fortsättningen
åklagaren

begåtts i näringsverksam- som
sådan
karaktär att företagsbot
är av

att begränsningen

därför

De

får svara för

oaktsamma

kan utgå. Vi förordar

Bötesbeloppen

att företaget

gett uttryck

lagstiftningens
storlek

vara vägledande.

tillkomst

angående

och bör
synes välgrundande
De önskemål som förre riks-

för i det hänseendet synes i huvudsak

rymmas

inom vad som redan gäller.
har det nu gått ett antal år sedan lagstiftningen
och företagsbotens
maximibelopp
är alltjämt 3 milj.

Emellertid
kraft

synes rimligt

att vid den tidpunkt

trädde i
kr.

Det

då denna balk kan träda i kraft höja
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detta belopp.

Med

utångspunkt

belopp

höjas till

direktiv

uttalas om att framtida

minst

5 milj.
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i dagens penningvärde
la.

Med

669

borde

detta

hänsyn till

sanktionsregler

vad som i våra
skall ge bättre förutsätt-

ningar än dagens för en effektivare bekämpning av överträdelser
anser
vi att den övre gränsen bör höjas ytterligare.
Vi föreslår att den bestäms till

10 milj.

kr.

Regeln om jämkning

kvar

Enligt 36 kap. 10 § brottsbalken får företagsbot jämkas bl.a.
om brottet medför annan betalningsskyldighet.
Detta syftar bl.a. på sanktionsavgifter. Med den uppläggning av sanktionssystemet på miljörättens
område som vi förordar, nämligen att företagsbot
tionen mot företag medan miljöskyddsavgifterna
av avgift

på ordningsförseelser,

företagsbotens

bestämmande

eller kan komma
Eftersom

finns

bestämmelsen

Allmän

har generell
av olika

räckvidd

och inom

skäl som talar för eller

förordar

vi inte någon ändring av lagtexten på denna
får i stället beaktas vid utformningen
av bestäm-

Förhållandet

melserna

ålagts

att åläggas.

emellertid

emot jämkning,

snarare får karaktären
det mindre anledning att vid

ta hänsyn till om miljöskyddsavgift

dess ram hänsyn kan tas till styrkan
punkt.

blir den tunga sank-

om miljöskyddsavgift.

räckvidd

Ändringar i bestämmelserna

om företagsbot i enlighet med vad som
föreslagits
kommer
självfallet
nu
att få genomslag beträffande även
andra typer av brottslighet än miljöbrott.
De överväganden som skedde
i samband med institutets
sådana ändringar.

ringarna
Miljöbrott

tillkomst

Inte heller i övrigt

synes inte utgöra något hinder för
finns det anledning

skulle passa sämre för andra brottstyper
är tvärtom

ett utmärkt

kunna leda till företagsbot,
får antas äga generell

exempel

och överväganden

tillämplighet.

anta att änd-

än för miljöbrott.

på brottstyper som bör
grundade på miljöbrotten

I 7
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Näringsförbud

17.5.2

lagen om näringsförbud,
som trädde i kraft 1986, kan näringsförbud meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare
grovt
och därvid
åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamheten
Enligt

gjort

bl.a.

som inte är ringa. Då näringsmeddelas
juridisk
person kan näringsförbud
av
angivna ställföreträdare
ävensom andra som faktiskt
till brottslighet

sig skyldig
bedrivits

verksamhet

vissa i lagen

av en näringsverksamhet
för enskild näringsverksamhet.

utövat ledningen
ansvariga

eller utåt har framträtt

som

skall få meddelas skall det vara påkallat från
får bl.a. inte driva
Den som meddelats näringsförbud

För att näringsförbud
allmän synpunkt.
näringsverksamhet,
inte utöva faktisk
många aktier

i bolag, inte stifta bolag,
inte vara ställföreträdare
ledning av en näringsverksamhet
samt inte äga så

i ett bolag att han har röstmajoritet.

Någon anledning
förbud

att föreslå ändring av bestämmelserna
av tillämpningen
av erfarenheter

med anledning

inte.

miljöbrott

föreligger

17.6

Sanktionsavgifter

17.6.1

Nuvarande

I Sverige
Flertalet

förhållanden

ñnns redan en lång rad av avgifter m.m. på miljöområdet.
under l980-talet.
I princip kan man
av dessa har tillkommit

i tre slag nämligen produktavgifter
avgifter och sanktionsavgifter.
administrativa

dela in avgifterna
ter,

om näringsi mål om

kan den miljdskyddsavgift

Som sanktionsavgift
bestämmelser

år 1981 infördes

i miljöskyddslagen.

från fartyg
lagen om åtgärder mot vattenförorening
fr.o.m. år 1984 bestämmelser om vattenfr0reningsavgift.

utsläppsavgif-

betecknas
Genom

varom

ändring

infördes

i

vidare

Sådan avgift

om strikt ansvar och utgår då något av utsläppsi lagen överträtts eller då utsläpp inte begränsats så långt

tas ut enligt principen
förbuden

möjligt.

detta varit

Sanktionsavgifter
traditionella
destånd,

har vuxit

ekonomiska

och de har till

med dessa sanktionsformer.

fram vid sidan av lagstiftningens
mer
vite och skasåsom förverkande,

styrmedel,

utformning

och tillämpning

många likheter
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till strafi‘

med miljöskyddsavgiften

var att den skulle utgöra ett komAvgiften syftar i första hand till att för-

till straffsanktioner.

hindra otillåtna

utsläpp
det skall med andra ord inte löna sig att begå
I motsats till de straffrättsliga
sanktionerna anses miljö-

miljöbrott.

skyddsavgiften

och
ge incitament för ett företag att öka driftsäkerheten
olika
Avgiftssystemet
av
processer och reningsanläggningar.
utformades på sådant sätt att det inte skulle vara lönsamt att begå brott
Avgiften bestäms med utgångspunkt från förmot miljöskyddslagen.
kontrollen

hållandena

i varje enskilt

fall

dvs. efter bedömning av vilken nytta
ett företag kan ha haft av att åsidosätta reglerna i miljöskyddslagen.
Bestämmelserna
i miljöskyddslagen
är utformade
så att miljöskyddsavgift

skall betalas om någon bryter mot vissa förbud, åsidosätter vissa bestämmelser m.m. som meddelats med stöd av lagen och
detta leder till ekonomiska fördelar; i ringa fall skall dock ingen avgift
betalas 52

§.

Av intresse i sammanhanget
från straffansvar

används

är att miljöskyddsavgift

som sanktion

skett av oaktsamhet eller med uppsåt. Miljöskyddsavgift
påföras såväl fysiska som juridiska personer.

Tänkt att eliminera

till

skillnad

även om överträdelsen

inte

kan vidare

ekonomisk fördel

Fram till den 1 juli
skulle

1987 var förutsättningen för att miljöskyddsavgift
kunna tas ut att överträdelsen
lett till betydande olägenhet för

omgivningen

eller risk för sådana olägenheter.

Numera gäller emeller-

tid inte denna förutsättning.

Miljöskyddsavgift
de ekonomiska

skall bestämmas

till ett belopp som svarar mot
överträdelse.
För det fall full bevisav en
fördelarna inte alls eller endast med svårighet

fördelarna

ning om de ekonomiska
kan läggas fram, får fördelarna
det föreligger

särskilda

uppskattas

till ett skäligt belopp.

skäl får miljöskyddsavgift

jämkas

Om

eller efter-

ges.
Frågor

om miljöskyddsavgift

talan ansökan

gift överklagas

prövas

av Naturvårdsverket.
hos Vattenöverdomstolen.

rande kan överklagas

av Koncessionsnämnden

på

Beslut i mål om miljöskyddsavVattenöverdomstolens

till Högsta domstolen.

avgö-

672
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Svårigheter

i praktiken

skall kunna åläggas krävs inte att en gärning
begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet. Trots att det sålunda i objekFör att miljöskyddsavgift

tivt

hänseende

bara krävs

att t.ex.
hittills

endast ett fåtal avgiftsärenden
kan ha varit de från början

åsidosatts

vissa föreskrifter
prövats.

till detta

Anledningen

snäva förutsättningarna

har

för miljöskyddsav-

effekter även efter det att de
som möjligen haft psykologiska
upphävts. Man kan också ha avvaktat bedömningen
av frågan om
straffansvar.
Har denna bedömning lett till straff kan fråga om miljö-

gift,

ha framstått

skyddsavgift

som mindre angelägen. I motsatt
frågan om miljöskyddsavgift.

man kanske inte vågat driva
Sedan miljöskyddsavgiften

1986

ytterligare
Avgiftsfallen

har

mars 1991
i åtta

prövat frågan om miljöskyddsavgift
har analyserat de första fem fallen.

hade Koncessionsnämnden
fall. Ulla Björkman

1981 och fram till

infördes

fall

De tre

fall som ingår i materialet förändrar inte bilden märkbart.
och/eller villkoär sålunda mycket få. Störningsrekvisitet

har spelat störst roll när det gällt att inte bifalla rens utformning
Andra problem i
alternativt inte väcka
talan om miljöskyddsavgift.
sammanhanget, om än inte avgörande för talans väckande, har varit att
beräkna den "ekonomiska
Handläggningstiden
är relativt
till

lång. Det har i genomsnitt

Naturvårdsverkets

ningen

fördelen".
ärenden som nyss omnämnts
tagit 34 månader från gärningen

för de redovisade

ansökan hos Koncessionsnämnden.

hos Koncessionsnämnden

har i genomsnitt

tagit

Handlägg13 månader

åtta månader. Om man inte räknar med tiden i överrätt
konstatera
kan man
att i det redovisade materialet har det tagit i getill dess frågan om
nomsnitt fyra år från den aktuella överträdelsen
och i överrätt

miljöskyddsavgift
fallen

prövats

man avvaktat
tagit tid.

avgjorts;

enligt

förundersökningen

av det nuvarande

det konstaterat
att administrera.

dels att
av bestämmelserna,
i ansvarsfrågan och att även denna

nämnas att Miljöavgiftsutredningen
svenska avgiftssystemet

i sin

inom miljöområ-

av de statliga avgifterna är enkla och billiga
Utredningen gör emellertid samtidigt den kommenta-

att flertalet

ren att miljöskyddsavgiften
motsatsen.

orsak kan ha varit dels att

den äldre lydelsen

Det kan i sammanhanget
genomgång

en bidragande

sannolikt

är det mest extrema exemplet på

Kapitel
Förslag

673

av Naturvårdsverket

Avgiftansvarets

utformning

kostnadsutredningen
förslag

17

till

har varit mycket

diskuterad.

och Miljöskyddsutredningen

miljöskyddsavgift,

dock i olika

Både Miljö-

lade på sin tid fram

utformning.

Under

våren

1986 kom även ett förslag från Naturvårdsverket

om ändrat sanktionsmiljöskyddslagen.
av
Naturvårdsverkets
förslag gick i korthet ut på att straffsanktionen
i 45 § miljöskyddslagen
skulle upphävas i vad avser överträdelse
av
förbud och åsidosättande av föreskrift
eller villkor,
och att i stället
system vid överträdelse

miljöskyddsavgift

skulle utgå i motsvarande

att uppnå ett automatiskt

verkande

fall. Förslaget

syftade till

system; på varje överutsläpp

eller

annan överträdelse
förslag konstrueras

skulle följa en avgift. Denna skulle enligt verkets
så att den började löpa i stort sett från överträdeloch utgick till dess rättelse skedde.

sens början
Meningen

med detta var att stimulera till snabb kontakt med tillsynsmyndigheten.
Enligt huvudregeln
skulle avgiftens grundbelopp
den dubbla

ekonomiska
fördelen.
Sänkning eller höjning
skulle kunna bli aktuell i det enskilda fallet med hänsyn till omständigheterna, främst företagarens förhållningssätt.
motsvara

Förslaget

utsattes för en hel del remisskritik
och ledde inte till
några genomgripande
förändringar
i miljöskyddslagens
sanktionssysSom
tidigare
tem.
nämnts slopades dock år 1987 rekvisitet störning
som förutsättning

17.6.2

Vårt

för att miljöskyddsavgift

förslag

En ökad användning
ytterst
vilket

till

nytt

av avgifter

skall kunna dömas ut.

institut

inom miljöområdet

syfta till en bättre miljö. Valet av avgift
mål man i första hand vill uppnå.

Möjligheterna

skall naturligtvis

sammanhänger

med

att ta ut miljöskyddsavgift

har, såsom ovan redovisats, vidgats betydligt under senare år genom att kravet att överträdelsen skall ha lett till betydande olägenhet tagits bort. I princip kan alltså
numera miljöskyddsavgift
ningsplikten försummats
detta lett till ekonomisk

22 13-0281.
Dell

utgå även i sådana fall då exempelvis
givetvis

fortfarande

nytta för företaget.

pröv-

under förutsättning

att

17
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Ändrade förutsättningar
av en sådan
sanktion ändrats i två grundläggande hänseenden genom nya bestämmelser i brottsbalken.
För det första finns numera en metod att vid
enligt 36 kap. 4 § brottsbalken

förverkande

eller

måste uppsåtlig

vid miljöbrott

observera

vinst genom
dock att i detta

av miljöskyddslagen
inte kommit att tillämpas

överträdelse

oaktsam

Att denna förverkandegrund

kunna styrkas.

ekonomisk

dra in uppkommen

brott i näringsverksamhet

fall

år 1981 har behovet

infördes

Sedan miljöskyddsavgiften

kan bero på att den ansetts vara subsidiär

i förhållande

kan genom påföljden
sanktion
åläggas en
företagsbot näringsidkare
som är ägnad att ge
uttryck för klander av förfaranden från företagets sida.

till

bl.a.

miljöskyddsavgiften.

För

det andra

av ett förfarande har visat sig många gånger
skall
ske i en tvist mellan två parter. Oenigdet
vara mycket svårt om
het har uppstått om ett betydande antal olika faktorer, såsom exempelAtt beräkna vinningen

Naturvårdsverket,

vis räntesats och avskrivningstid.
den och Vattenöverdomstolen
olika

faktorer

för bedömning

Koncessionsnämn-

synes ha haft inbördes skilda åsikter om
av uppkomna ekonomiska fördelar. En

tvist under sådana förutsättningar

riskerar

alltid

att dra ut på tiden.

att vissa av de förslag som lades fram beträffande
miljöskyddsavgift
resp. ändring i systemet byggde på tanken om att
skulle genomföras
samtidigt en kraftig av- eller nedkriminalisering
Härtill

kommer

emellertid
inte fallet och behovet av en
därför
redan från början mindre
sanktion
blev
som
I dag saknas underlag
än som var tänkt när förslagen konstruerades.
roll inom miljörätten
straffansvarets
för en mer avsevärd reducering av

inom

Så blev

miljörätten.

miljöskyddsavgift

av en miljöskyddsavgift
ansvar finns därför inte.

och något behov

Sankrionsavgift

som ersättning

för straff-

behövs

Med hänsyn till nu redovisade omständigheter är det inte motiverat att
dess nuvarande form. Emellertid
behålla institutet miljöskyddsavgifti
finns det otvivelaktigt

anledning

atti

den nya miljöbalkens

sanktions-

Om straff
också till en form av sanktionsavgifter.
och därmed även företagsbot och förverkande - skall komma i fråga
bara vid fall av uppsåt och klar oaktsamhet uppkommer
en gråzon
system ha tillgång

mellan det tillåtna

och det straffvärda

där det, som framhållits

i avsnitt
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17.2, kan framstå som stötande att någon sanktion
inträder och där
det straffbara området därför skulle kunna komma att tänjas ut i praxis
genom en uttunning av kravet på oaktsamhet.

Synpunkter

i andra lagstifiningsdrenden

I propositionen

om förverkande

prop.

områden

med förslag till den nya bestämmelsen
1981/822142
uttalades att denna på särskilda

kunna kompletteras
chefen hänvisade
för propositionen.
avgifter

skulle

med regler om sanktionsavgifter.
Departementstill den departementspromemoria
som låg till grund
I denna föreslogs följande principer gälla för sådana

för att uppfylla

rimliga

krav på effektivitet

och rättssäkerhet.

Ett avgiftssystem kan erbjuda en ändamålsenlig lösning i fall där
regelöverträdelser
är särskilt frekventa eller speciella svårigheter
föreligger att beräkna storleken av den vinst eller besparing
som
uppnås i det särskilda fallet. Andra fall är när den ekonomiska
fördelen av en isolerad överträdelse genomsnittligt
sett kan bedömas som låg, samtidigt som samhällets behov av skydd på det
aktuella området är så framträdande,
att inte bara den ekonomiska
fördelen i det särskilda fallet utan redan utsikten till vinst eller
besparing bör neutraliseras.

Avgifter

bör
förekomma endast inom speciella och klart avgränsade rättsomrâden.
I den mån de används på näringsregleringens
område bör de vara knutna till särskilda föreskrifter
som näringsutövarna har att iaktta i denna egenskap.
Bestämmelserna
om beräkning av avgiftsbeloppet bör i all möjlig
utsträckning konstrueras så att de utgår från ett mätbart moment i
den aktuella överträdelsen
- en parameter - som gör det möjligt att
förutse och fastställa hur stor avgiften skall bli i det särskilda fallet.
Konstruktionen
kan vara utformad på ett sådant sätt att den schablonmässigt fastställda avgiften kan beräknas genomsnittligt
motsvara den uppkomna vinsten vid varje särskild överträdelse.
I de
fall då det bedöms angeläget att söka neutralisera redan utsikten till
vinst bör dock hinder inte föreligga mot att låta avgiften utgå enligt
grunder som leder till väsentligt högre avgiftsbelopp.
Beroende på det aktuella rättsomrädets natur bör särskilt prövas
om
uppsåt eller oaktsamhet skall förutsättas för avgiftsskyldighet eller
om denna skyldighet kan bygga på strikt ansvar. För att en konstruktion med strikt ansvar skall vara försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt bör förutsättas att det finns starkt stöd för
en presumtion
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om att överträdelser på området inte kan förekomma annat än som
en följd av uppsåt eller oaktsamhet. Vidare måste uppmärksammas
att särskilda undantag från det strikta ansvaret även i dessa fall kan
inom avgiftens
med hänsyn till förhållandena
vara nödvändiga
i övrigt. Sådana
eller till reglernas utformning
användningsområde
undantag bör så långt möjligt vara preciserade, så att det inte förenågon tvekan om deras räckvidd. Det sistnämnda gäller även
i fråga om bestämmelser som reglerar möjligheten till jämkning av
avgiftsbeloppet.

ligger

Det bör inte föreligga något hinder mot att låta avgiftsregler
som
bei första hand riktas mot juridiska personer och straffrättsliga
vid sidan
stämmelser riktade mot fysiska personer vara tillämpliga
av varandra. De subjektiva rekvisiten kan därvid vara annorlunda
strikt ansvar vid avgift och uppsåt
utformade i de olika systemen
eller oaktsamhet vid straffrättsligt
ansvar. Om det rör sig om minkan den vinsteliminering
dre allvarliga överträdelser,
som uppnås
kan i så
åtgärd.
tillräcklig
Det
fullt
framstå
avgiften
som en
genom
fall bli aktuellt att låta införandet av ett avgiftssystem
de aktuella gärningarna inte längre är straffbara.

innebära

att

Åläggande av avgiftsskyldighet

kan i viss utsträckning överlämnas
myndigheter som är verksamma på det aktueltill de administrativa
lämpligt att överlämna
området. I vissa fall är det emellertid
denna prövning till de allmänna domstolarna. Det gäller främst när
avgiftsskyldigheten
görs beroende av huruvida överträdelsen skett
och när reglerna är utformade på sådant
oaktsamhet
eller
uppsåt
av
sätt att det finns utrymme för betydande skönsmässiga bedöm-

myndigheter
ningar. I sådana fall kan sakkunniga administrativa
till eller part i domstolsprocessen.
ställning som initiativtagare
Departementschefen

förklarade

ges

sig beredd att ansluta sig till de riktlin-

lämnade utan erinran
J ustitieutskottet
jer som angetts i promemorian.
vad departementschefen anfört med tillägg att utskottet ansåg det vik-

tigt att riktlinjerna

för avgiftssystemet

utgick

även om avgiftsskyldigheten
da fall bygga på strikt ansvar.

skuldprincipen

Företagsbot

företagsbot,

om företagsbot
sådan bot och sanktionsavgifter.

till bestämmelserna

mellan

ekonomisk

förutsattes

kunna i särskil-

och sanktionsavgzfter

I förarbetena
landet

från den straffrättsliga

diskuterades
Kommissionen

förhålmot

vars förslag låg till grund för införandet av
påpekade att förslaget skulle kunna minska behovet av att

brottslighet,
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sanktionsavgifter

vissa av de gällande
Departementschefen
också i den tidigare

på nya rättsomrâden och att i stället kanske
avgiftssystemen
skulle kunna avvecklas.
anslöt sig till tanken

kommit till uttryck
- som
propositionen
med förslag till ny
i näringsverksamhetatt sanktionsavgif-

omnämnda

bestämmelse

om förverkande
kunde
användas inom speciella och klart avgränsade
bara
ter
råden och att det helst borde finnas

avgiftsbeloppen.

naturliga

rättsom-

underlag

för att beräkna

Han menade dock att sanktionsavgifter

kunde använ-

das för att komma

till rätta med vissa slag av överträdelser på omräden där de kunde skräddarsys och med överträdelser
som inte var så
allvarliga

att företagsbot

sådan omfattning

att särskilda

att sanktionsavgifter
samhet behöver
Mot

den

använda

borde kunna begagnas men som förekom

ibland

framhölls

kunde åläggas utan att uppsåt eller oakt-

styrkas och således enligt modellen

bakgrunden

borde

sådana avgifter

1985/86:23

åtgärder borde vidtas. Därvid

i

möjligheten

att

även fortsättningsvis

för strikt ansvar.
i lagstiftningsarbetet
stå öppen

se prop.

s. 18.

Den nya konkurrensskadeavgifien
har införts en ny sanktionsform,
benämnd
I den nya konkurrenslagen
konkurrensskadeavgift.
Om denna avgift anfördes i förslaget till ny
konkurrenslagstiftning

bl.a.

följande

prop.

1992/93:56

s. 30

vid
De straff i form av måttliga böter som har förekommit
överträdelser av förbuden har påfallande liten ekonomisk betydelse i förhållande till de stora ekonomiska värden som kan vara
Den
att vinna för företagen genom att bryta mot förbuden.
nuvarande ordningen har därför liten preventiv verkan. Mer
ingripande påföljder i form av fängelsestraff är varken önskvärda eller ändamålsenliga.

Med hänsyn till de stora samhällsekoytterst gäller är
som konkurrenslagstiftningen
det i stället väsentligt att ha tillgång till en effektiv ekonomisk
sanktion.
nomiska

värden

På andra sakområden har frågan, om förbud skall vara kriminaliserade eller inte, bedömts på olika sätt. Enligt exempelvis
miljöskyddslagstiftningen
kan en och samma överträdelse av ett
förbud leda både till straff och till skyldighet att betala miljö-

skyddsavgift.
enligt plan- och bygglagen
I andra fall
- t.ex.
har regler om sanktionsavgift
införts som ett led i en avkriminalisering.
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När det gäller överträdelser av förbuden i den nya konkurrenslag som regeringen föreslår bör man välja ett system med
enbart sanktionsavgifter
som skall kunna uppgå till höga belopp.
Avgiften bör benämnas konkurrensskadeavgifi.
Ett system med
höga sanktionsavgifter
torde tillfredsställa
anspråken på effektivitet och svara mot den skärpta attityd mot konkurrensbegränsningar som
förordar. En sådan ordning stämmer väl med de
sanktioner
och i EES-avtalet
för
som ñnns inom EG-rätten
överträdelser
konkurrensreglerna.
av
Avgiften bör drabba det företag som överträder förbudet och
kunna uppgå till ett sådant belopp att det verkar avhållande på
företaget i fråga och avskräckande
på andra företag. I det
enskilda fallet bör avgiftens storlek bestämmas framför allt med
hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har
pågått.
Nästan undantagslöst gäller för de sanktionsavgifter
som
förekommer
i lagstiftningen
att de kan påföras utan hänsyn
subjektiva omständigheter.
I EG-rätten däremot fordras uppsåt eller oaktsamhet för
ett företag skall kunna påföras avgifter för överträdelser
förbuden

nu
till
att
av

i artiklarna

85.1 eller 86 i Romfördraget.
Av rättssäkerhetsskäl
anser vi att det är att föredra

att konkurrensskadeavgift
bara skall kunna dömas ut vid uppsåtliga
eller oaktsamma överträdelser av förbuden. Det bör dock inte
krävas att uppsåt eller oaktsamhet måste konstateras hos en
utan det bör räcka att detta kan
person med företagaransvar,
visas föreligga hos någon som handlar på företagets vägnar,
exempelvis en anställd i företaget.

Goda förutsättningar

på miljöområdet

Flertalet

för använav de förhållanden som angetts som förutsättningar
dande av sanktionsavgifter
i uttalanden i samband med lagstiftningen
om förverkande och företagsbot föreligger på miljörättens område. Det
är fråga

där det är svårt att
om säkerligen frekventa överträdelser
storleken
den
vinst
eller
besparing
ut
av
som uppnås i det
enskilda fallet. Rättsområdet är väl avgränsat och sanktionsavgifterna
räkna

kan knytas

till

de särskilda

föreskrifter

iaktta i denna egenskap. En konstruktion
klart godtagbar
reglema,

från rättssäkerhetssynpunkt

eftersom

samhet föreligger,
sättning

presumtionen
samtidigt

har att
som näringsidkarna
med strikt ansvar synes vara
vid överträdelser

av miljö-

får anses vara betydande för att oakt-

kan vara en förutsom sanktionsavgifter
att avstå från straff vid enklare former av oaktsamhet.
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Vad som främst talar mot tillämpningen
är
av miljöskyddsavgifter
svårigheterna
finna
för
fastställande
att
parametrar
av avgifternas
storlek.

I viss utsträckning

bör det vara möjligt att finna sådana. Från
har med skärpa framhållits
nödvändigheten
av att miljö-

åldagarhåll

skyddsavgifter

bestäms enligt

schablonartade

metoder

och i ett för-

farande som handläggs av administrativa
myndigheter
och förvaltningsdomstolar.
Vi delar uppfattningen
schabloner
bör
användas i
att
så stor utsträckning
Våra överväganden
skådlig

framtid

fattning.
avgiftens

som möjligt vid fastställande av miljöskyddsavgift.
har dock lett till att det i vart fall inom en över-

blir

i någon större omLiksom i fråga om konkurrensskadeavgiften
torde därför
storlek få bestämmas framför allt med hänsyn till hur allvar-

lig överträdelsen

svårt att tillämpa

schabloner

är och hur länge den pågått.

Ett argument

mot sanktionsavgifter

myndigheternas

resurser varit alltför

har tidigare

varit

att tillsyns-

knappa för att tillåta

en kontroll

överträdelser
och att arbetet
som lett till upptäckt av avgiftspliktiga
därför i första hand borde inriktas på en förbättring av tillsynen. Efter
bl.a. förstärkningen
av länsstyrelserna synes emellertid tiden nu vara
ändringar

mogen att överväga

Oaktsamhet
Vi delar

av lindrig

därför

livsmiljö,

an

uppfattningen

som på denna punkt

terna att använda ekonomiska
inte följer

föreskrifter

Miljöskyddsavgifter
straffansvaret.

särskilt klandervärda

i propositionen

godtagits
saktioner

och villkor
bör därför

Institutet

bot tillämpas

i avgiftssystemet.

för

1990/91:90

av riksdagen,
mot enskilda

En god

att möjligheoch andra som

verksamheten

bör

utvidgas.

kunna användas som komplement
till
sig
för
riktas
att
mot
vare

bör inte utformas

förfaranden

eller för indragning

kan ske genom förverkande.

-

här kan i stället straff och företagsav ekonomisk

vinst,

som i stället

Tvärtom

synes institutet böra användas mot bl.a. sådana överträdelmiljöskyddsbestämmelser
ser av
som skett av oaktsamhet av så lindrig
art, att det ter sig föga motiverat att straffa den enskilda person som
begått oaktsamheten,
en anledning

härtill

men som ändå inte bör lämnas osanktionerade;
kan vara att de är frekventa och därför bör mot-

verkas. Med hänsyn till det sätt på vilket de av oss föreslagna ansvarsi miljöbalken är konstruerade, torde däremot de objek-

bestämmelserna

tiva förutsättningarna

för straff och miljöskyddsavgift

komma att sam-
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i båda situationerna

föreskrifter

är det fråga om överträdelser
av vissa
väsentlighetsrekvisit
bör dock inte uppställas

etc. Något

för utdömande av miljöskyddsavgift.
som förutsättning
En allvarlig anmärkning som riktats mot tidigare förslag

om avgifofta inte

ter som direkt anpassats till överutsläpp är att tillståndsvillkor
innehåller gränsvärden för utsläpp utan har utformats på annat sätt,
t.ex. i form av riktvärden eller villkor
Denna invändning
av skyddsåtgärder.

måste tillmätas

Man måste hysa viss skepsis till villkor

som utformas

för den tekniska

utformningen

betydande

vikt.

enbart i syfte att

kunna läggas till grund för sanktioner;

framom en annan utformning
står som optimal när det gäller att skydda miljön bör den hellre väljas.
Också de argumenten att utsläppen är svåra att mäta, att mätresultaten

är otillförlitliga

och att de avser tider som inte låter sig anpassas till
sanktionsavgifter
måste beaktas. I sådana och andra fall
av
får någon annan beräkningsmetod
läggas till grund för avgiften.

beräkning

Ibland bör det dock vara möjligt att fastställa gränsvärden. Det har
sagts att man i så fall måste ta till gränserna med större marginal än
skall inträda vid normala
som nu är fallet för att inte sanktionsavgifter
driftstörningar.
Enligt vår mening bör principen för fastställande av
inte förändras.

gränsvärde

skyddsavgiften

nisation och driftform.
främsta

sättet att undvika

Hur beräkna
Tills

är bl.a. driftstörningar
som miljöSådana är ofta en följd av dålig orgaKonsekvent och genomtänkt organisation är det
Det

skall motverka.

driftstörningar.

avgiften

vidare

torde det endast i ett fåtal fall vara möjligt att fastställa
sanktionsavgifter
relaterade till överutsläpp, eftersom den exakta stor-

leken av sådana i regel är svår att mäta och därmed bevisa. Man bör
emellertid kunna räkna med att detta förhållande kan ändras väsentligt
i framtiden

i och med tillkomsten

som under alla omständigheter

av alltmer

förñnade

behövs för att komma

mätmetoder,
till

rätta med

olika typer av föroreningar.
I vissa fall bör det redan nu vara möjligt att mäta överutsläppen.
Så
bör i vart fall kunna ske när utsläpp läggs till grund för bestämmande
av avgift

eller

kväveoxider

skatt,

såsom för närvarande

vid värmeproducerande

är fallet

anläggningar

med utsläpp

över viss storlek.

av
I
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sådana fall bör sanktionsavgitten kunna sättas i direkt relation till
I de flesta
läggas till

fall

grund

ningsgrunder

lär som nyss antytts utsläppsgränser
inte kunna
för sanktionsavgifter
och i stället får andra beräk-

användas.

En metod att fastställa en utsläppsavgift
eller
sanktionsavgift
redan
i
tillståndsärendet
skulle
i
hög
grad
underannan
lätta en prövning av frågan om utdömande av miljöskyddsavgiften.
Ett argument som tidigare har anförts mot ett sådant system, nämligen att man därmed synes ha accepterat överträdelser av tillståndsbeslut under förutsättning blott att tillståndshavaren
betalar en avgift eller
med andra 0rd att man kan köpa sig fri från miljööverträdelser,
synes
inte behöva tillmätas avgörande betydelse när frågan nu i motsats till
tidigare

är att åstadkomma

ersätta detsamma.
villkoren

Vid

för tillstånd

ett komplement

uppsåtlig

eller

skall nämligen

till straffansvaret,

klart

oaktsam

straffansvar

inte att

överträdelse

av

inträda.

En annan invändning
som tidigare anförts mot en ordning som
innebär att tillståndsmyndigheten
i förväg fastställer en sanktionsavgift
är att den skulle medföra
vande

ett betydande

merarbete

för de tillståndsprö-

myndigheterna.

Om man kan åstadkomma ett standardiserat
borde
dock
denna
merbelastning inte behöva bli så allvarlig.
system

Så kan bli fallet

om exempelvis

Naturvårdsverket

utformar

riktlinjer

för fastställande

av miljöskyddsavgifter.
En tänkbar möjlighet är att avgifterna

enligt sådana riktlinjer

varie-

art utan också efter något känneras inte bara efter överträdelsens
tecken för företaget, t.ex. dess miljöfarlighet,
som föranleder dess
placering
möjligt

i den ena eller andra avgiftsklassen.
I andra fall bör det vara
fastställa
påföljdens
storlek på grundval av taxebestämda
att

avgifter.
Finns inte någon annan grund för fastställande av sanktionsavgift
bör den kunna bestämmas i det enskilda fallet med beaktande av vikten
eller det villkor
omfattningen
av den föreskrift
som överträtts,
av
överträdelsen

och den skada eller fara som överträdelsen
inneburit.
Som vi förut anfört torde det bli denna metod som inom den överskådliga framtiden oftast kommer att tillämpas.
Liknande

gäller i fråga om den nya konkurrensskadeavgiften
enligt
konkurrenslagen
1993220.
När storleken av denna avgift bestäms
skall

särskild

hänsyn tas till

hur allvarlig

länge den pågått.

Avgiften

skall fastställas

högst

eller

ett högre

5 milj.

kr.

till

10 % av företagets årsomsättning.
föras 27 och 28 §§.

överträdelsen

är och hur

till lägst femtusen

belopp

dock

kr. och

inte överstigande

I ringa fall skall ingen avgift

på-
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överträdelser

är som
som kan följas av konkurrensskadeavgift
framgått av det förut anförda inte straffsanktionerade.
Vi föreslår att
både straff och miljöskyddsavgift
skall kunna följa på en och samma
överträdelse
miljöregler.
saknas därför anledning att lägga
Det
av
sanktionsnivån

lika högt vid miljöskyddsavgifter

som i fråga om kon-

kurrensskadeavgifter.
För att inte de sammanlagda
bör miljöskyddsavgift
far med straff,

sanktionerna

skall bli oskäligt

höga

kunna jämkas eller efterges om den sammanträfeller förverkande som följer på överträdel-

företagsbot

sen och det skulle vara oskäligt
huvudregeln.

Bär gälla

över hela miljöområdet

Eftersom

miljölagstiftningen

att fastställa

miljöskyddsavgift

enligt

skall samordnas

i en miljöbalk
kan en
sanktionsavgift
inte begränsas till att gälla överträdelser av bestämmelÄven överträmotsvarande
dem som nu finns i miljöskyddslagen.
ser
delser som avser exempelvis kemikaliekontrollen
eller naturvärden bör
kunna följas av sanktionsavgift.
För att man inte skall
ett alltför vidlyftigt
system bör avgiftssanktionen reserveras för vissa typer av överträdelser.
Dessa bör vara
de brottskategorier
vi föreslår under beteckningarna
otillåten miljöpåverkan,

olaga

verksamhet
ningar

tillämplig

milj6st0ming

och olovlig

etc. och åsidosättande

och andra försiktighetsmått.
vid miljöbrott

Om det är oskäligt

begränsav krav på skyddsåtgärder,
Även i fall när brottsbalken
är

bör sanktionsavgift

kunna inträda.
döms ut enligt de i balken

eller att sådan avgift

utgår över huvud taget bör

riktlinjerna

avgiften

kunna jämkas

försiktighetsmått

dvs. otillåten

att miljöskyddsavgift

angivna

annan sanktion
majeur-liknande

milj0‘st6ming,

eller efterges.

Exempel härpå bör
utöver att
kunna vara att utsläpp orsakats av force
händelser eller inträffat trots att alla rimliga tekniska

tillämpas

iakttagits.

Det är svårt att säga om det kan finnas några fall där brott inte
föreligger så att förverkande kan ske enligt 36 kap. 4 § brottsbalken
att den inte täcks av en
men där ändå en så stor vinst uppkommer
standardiserad sanktionsavgift
och det skulle framstå som stötande att
låta företagaren behålla vinsten. För den händelse sådana fall inträffar
borde kanske vinsten kvarstå som en subsidiär grund för beräkning av
avgiften.
Med tanke på de ytterligt
få fall där hittills ekonomiska

l
I.
lll
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fördelar
avgift

ansetts föreligga

under sådana förutsättningar

att miljöskydds-

kunnat utgå, torde man kunna förutsätta att frekvensen
blir så liten att man för att slippa de kostsamma

fortsättningen

serna om storleken av den ekonomiska fördelen
alternativ,
när något brott ändå inte föreligger.

Utdöms av förvaltningsdomstol.
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också i

procesbör avstå från detta

..

bör prövas
om utdömande av miljöskyddsavgift
För detta talar redan det skälet att om miljöskyddsavgifter
Frågan

av domstol.
kommer att

tillämpas

så är det önskvärt att Koncessionsnämnden
mer frekvent,
avlastas denna arbetsuppgift.
Avgifternas
karaktär av sanktion gör det
också med hänsyn till Europakonventionens

utdömandet

ankommer

bestämmelser

önskvärt

att

på domstol.

Fråga uppkommer
domstolarna
utsträckning
rekvisit

då om man för uppgiften skall välja de allmänna
eller förvaltningsdomstolarna.
Eftersom det i betydande

blir fråga om tillämpning
och mycket allmänt utformade
återgivna uttalandena om förutsättningar
för

kan de förut

sanktionsavgifter
finns

i allmän domstol. Det
synas tala för en prövning
dock inte någon som helst anledning till misstro mot förvalt-

ningsdomstolarna
när prövning.
de allmänna

när det gäller att tillämpa

De har samma kompetens
domstolarna.

av diskretioatt göra uppskattningar
som
olika former

i någon mån om tilläggsavgifter
enligt plan- och bygglagen, låt vara att dessa är betydligt mer schablonartade. Sådana prövas för närvarande av allmän domstol på talan

Miljöskyddsavgifterna

påminner

av åklagaren. Åklagarutredningen har emellertid föreslagit
utdömande av tilläggsavgift
skall föras av byggnadsnämnd
av förvaltningsdomstol.
Onekligen
skulle miljöskyddsavgiftens
avgift,

skild från straffansvaret,

karaktär

att talan om
och prövas

av administrativ

komma till synes ifall frågan
dvs. av länsrätt, kamom utdömande prövas av förvaltningsdomstol,
och
Regeringsrätten.
Vi
förordar
marrätt
att så sker.

på

tydligare

talan av tillsynsmyndighet

Den omständigheten

att åklagaren

har vana att föra talan i domstol är
borde
ett starkt skäl för att frågor om utdömande av miljöskyddsavgift
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överlämnas

till åklagama. Detta skulle också
av tillsynsmyndighetema
resursbesparing
för
tillsynsmyndighetema.
en
Strävanden pågår emellertid att renodla åklagarrollen.
Tillsynsmyn-

medföra

digheten

får också anses besitta erforderlig
kompetens för att utföra
talan vid domstolen. Om så sker vinner man andra fördelar, eftersom

tillsynsmyndigheten
antagligen

är bäst insatt i vad saken rör. Dessutom

leder det

till att utdömandet

vi föreslår

av avgiften får högre prioritet. Om som
talan skall föras vid förvaltningsdomstol
bortfaller
i stort

sett skälen för att låta den utföras
Uppgiften

av åklagare.
att föra talan om åläggande av miljöskyddsavgift

därför läggas på tillsynsmyndigheten.

sig processekonomiskt

fördelaktigt

I olika sammanhang

som kan godkännas av den mot vilken
sig. Det bästa exemplet härpå är strafföreläggande.

föreläggande

förekommer

har det visat

att ersätta ett domstolsförfarande

med ett föreläggande
riktar

bör

på marknadsrättens

sanktionen
Liknande

område. En förutsättning

är att fallet inte är av större vikt se t.ex. 14 § marknadsföringslagen
1975:1418.
Också i fråga om miljöskyddsavgifter
är det av processekonomiska
stolsprövning.

skäl önskvärt

Avgift

att enklare

fall kan handläggas

utan dom-

bör därför i fall som inte är av större vikt kunna
utgå efter ett föreläggande från tillsynsmyndigheten,
om det godkänns
företagaren.
av
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Ersättning

18.1

Ersättning

18.1.1

Utvecklingen

och

skadestånd

av naturvårdslagens

regler

om ersätt-

ning
Av de lagar som vi nu föreslår skall sammanföras i en miljöbalk uppbestämmelser om ersättning. Dessa bygger i stora
tar naturvårdslagen
delar på samma allmänna principer om ersättning för skada som gäller
Ersättningens storlek bestäms på samma sätt
skadeståndsrätten.

inom

och tvister avgörs av fastighetsdomstol.
som vid expropriation
Tidigare gällde att rätt till ersättning i allmänhet förelåg när mark
kunde användas endast
eller tillståndsvägran
av föreskrifter
till markens tidigare
på ett sätt som stod i uppenbart missförhållande
till

följd

värde.

Ersättningen

skulle

då motsvara

skillnaden

med den ifrågavarande

värde utan respektive

mellan

markens
i ägarens

inskränkningen

över sin fastighet.

rådighet

i början av 1970-talet medges numera inte
en lagändring
dvs. värden som inte skapats
ersättning för s.k. förväntningsvärden,
Efter

själv utan som uppstår på grund av förväntningar
på grund av samhällets planering. Princiom ändrad markanvändning
i form av en prepen slogs fast i 1971 års expropriationslagstiftning
av fastighetsägaren

att visa att viss värdesom lägger på fastighetsägaren
saknar samband med kommande ändring av markanvänd-

sumtionsregel
stegring
ningen.

I samband med att riksdagen
ningen

med mark

naturvårdslagens
att bringa

och vatten

regler

lagen, liksom

bestämmelser

för hushåll-

genomgripande

anförde

ändringar

Ändringarna, som syftade till
i samklang

med principerna
naturvårds-

innebar att ersättningsmöjligheternai

i byggnadslagen,

Departementschefen

företogs

om ersättning.

naturvårdslagens

i expropriationslagen,

år 1972 antog riktlinjer

begränsades

i stor utsträckning.

i lagstiftningsärendet

bl.a.

följande.

i
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Det finns inga principiella
skäl som talar för att samhället
skall
- ersätta värden på grund av förväntningar
ändrad
markanvändom
ning. Sådana värden uppkommer
ytterst genom samhällets egen
utveckling.
Om förväntningarna
infrias, gör markägaren regelmässigt en vinst. Utgår därjämte ersättning från samhället, om förväntningarna slår fel, innebär det att spekulation i ändrad markanvändning blir en garanterat vinstgivande
affär för varje fastighetsköpare. En sådan ordning är ägnad att driva upp fastighetspriserna.
Samma år och enligt samma tänkesätt ändrades reglerna om ersättning
för mistad byggrätt på grund av strandskydd. Att bebygga mark
som
tidigare varit obebyggd innebär en ändrad användning av marken. För
att samhället hindrar en fastighetsägare från att ändra användningen av
sin mark på ett sätt som är lönande för honom utgår alltså ingen ersättning.
Året därpå ändrades enligt
samma principer reglerna om ersättning
till markägare som vägrades tillstånd till täktverksamhet.
Fram till
1973 hade en markägare rätt till ersättning av staten om han vägrades
sådant tillstånd.
Ersättningen i de enskilda fallen grundades på vad

exploateringen
I motiven
insikten

kunde förväntas
till

ge i vinst.
1973 års lagändring anförde

om att våra naturtillgångar

departementschefen

att

behövde bättre skydd hade vuxit

under senare år. Det stämde, menade han, inte med nutida rättsuppfattning att en markägare skulle kunna göra anspråk på ersättning av
samhället
skulle

för att han inte fick

vara till

helhet. Han konstaterade
att tillämpa

använda sin egendom

skada för andra människor

på ett sätt som
i dess

och för samhället

vidare att ersättningsreglerna

lagen på ett från naturvårdssynpunkt

gjorde det svårt

riktigt

sätt. Vidare

uttalade han att man i nutida lagstiftning borde utgå från principen att
en markägare i dessa situationer skall vara skyldig att utan särskild
ersättning ta hänsyn till väsentliga samhällsintressen
prop.
1973:101
s. 26 ff.
Då plan- och bygglagen
om ersättning

ytterligare,

tillkom
bl.a.

år 1987 ändrades bestämmelserna

genom att den förlust

ägare får bära själv då bestämdes på annat sätt.

som en mark-
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principer

utgår
som princip att ersättning enligt naturvårdslagen
endast om pågående markanvändning
avsevärt försvåras eller om mark
tas i anspråk. Man beaktar således inte längre den förlust som kan
Numera

gäller

inte
om ändring i markens användningssätt
i dispositionsrätten.
kan infrias till följd av inskränkningen
ersättningsbestämmelserna
i naturvårdsSom redan nämnts bygger

bestå i att förväntningar

lagen på samma allmänna principer om ersättning för skada som gäller
inom skadeståndsrätten i allmänhet. Sålunda skall en ekonomisk skada
ha inträffat
och det fordras ett orsakssamband
mellan skadan och
enligt naturvårdslagen.
Sambandet skall vara adekvat vilket
innebär att skadan skall vara något så när typisk till sin art, någorlunda
möjlig att förutse och inte alltför avlägsen. Även sättet för beräkning
ingreppet

av skadans storlek är i princip detsamma som inom andra rättsområden. Det görs således en jämförelse mellan den skadelidandes faktiska
ekonomiska situation och den situation som skulle ha förelegat om inte
något ingrepp skett från samhällets sida. Däremot
i hur ersättningen

föreligger

skillnader

skall bestämmas.

I de fall mark inlöses eller i annat fall tas i anspråk av det allmänna
gäller samma principer för ersättning som enligt expropriationslagstiftningen. Detta innebär vissa avvikelser från skadeståndsrätten.
Då det i andra fall uppställs hinder för markägare
hetsinnehavare

att använda

marken

på lämpligaste

eller andra rättigekonomiska

utgår som huvudregel ersättning för den förlust som ingreppet
Även i dessa fall skall expropriationsrättsliga
grunder tillämpas.
lertid

gäller

dessutom

stämma ersättningen.

vissa avvikande
Dessa avvikelser

minst med tanke på de ekonomiska
Att åstadkomma

principer

Emel-

då det gäller

har stor praktisk

sätt,

medför.

att be-

betydelse

som gäller för naturvärden.
ett gott skydd för olika landskapstyper är nämligen till
villkor

stor del en fråga om kostnader. Reglerna har här samordnats
lagstiftning,
bl.a. plan- och bygglagen.
annan fastighetsrättslig
Enligt

nuvarande

att skydda känsliga
Ersättning
svåras inom
bestämmas

har fastigom intrångsersättning
av staten för skador som de lider på grund

för nationalparker

också om planerade

med

bestämmelser

hetsägare rätt till ersättning
av föreskrifter

inte

arbetsföretag

och naturreservat.
förbjuds

Samma rätt har de

av naturvårdsskäl

eller för

biotoper.

utgår bara om pågående markanvändning
avsevärt fördel av fastigheten. Regeln att ersättningen skall

berörd

i förhållande

till

"berörd

del"

av en fastighet

infördes

så
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sent som år 1987 i samband med plan- och bygglagens tillkomst.
Innebörden är att ersättning inte utgår för den skada en ägare lider
genom att han förlorar

möjligheten

att framdeles

ett annat sätt än tidigare.

Vidare

skada för att kompensation

för förlusten

krävs

utnyttja

marken

på

en på visst sätt kvalificerad
skall utgå i detta läge. Hänsyn

skall också tas till skada genom andra liknande ingrepp som under
en
tid av tio år drabbat samma del av fastigheten. I övrigt beräknas ersätt-

ningen på samma sätt som enligt expropriationslagen,
dock att mönstoch servitut. Detta innebär att erret är dess regler om nyttjanderätt
sättningen skall avse minskning av fastighetens värde genom ingreppet
och skada som i övrigt uppkommer för ägaren.
För att förstå tankegångarna bakom särreglerna

ersättningsbestämmelser
ändringar

fysiska riksplaneringen.
år 1971 att det alltid

glesbebyggelse
samhället

kan ledning

i naturvårdslagen

i naturvårdslagens

sökas i motiven

i samband

till

med genomförandet

1972 års
av den

Utgångspunkten

skulle tillkomma

fick ske. Därigenom

var ett uttalande av riksdagen
samhället att avgöra var och när
slogs fast att den befogenhet för

att kontrollera

markanvändningen
som redan erkändes i
fråga om tätbebyggelse nu också skulle gälla för annan bebyggelse.
Uttalandet
blev särskilt betydelsefullt
för naturvårdslagstiftningens
vidkommande,

eftersom

denna lagstiftning

hade sin största betydelse

utanför tätbebyggelsen.
En konsekvens av den allmänna principen
ansågs vara att ersättning inte skulle kunna utgå till markägaren, om
i strid med dennes förväntningar
myndigheterna
fann att glesbebyggelse inte kunde medges inom visst område. Förlust av sådana förväntningsvärden

hos fastigheten

skulle markägaren

då få bära själv. I prop.
1972:111 framhölls att samma regel måste gälla med än större styrka
när inte tätbebyggelse
medges. Inte heller förväntningar
om sådan

markanvändning
genom

borde

föreskrifter

Detsamma

kompenseras,

enligt

om de visade

naturvårdslagen

eller

ansågs böra gälla också förväntningar

i markanvändningen
vara föreskrifter

än genom bebyggelse.

om naturreservat

sig ogrundade

planbestämmelser.
om andra ändringar

Sådana ändringar

och andra restriktioner

kunde

enligt natur-

vårdslagen.
I den promemoria

byggde på motiverades den
som lagstiftningen
angivna
principiella
inställningen
med bl.a. att riksplaneringen
nyss
och annan fysisk planläggning siktade till att i vissa konfliktsituationer
Även föreskrifter
bestämma om fördelningen av landets naturresurser.
och beslut enligt naturvårdslagen
ansågs vara led i sådan planering
som en fastighetsägare

alltid

måste räkna med. Det saknades därför
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anledning

att utge ersättning

för samhället

av att förväntDetta gällde i syn-

på grund

inte infriades.
ningar om ändrad markanvändning
sin
fastighet.
nerhet om markägaren fick behålla
Enligt

skilde sig inte den situationen,

då en ny
skulle göra denna värde-

departementschefen

av en dittills värdelös fastighet
från andra fall där det förelåg förväntningsvärden.

användning
full,

ningarna inte uppfyllts
avsedda ändringen

Hade förvänt-

om den
från
olämplig
som
1972:111 bil. 2 s. 334.
till ersättning

fanns det ingen anledning

framstod

i markanvändningen

och därför

allmän synpunkt
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inte tilläts prop.

Som redan nämnts är det från ersättningssynpunkt

av betydelse att
En jämförelse

avser en pågående markanvändning.
måste därför göras mellan användningen av viss mark som är aktuell
och den som får antas ha gällt för samma
vid tiden för värderingen
inte hade skett. Det är att märka att
mark i det fall någon inskränkning
inskränkningen

det i naturvårdslagens
i markens tillåtna

inte talas om ändring
Detta har betydelse framför allt då

ersättningsbestämmelser

användningssätt.

var tillåten genom
som förhindras
möjlighet
sådan
tillstånd.
Om
att ändra användt.ex. någon form av
en
ningen inte utnyttjats, kan markägaren inte åberopa detta förhållande

den ändrade

markanvändningen

som grund för ersättning.
de till ersättningsreglerna

Det nu sagda innebär en skillnad i förhållanDenna avvikelse påtai expropriationslagen.

av bl.a. lagrådet.
skilja
mellan den minskning i marknadsatt
och
värdet som är att hänföra till intrånget i pågående markanvändning
det
Förlust
minskningen som avser bortfall av förväntningar.
senare
av

lades också i lagstiftningsärendet
Det är således viktigt

inte ersättas.

slaget skall
kan bli mycket

pågående

svår. I motiven

markanvändning

men bedömningen
att den minskning som avser

Detta kan låta enkelt
framhölls

kan vara

besvärlig

att fastställa

genom

I stället torde ibland förlusten få uppendast en ortsprisjämförelse.
avkastning
skattas genom en kalkyl
som utgår från fastighetens
336.
bil.
2
a. prop.
s.
Om begreppet

"pågående

markanvändning"

sades i motiven

att

Markägare
vid tillämpning.
detta borde ges en förhållandevis
som
förhindranaturvårdslagen
enligt
bl.a.
beslut
föreskrifter
eller
genom
des att genomföra
markanvändning
framhöll

av pågående
en naturlig och normal rationalisering
få ersättning för detta. Departementschefen

borde

ange var gränsen skulle dras.
skulle därmåste ske från fall till fall. Utgångspunkten

att det inte gick att entydigt

Bedömningen

vid vara vad som vid varje tidpunkt framstod
sättning på den pågående markanvändningen.

som en naturlig fortHänsyn skulle tas till
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bl.a.

samhällets syn på lämpliga bruknings- och rationaliseringsmetoder sådan denna syn kommer till uttryck i jord- och skogsbrukspolitisk
lagstiftning
eller på annat sätt. Under alla förhållanden
ansågs en
övergång till en annan typ av näringsverksamhet
vara en ändring som
inte kunde åberopas som grund för ersättning. Ett sådant förfarande
som exempelvis kalavverkning
av skogsmark skulle bedömas från fall
till

fall

med utgångspunkt

fortsättning

från vad som framstod som en naturlig
på den pågående markanvändningen.
I motiven till plan-

och bygglagen

främja

har avverkning

tillväxten

i olika

former,

hos ny skog och plantering

markberedning
betraktats

för att

som pågående

markanvändning.
Det får antas att det föreligger

en presumtion för att en verksamhet
drag att den bara får utövas efter särskilt tillstånd

med så egenartade
också är att betrakta

som en annan form av markanvändning än tidigaEn
sådan
verksamhet
behöver inte vara särskilt ovanlig eller särre.
präglad. Som exempel kan nämnas omläggning
av ädellövskog till
produktion

Dessa förändringar
av barrskog och vissa dikningsföretag.
kan inte gärna betraktas som pågående markanvändning
och detsamma
är fallet med avverkning i svårföryngrade
skogar eller skyddsskogar.
För jordbrukets

vidkommande

föreligger

pågående markanvändning

om en fastighetsägare som driver ett tradionellt jordbruk vill lägga om
driften till enbart spannmålsproduktion.
Stöd för det nu sagda ñnns i
motiven

till 1972 års lagstiftningsärende.

ingår också enligt förarbetena
förs över till åkermark,
att normal

omföring

täckdikning

till

I pågående markanvändning

1987 års lagstiftning

att sanka partier

att åkerholmar

eller dammar

som inte kräver tillstånd

utförs.

fylls igen och
Däremot

torde

av åker,

äng eller betesmark till skogsmark alltid vara att
ändrad
markanvändning.
Sålunda torde en markägare som
anse som
eller beslut enligt naturvårdslagen
hindras från att
genom föreskrift
odla energiskog

inte vara berättigad

till ersättning.

Det krav för ersättning

ning skall
lagstiftning
intrång.

"avsevärt

som ligger däri att pågående markanvändförsvåras"
innebär enligt motiven till 1972 års

att det skall

vara

fråga

om ett någorlunda

kvalificerat

Departementschefen

form av kvaliñkation

anförde då att det var naturligt att någon
ställdes upp och att envar måste vara beredd att

underkasta

sig visst intrång av hänsyn till allmänna intressen. Bagatellartade intrång ansågs inte böra grunda någon ersättningsrätt
mot det
allmänna.
Frågan
praxis.

om avsevärt

intrång

har behandlats

Det gällde awerkningsförbud

i Högsta

domstolens

som drabbade skogsawerknings-
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uttalade bl.a. att det avgörande var förhållandet till
bärkraften hos den enhet som skadan skulle relateras

Domstolen

den ekonomiska

till och att skadan mätt i absoluta tal inte fick vara för obetydlig. Ett
i det
skulle anläggas och omständigheterna
relativt betraktelsesätt
skulle vara avgörande
fallet
inte något bestämt procenttal
1981
351
och
II.
I
NJA
s.
i naturvårdslagen
år 1987 i samband med
Genom ändringarna
särkilda

av plan- och bygglagen kom frågan om avsevärt intrång att
påverkas. Mot bakgrund av de motivuttalanden
som då gjordes kan det
förmodas att såväl tidigare motivuttalanden
som de nämnda rättsfallen
tillkomsten

behölls i den nya lagstiftmist en del av sin betydelse. Visserligen
skada, men intrånget skulle nu relateras
ningen kravet på kvalificerad
dvs. ett mindre område än förut.
till "berörd del" av fastigheten,
varit

hade huvudregeln

Tidigare

I vissa situationer

utgångspunkt.
till

förhållande

Ändringen till

i förhållande

till exempelvis

handlingen

tillämplig

skulle

vara

bedömts

storlek

hade intrångets

i

utgjorde en bruksom tillsammans
"berörd del" innebär att intrånget nu ses
ett skogsbestånd eller åkersldfte.

flera fastigheter,

ningsenhet.

Den slutliga

att registerfastigheten

av bestämmelsen tillkom vid riksdagsbetill plan- och bygglag. Bestämmelsen gjordes

avfattningen

av förslaget
även på ersättningsfrågor

Bostadsut-

enligt naturvårdslagen.

växte fram genom en kompromiss mellan cenuttalade bl.a. att de fall som grundade
tern och socialdemokraterna,
där ändringen

skottet,

var av sådan art att berörda markägare och rättighetshavare
borde vara skyldiga att tåla ett visst mått av intrång i sina rättigheter

ersättning

för att angelägna allmänna

intressen skulle kunna tillgodoses.

Sålunda

Som exempel på
måste var och en ta viss hänsyn till sin omgivning.
kunde
grunda
i
rådigheten
rätt till ersättatt inte alla inskränkningar

ning nämndes skötselreglema
måste markägare

för jord-

och rättighetshavare

och skogsbruket.
hålla jord-

Enligt

dessa

och skogsbruksmark

i visst skick av hänsyn till allmänna natur- och miljövårdsintressen.
Utskottet pekade också på att en markägare skall behöva tåla endast ett
intrång som är bagatellartat. Någon fast procentsats ville utskottet inte
ange. En toleransgräns

enligt

på 10 % inom berörd del av fastigheten

borde

vara det högsta som i något fall behöver accepteras.
delen representerar ett högt värde är det en i procent
väsentligt mindre värdenedsättning
som ägaren behöver tåla.

utskottet

Om den berörda
räknat

Bostadsutskottet
aldrig

framhöll

att ett för ägaren i absoluta tal stort belopp

kan vara bagatellartat.

absoluta

tal ligger

högre

Detta innebär

för ett stort

att ersättningströskeln

skogsbolag

än för en mindre

i
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BoU

gäller

inom jordbruket

l985/86:l

s. 139 ff.
lagts fast i 19 och 26 §§ naturvårdslagen.

mellan

storgodsägare

Den nya principen

har

För skogsbrukets

del skall enligt motiven intrånget ses i förhållande
behandlingsenhet.
Med en sådan avses ett skogsbetánd eller
en
flera mindre bestånd som avses behandlas med
samma åtgärder samtidigt. Vad som utgör ett bestånd skall därvid bedömas enligt normala
till

fackmannamässiga
att mindre

grunder.

För storskogsbruket

områden med avvikande

de eller angränsande

beståndet.

sägs detta innebära

skogsbestånd

förs till det omgivan-

En strikt indelning

skall således inte göras. Beträffande

jordbruket

i biologiska

bestånd

skall den berörda delen

inte vara hela brukningsenheten
utan närmast det åkerskifte eller den
äng som framstår som en avgränsad del i brukningshänseende.
I fråga
om andra näringar än de nu nämnda får sannolikt ett liknande resonemang tillämpas. Detta torde innebära att vid ett speciellt och intensivt
bruk

ligger relativt lågt, medan
av ett område ersättningströskeln
motsatsen gäller vid exempelvis bete på stora områden.
Enligt motiven skall det, sedan det avgjorts hur stor den berörda
delen är, bestämmas vilka restriktioner
som på den delen får tålas utan
rätt till ersättning BoU 1985/86:1 s. 150. Det är tydligen tanken att
restriktionerna
på varje del skall bestämmas för sig. Detta
också med vad som gäller enligt den s.k. ackumuleringsregeln
naturvårdslagen.

stämmer
i 27 a §

Överväganden

18. 1.3

Den nya regeln om "berörd del" av fastighet har gjort det svårare än
tidigare att bilda naturvårdsområde
och dyrare att bilda naturreservat.
Bestämmelsen
för en brukare av mark att
ger dessutom möjlighet
utforma

den berörda

delen så att möjligheterna

hänsyn blir närmast obefintliga

att kräva vissa natur-

om inte ersättning

skall utgå. Exempelvis kan en skogsägare låta ett awerkningsområde
sammanfalla med ett
skogsområde som är värt att skydda. Den hänsyn till områdets naturvärden som då kan krävas av skogsägaren utan ersättning torde med
nuvarande

regler

inte få utgöra

mer än ca 10 % av virkesvärdet

området.

Naturvårdslagens
genom

ersättningsregler

1987 års lagstiftning

Naturvårdsverket

som dessa kom att utformas
har utsatts för kritik från naturvårdshåll.

har talat om en drastisk försämring

för naturvårdens

i
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har
del och om en stor osäkerhet vad gäller rättsläget. I kritiken
framållits att genom tillägget om "berörd del" den kvaliñkationsgräns
som ligger i uttrycket "avsevärt försvåras" flyttats tillbaka väsentligt
numera utgår även i sådana fall där gränsen

så att intrångsersättning
tidigare

inte skulle ha passerats.

är ett viktigt

är det framför

sjöar och vattendrag,

naturskogar,

ker som behöver
delar Skogspolitiska
vissa biotoper

allt

och andra kategorier

urskogar

samt ängs- och hagmar-

våtmarker

att vi

skyddas på detta sätt. Vi har också förklarat
kommitténs

att det är nödvändigt

uppfattning

helt undantas från skogsbruk

och områden

mångfalden

naturtyper

skall kunna skyddas.
samtidigt

att

för att den

och hotade arter

skall kunna säkerställas

biologiska

Vi konstaterar

mångfald.

i arbetet med att bevara biologisk

instrument

närvarande

För

områdesskyddet

l 1.4.1 har vi pekat på att det traditionella

I avsnitt

och

att åtgärder för att skapa ett gott skydd för

på nämnt sätt till stor del är en fråga om kostnader. Vad gäller dessa är det i första hand ersättningen till markägar-

olika

landskapstyper

na för inrång som är av intresse. Problemet är därvid att avgöra vilka
intrång en markägare skall vara skyldig att tåla för att naturvärden
skall nå uppställda mål samt i vilken omfattning ersättning skall utgå
för sådana intrång.
Ett sätt att minska
restriktioner
vändning

samhällets

som motiveras
vore naturligtvis

bestämmas

i förhållande

återgå till förhållandena

vad gäller markanav naturvårdshänsyn
att slopa regeln om att ersättning skall
"berörd

i avsnitt

I avsnitt

kommittén,

att den

upp till den s.k. kvaliñkaDetta
som är ersättningsgilla.

ett intrång

som motsvarar
skall avräknas vid intrång

innebär att ersättningen
är skyldig

en sådan

inte förespråka

l1.4.l

föreslår vi, i likhet med Skogspolitiska

del av kostnaden
tionsgränsen

sådana

del" av en fastighet och i stället
före 1987 års ändringar. Emellertid vill vi på
till

skäl som vi närmare redovisat
förändring.
Däremot

för att föreskriva

kostnader

skall minskas med ett belopp som markägaren

att tåla utan ersättning.
1l.5.2

har vi anfört skäl för att större täkter för husbehov

på det sätt som nu är
inte bör vara undantagna från prövningsplikt
fallet. Å andra sidan har vi uttalat att det inte heller bör komma i fråga
att kräva tillstånd

för alla husbehovstäkter.

lösning har vi förordat
bestämmer,

bemyndigas

att regeringen,

Som en lämplig

att utfärda föreskrifter

avseende på täkter för husbehov.

lagteknisk

som regeringen
med
om prövningsplikt

eller myndighet
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gäller

förbjuds

att en markägare som med stöd av naturatt öppna täkt för husbehov är berättigad till

ersättning

av staten. Någon motsvarande rätt finns inte vad gäller
kommersiella
täkter. Vi har pekat på det otillfredsställande
i att olika
regler gäller för täkter som kan orsaka jämförbara skador på naturmiljön,

beroende på om täkten är kommersiell
eller för husbehov.
I ersättningshänseende får vårt förslag
vad gäller
om prövningsplikt
täkter för husbehov den konsekvensen att
markägare
en
som får avslag

på sin ansökan om tillstånd förlorar rätten till ersättning.
Vad gäller markavvattning
innebär våra förslag ingen förändring
ersättningshänseende.
Den som vägras tillstånd till markawattning
kommer

således även i fortsättningen

18.2

att sakna rätt till ersättning.

Skadestånd

Om någon orsakar en skada för
annan kan han bli ersättningsskyldig
enligt skadeståndslagen 1975:404,
i det följande kallad den allmänna

skadeståndslagen.
denna

lag

En förutsättning

för att ersättning

skall utgå enligt

är att skadan

vållats uppsåtligen
eller av vårdslöshet.
för skador på person eller egendom,
person- eller
sakskada enligt lagens terminologi,
för
andra
typer
men
av skador bara
i begränsad omfattning.
Vad som i lagen benämns ren förmögenhetsskada ersätts bara om den vållats
genom brott.
Ersättning

utgår

På vissa rättsområden

har de principer som ligger till grund för
och som före lagens tillkomst i stor utsträckning
utformats i rättspraxis
- ansetts ge en alltför begränsad rätt till skadestånd. Särskilt gäller detta om kravet att skadan vållats uppsåtligen

skadeståndslagen

eller

I fråga om verksamheter
av vårdslöshet.
som framstått som
särskilt riskabla har denna begränsning ofta undanröjts på
ett eller
annat sätt. Detta har skett både genom lagstiftning och i rättspraxis.

När någon förutsättning i subjektivt hänseende över huvud
taget inte
ställs upp för att ersättning skall utgå talar
man om ett strikt ansvar.
Regler om strikt ansvar i grannelagsförhållanden
hade tidigt utbildat
sig i rättspraxis. När miljöskyddslagen infördes fann
man, väsentligen
under inflytande av denna praxis, tiden
vara inne att lagstifta om ett
strikt ansvar för skador som vållats
verksamhet.
genom miljöfarlig
Reglerna om ersättning för miljöskada bröts år 1986 ut
ur miljö-

skyddslagen

och sammanfördes

stånd i grannelagsförhållanden

med jordabalkens
till

miljöskadelagen

regler

om skade-

1986:225.

Att

i
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hänvisning

sålunda togs upp i en ny lag motiverades bl.a. med
till
till svårigheten att anpassa de nya skadeståndsreglerna

begreppet

miljöfarlig

bestämmelserna

i miljö-

och andra bestämmelser

verksamhet

skyddslagen.
kan ses som en sanktion för överträdelser
av
Ersättning för miljöskada kan dock utgå även vid tillåtna

skadeståndsansvar
miljöregler.

torde ge enskilda sakägare förhållandevis
goda möjligheter
att få ersättning för lidna skador.
när verksamhet på en fastighet orsaMiljöskadelagen
är tillämplig
Miljöskadelagen

förfaranden.

genom olika former av mark- och luftföroskakningar eller andra liknande störningar. Lagen gör

kar skador i omgivningen
reningar,

buller,

i särskilda

dock undantag

hänseenden

för vissa störningar

som är av

Den som orsakar
så vanligt
skadan skall i övrigt ersätta denna även om det inte skett uppsåtligen
eller genom vårdslöshet s.k. strikt ansvar. I det hänseendet skiljer sig
skadeståndslamiljöskadelagen
som förut framgått från den allmänna
slag att de måste tålas utan ersättning.

gen.
Enligt

miljöskadelagen

utges skadestånd för personskada, sakskada
som verksamhet på en fastighet har orsakat

och ren förmögenhetsskada
i sin omgivning. Ren förmögenhetsskada

som inte har orsakats genom
brott ersätts dock bara i den mån den störning som orsakat skadan är

myndighetsutövning
av någon betydelse. Sådan skada ersätts - frånsett
skadeståndslagen.
allmänna
enligt
den
inte
Skada som inte har orsakats uppsåtligen eller genom vårdslöshet
ersätts bara i den mån den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till

tillämpas

Lagen
strålning

under jämförliga

förekomsten

allmänna

inte på skador

av elektrisk
bestämmelser gäller.

eller inverkan

fall då särskilda

förhållandena

på orten eller

till

den

förhållanden.

som har orsakats av joniserande
ström från elektrisk anläggning i

Utom för skador genom flygande sprängsten, grävning och liknande
tidigare reglerades i jordabalken - utgår skadestånd enligt miljö- som
skadelagen för skador genom

.
.
.
.
.
.

förorening
förorening

av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden,
av grundvatten,

av grundvattennivån,
luftförorening,

ändring

markförorening,
buller,
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eller

annan liknande

störning.

Vad som nyss sagts under l-3 gäller inte skador
som har orsakats av
verksamhet som bedrivs i enlighet med tillstånd enligt vattenlagen.
En skada skall enligt miljöskadelagen
anses ha orsakats av en sådan
störning som angetts under 1-8 ovan, om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas
omständigheterna

i övrigt

art, andra möjliga

föreligger

skadeorsaker

övervägande

sannolikhet

samt
för ett

sådant orsakssamband.
Trots

att avsikten

varit

sambandet med begreppet

att i miljöskadelagen

miljöfarlig

verksamhet

avskära

det direkta
de skade-

motsvarar

typer som ersättning

utgår för, frånsett skador genom flygande sprängändå sådana skador som typiskt sett kan
vållas genom miljöfarlig
verksamhet. Skadestånd kan dock utgå utan
några begränsningar för fall när störningen varit
natur,
av helt tillfällig
en omständighet som däremot medför att vissa typer av störningar inte
sten, grävning

och liknande,

är att hänföra till miljöfarlig
att miljöfarlig

verksamhet

kommer

mark,

från

skadeersättning
i sin omgivning.
sad till

verksamhet.

På liknande

skall föreligga

förutsätts,

byggnad

eller

anläggning,

skall utgå att verksamhet

dels skador av miljöfarlig
och grävningsskador.

andra sprängnings-

att störningarna

krävs

för att miljö-

på en fastighet orsakat skada

På så sätt är miljöskadelagen

att omfatta

sätt som det för

ändå i huvudsak
verksamhet,

begrän-

dels vissa

I vårt principbetänkande

anförde vi att goda skäl talade för att föra
till en ny samlad miljölagstiftning.
I propoEn god livsmiljö,
på
denna
punkt
godtogs
som

över även miljöskadelagen
sitionen

1990/91

:90

av riksdagen, sägs att civilrättsliga regler om ersättning för skador ofta
är åtskilda från de regler som i övrigt behandlar sakfrågan och att det
också markerar skadeståndsreglernas särskilda karaktär att ha dessa i
särskilda lagar. Mot denna bakgrund

framstod det enligt propositionen
regler borde inordnas i en miljösom tveksamt om miljöskadelagens
balk; för en sådan ordning talade dock att balken därigenom skulle
ge
Uttalandet godtogs av riksen mera fullständig bild av miljörätten.
dagen.
Den tveksamhet
föra
överväga

som statsmakterna

miljöskadelagen
denna fråga.

ståndsrättens område,

i miljöbalken

ger oss anledning

om att

att på nytt

Miljöskadelagen

tillsammans

och produktansvarslagen

sålunda visat i frågan

1992:

är en viktig lag på skademed den allmänna skadeståndslagen

18. Den utövar en påverkan

också på
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centrala

skadeståndsrättsliga

domstolens

avgörande

fastslagits,

under

miljöskaderättens

frågor.

Detta

i rättsfallet

hänvisning

bl.a.

framgår

18

bl.a.

av Högsta
varigenom

1991 s. 720,
den utveckling
som skett på

NJA
till
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område,

bör bära ett strikt

att en innehavare av fjärrvärmeanläggning
skadeståndsansvar för skador orsakade av vatten-

utsläpp från anläggningen.

Miljöskadelagens

centrala betydelse

inom

skadeståndsrätten

skulle måhända framstå mera tydligt om den bevaras
fristående
lag, vid sidan av de övriga skadeståndsrättsliga
som en
lagarna. Från lagstiftningstekniska
synpunkter finns inte hinder mot
vare sig den ena eller den andra lösningen. Anpassningen till miljöbalken kan lika gärna ske inom ramen för den nuvarande miljöskadelagen.
Vid övervägande

av de skäl som talar för och emot ett överförande
till miljöbalken har vi, liksom i flera andra frågor,

av miljöskadelagen
tagit intryck av önskemålet

1990/91:90
att, som sägs i propositionen
i en miljöbalk skall samlas alla lagar som i första
hand avser att bevara, skydda och förbättra tillståndet i miljön, att
En god livsmiljö,

medborgarna

rätten till en ren och hälsosam miljö och att
säkerställa en långsiktigt god hushållning med naturresurserna.
Detta
önskemål har riksdagen ställt sig bakom. Skadestånd vid miljöskada

garantera

har, sett som sanktionsmedel,
onekligen nära samband med kravet att
medborgarna skall garanteras rätten till en ren och hälsosam miljö
även om skadeståndet vid tillåtna
föroreningsskador
snarare har
framstått

som ett pris för att miljön får förorenas - och med de övriga
för överträdelser
av miljöregler
som vi föreslår skola
behandlas i miljöbalken.
Införs miljöskadelagens
regler i miljöbalken
sanktioner

får man en bättre
område.

överblick

över sanktionssystemet

För att skadeståndsskyldighet

skall föreligga

krävs att skadan härrör från verksamhet
het förstås då dels att själva marken

på miljörättens

enligt miljöskadelagen

på en fastighet. Med verksamanvänds på visst sätt, t.ex. för

odling av trädgårdsprodukter,
dels att en byggnad eller anläggning som
ñnns eller uppförs på marken används på visst sätt, t.ex. för industriell
drift,
dor

lagring
vid

av varor eller offentlig service. Däremot faller miljöskaanvändningen
i princip
utanför
av rörliga störningskällor

lagen.
Kravet

att verksamheten skall anknyta till en fastighet synes inte
någon mer avsevärd begränsning av skadeståndsansvaret.
I
själva verket kan de flesta mänskliga aktiviteter på ett eller annat sätt
medföra

anknytas till verksamhet

på en fastighet.

Av förarbetena

till

lagstift-

.

698

Kapitel

18

ningen framgår

att det i stort sett bara är skador orsakade av transportmedel sedda som särskilda enheter som undantas. Skador från trafiken

på flyplatser
omfattas
nämnda

eller vägar, från flygbesprutning

på en skogsfastighet osv.
skadeståndsskyldigheten
enligt
miljöskadelagen
i sistav
hänseende dock tydligen med hänsyn till kravet att skadan

skall drabba omgivningen

inte om någon skadas inom det besprutade
området, i vart fall om detta är noga avgränsat.
Gränsdragningen
Å
framstår därför som oklar.
andra sidan kan i allmänhet ersättning
för skador som orsakats av transportmedel
utgå enligt andra regler.
Beträffande
föroreningar
från fartyg, frånsett olja, är dock skyddet
betydligt

svagare än enligt miljöskadelagen.
Viktigare är frågan om skadeståndsskyldigheten

sad endast till sådana störningskällor

Visserligen

skall vara begränsom nu anges i miljöskadelagen.

är också denna begränsning

betydligt

mindre

strikt än den

ser ut att vara. Uttycket "annan liknande störning" i lagtexten omfattar
exempelvis spridning av bakterier,
många olika typer av störningar,
virus samt olika smittämnen som kan ge ekologiska återverkningar.
Även

obehag

psykiska

fåglar
av insekter,
och estetiska immissioner.

Det faller

i ögonen,

ning skall regleras
lagen, att miljöbalken
verksamhet

och djur

kan räknas

dit,

liksom

oavsett om frågan angående miljöskadeersätteller alltjämt fristående i miljöskade-

i miljöbalken

enligt vårt förslag skall parallellt

och på liknande

sätt reglera

med miljöfarlig

andra riskabla

förfaranden.

Det kan ifrågasättas
farande

skall

om den som lider skada genom ett sådant förställas sämre i ersättningshänseende
än den som lider

skada genom miljöfarlig
verksamhet. Ett skäl skulle visserligen kunna
verksamhet bildar ett fast
att miljöfarlig
vara det rent rättstekniska,
avgränsat begrepp som kan läggas till grund för särskilt skadeståndsansvar. Nu har

emellertid

detta begrepp

inte använts i miljöskadela-

gen, som i stället räknar upp ett antal till synes disparata skadeorsaker.
Dessutom kan miljöbalken
att urskilja andra liknande
ge möjlighet
förfaranden som kan läggas till grund för skadeståndsskyldighet.
Om man i en miljöbalk

syftar
miljö

till

samlar all lagstiftning

som i första hand

medborgarna

rätten till en ren och hälsosam
att garantera
och låter denna balk vila på vissa gemensamma grunder, leder

detta till att man nu måste överväga om inte de skaderisker som behandlas i balken mäste jämställas också när det gäller rätten till ersättning för de skador som faktiskt

uppkommer.

typiskt

av kemiska produkter,
miljöskadelagen.
Det

strikt

sett består i en påverkan
skadeståndsansvar
enligt

En luftförorening,
föranleder
kan inte

som
ett
med
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typer av hantering av kemiska produkter
skadestândsskyldighet,
även om flertalet skador
medför motsvarande
kan
Visserligen
verksamhet.
torde kunna härledas till en miljöfarlig
sägas att andra

säkerhet

personskada

för

utgå enligt produktansvarslagen

ersättning

och vissa

typer av sakskador men sådan ersättning förutsätter att den kemiska
produkten är behäftad med en säkerhetsbrist; produkten kan emellertid
betydande
vara felfri medan däremot sättet att hantera den har medfört
utvidga skadeståndsskyldigheten

skada. Det kunde tala för att generellt

produkter.

av kemiska
miljöskadeansvaret
låta
att
till hantering

enligt miljöbalken
En anledning

sina nuva-

stanna inom

rande gränser skulle vara att en utvidgning till att omfatta miljöbalkens
hela område skulle innebära en mycket avsevärd utvidgning
av det
strikta ansvaret. Så skulle det exempelvis komma att gälla ett strikt
vilket
av kemiska produkter,
ansvar för skador genom hantering
blir omfattande när det gäller själva skadeorsaken och
uppenbarligen
kommer att omfatta
som dessutom i motsats till produktansvarslagen
förmögenhetsskada.
Det kan
och
därutöver
alla typer av sakskador
ren
visserligen sägas att det strikta ansvaret ändå är på frammarsch genom

domstolens

förut omnämnda

framgår

vilket

med miljöskadelagen,

analogisering

i rättsfallet

avgörande

bl.a.
NJA

av Högsta
1991 s.720.

sker dock genom överväganden område för område och inte i ett svep. Det finns anledning att i lagstiftningssammanEn sådan utvidgning

I regel

fram.

hang gå försiktigt

av kemiska
skadeståndsskyldighet

hantering

produkter

torde

också

skador

bero på vårdslöshet,

på grund av
och då inträder

enligt den allmänna skadeståndslagen.

En annan

är
av kemiska produkter
av hanteringen
arbetsskadeförsäkringen.
täcks
arbetsskador som nu
av
Vi har övervägt att föreslå att skadeståndsskyldighet enligt miljöbal-

typ

på grund

av skador

ken skulle

knytas

till

de olika

Det skulle kunna innebära

balken.

sonskada,
miljöfarlig

som behandlas i
att skadestånd skulle utgå för per-

verksamhetsgrenar

sakskada eller ren förmögenhetsskada
som orsakats genom
biotekniska produkkemiska
och
verksamhet, hantering av

ter, hälsofarlig

verksamhet,

hantering

av avfall eller verksamhet

med

strålning.
Till en början kan dock anmärkas att skadeståndsskyldigheten enligt
miljöskadelagen
även frånsett sprängstens- och grävningsskadorna
verkär något mer vidsträckt än som följer av det begrepp miljöfarlig
samhet

som vi föreslår

miljöbalken.
buller,

Man

skakning

skall

föras

måste i så fall

över

från

lägga till

eller annan liknande

störning

miljöskyddslagen

skador

orsakade

samt ändring

till
genom

av grund-
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verksamhet.
föranleds av miljöfarlig
även om skadan
verksamhet kan alltså inte användas som skadeBegreppet miljöfarlig
ståndsgrundande utan tillägg av vissa enskilda stömingstyper;
en alter-

vattennivån,

nativ

möjlighet

skadetyperna

Viktigare

ken.
anges

skulle

som grannelagsskador
är att vissa av de verksamheter

ersättningsgrundande

som

och att därför

avgränsade

vara att behandla de nu nämnda
och föra över dem till jordabal-

dock kunna

om

som sålunda

de orsakade

skada

skulle

är svår-

av skadeståndsskyldigheten

räckvidden

blir

svår att bedöma.

innebörden

av kemiska produkter är ett begrepp där i och för sig
av uttrycken kemisk produkt respektive hantering är klart

definierade

i värt

Hantering

avgränsningen
regeringens

förslag.

Någon

oklarhet

vidlåder

inte begreppet;

andra varor blir dock beroende av
Däremot kommer skadeståndsansvaret att bli
till

i förhållande

föreskrifter.

om alla skador på grund av hantering av kemiska proersättningsskydlighet
utan krav på uppsåt eller vål-

så vidsträckt,
dukter

föranleder

lande,

att vi hesiterar

inför

eller det allmänna

produktansvaret

I de flesta

ett sådant förslag.

kunna härledas

också skador av kemiska produkter
ningar som är skadeståndsgrundande

enligt

till

fall torde

sådana stör-

miljöskadelagen

culpaansvaret

eller till

enligt den allmänna

skadeståndslagen.
I motsats till

kemiska

produkter

omfattar

de biotekniska

produk-

snäv grupp. De är också förknipterna en tills vidare förhållandevis
pade med sådana risker att, som framgår av kap. 12, hanteringen av
dem enligt vår mening bör vara förenad med ett strikt ansvar för de
skador som de kan orsaka.

Enligt

vår mening

är det bättre att också i fortsättningen

tillämpa

och alltså knyta skadeden teknik som nu används i miljöskadelagen
till konkreta störningskällor.
Av dem som vi föreståndsskyldigheten
slår skola särskilt behandlas i balken innefattar utöver kemiska produkter, som vi anser inte böra omfattas av strikt ansvar, och biotekniska
produkter,
som vi nyss behandlat, endast strålning klart sådana risker
låt vara att man i fråga
som bör föranleda ett strikt skadeståndsansvar,
Skulle
om strålning måste göra undantag för atomansvarighetslagen.
bör vara
man framdeles ñnna att andra kategorier av störningskällor
underkastade strikt ansvar är det lätt att utvidga katalogen.
Vi föreslår
hetsskador

därför

att personskador,

sakskador och rena förmögen-

skall ersättas om de orsakats genom
av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden,

förorening
förorening

av grundvatten,
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ändring av grundvattennivån,
luftförorening,

markförorening,
biotekniska

produkter,

strålning,
buller,

skakning, eller
.
10. annan liknande

störning.

Begreppet annan liknade störning får då omfatta åtminstone
samma
störningstyper som enligt miljöskadelagen, bl.a. psykiska och estetiska
störningar.
Som förut anförts medför anknytningen
till
av ersättningsansvaret
fastighet en oklarhet beträffande gränsdragningen vid tillämpningen
av
miljöskadelagen.
Det kan ifrågasättas om denna anknytning är motiverad ens i gällande lag, sedan begreppet miljöfarlig
verksamhet övergetts i lagen.

I allt fall om som vi nyss förordat fler typer
av störningar anges som ersättningsgrundande
bör anknytnigen utgå. Därmed
blir även skador orsakade genom användning
av enstaka transportmedel

ersättningsberättigade.

möjligheterna

enligt

Vid

sidan därav

trañkskadelagen

1975:1410,

kvarstår

ersättnings-

lagen 1922:382

angående ansvarighet
gen 1985:

för skada i följd av luftfart och järnvägstrafiklaSom regel torde det vara enklare för den skadelidande

192.

att åberopa denna lagstiftning.
lagen kan han dock
möjligen

Genom att i stället åberopa miljöskade-

ersättning

även viss bevislättnad,

även för ren förmögenhetsskada
och
även om bevisregeln inom miljöskade-

rätten nog tillämpas på liknande skadeorsaker inom angränsande rättsområden. Det är i så fall rimligt att det sker
en utvidgning av ersättningsmöjligheterna.
Det finns inte anledning att i ersättningshänseende
göra skillnad
tankbil

på läckage från en kemisk

fabrik

och från en vältande

eller järnvägsvagn.

Inom

sjöfarten

ståndsansvaret,
vållande.

innebär

vårt förslag

som frånsett

oljeskador

en reell utvidgning
nu enligt

sjölagen

av skadeförutsätter

Inom IMCO

är man sedan många år sysselsatt med att utarbeta en konvention som efter mönster
av vad som gäller för oljeskador
skall införa ett strikt ansvar för skador
som sjöfarten orsakar genom
utsläpp av ett stort antal kemikalier och liknande ämnen. Framför allt
på grund

att konstruera en fond för ersättning av
av svårigheterna
sådana skador är det emellertid ytterst osäkert när arbetet kan avslutas.
Om bestämmelserna
om ersättning för miljöskada
ges en generell
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till begreppet fast egendom finns dock inte

att göra halt vid sjöfartens

skador.

Tvärtom

talar goda skäl

ansvar för skador genom
blir
aktuella. Reglerna om
främst
de
vilka är
som
och
i 10 kap. sjölagen är dock konventionsbundna
skall bära ett strikt

för att även sjöfarten
vattenföroreningar,
ansvarsbegränsning

måste gälla även i fråga om nu förevarande skador. Vidare måste ett
göras för skador som faller under lagen 1973:1198
om
ansvarighet för oljeskada till sjöss.
undantag

bör innehålla

Miljöbalken

föreskriver,

miljöskadelagen

dem som i
dels att endast skador på omgivningen
motsvarande

bestämmelser

ersätts och sålunda inte skador

inom

den skadevållande

exempelvis

dels att ren förmögenhetsskada
som inte har orsakats
orsakat
genom brott skall ersättas bara i den mån den störning som
har
inte
skada
också
betydelse,
dels
skadan är av någon
att
orsasom
kats uppsåtligen eller genom vårdslöshet skall ersättas bara i den mån

verksamheten,

som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänförhållandena
på orten eller till den allmänna förekomsten

den störning

syn till
under jämförliga
det anledning

Inte i något av dessa hänseenden finns
i förhållande till vad som nu gäller.
till fastighet hävs, är det dock tänkbart att omgiv-

förhållanden.

att föreslå ändringar

Om anknytningen
ningsbegreppet

kan tillämpas

Skadeståndsreglerna

annorlunda.
inte på skador som
eller inverkan av elektrisk ström

i miljöskadelagen

har orsakats av joniserande strålning
från elektrisk anläggning i fall då särskilda

tillämpas

gäller.

bestämmelser

I det

förra hänseendet avser undantaget bestämmelserna i atomansvarighetsoch alltför särpräglalagen. Dessa bestämmelser är konventionsbundna
de för att föras in i miljöbalken.
utanför

miljöbalken

Eftersom

finns inte heller

kärntekniklagen

lagtekniska

bör hållas

skäl för en samord-

ning. Däremot
mer tveksamt i vilken utsträckning
undantag bör göras för skador orsakade av elektrisk ström. Hur denna
är det betydligt

fråga bör besvaras blir dock beroende av vilka skadeståndsregler lagen
l902:71
s. l, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggVi avser att närmare överväga detta i samband
följdlagstiftning
till miljöbalken.
Kommer ellagen
med vårt arbete på
ningar

bör innehålla.

att i större eller mindre
om skadestånd

utsträckning

vid miljöskador

alltjämt

bör undantaget

innehålla
stå kvar.

bestämmelser
Annars

kan

tas bort ur balken.
Som nyss nämnts bör ett undantag göras för oljeskador till sjöss.
utgå för skada genom
Inte heller bör ersättning enligt miljöbalken

det i samband med följdlagstiftningen
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som har orsakats

enligt vattenlagen.

i fråga om kausalitet

nämligen att en skada skall anses ha orsakats av
som miljöskadelagen,
sådan anledning som i balken anges som ersättningsgrundande,
om det
med hänsyn till störningens och skadeverkningamas
andra
möjliga
art,
skadeorsaker
sannolikhet

samt omständigheterna

i övrigt

De bestämmelser

grävning

föreligger

övervägande

för ett sådant orsakssamband.
om ersättning
liknande vilka delvis

eller

för

skador

förts

genom sprängning,
över från jordabalken
till

miljöskadelagen

synes ha föga att skaffa med bestämmelserna i miljöinte
reglerar exempelvis explosiva varor. De bör
som
nu i sin
helhet föras över till 3 kap. jordabalken.
balken,

De föreslagna
bli mycket

bestämmelserna

om ersättning för miljöskada skulle
det
inte infördes vissa begränsningar i
om

vittomfattande

fråga om ansvarssubjekten.
I miljöskadelagen
görs sådana begränsningar främst genom kravet att skadorna skall
emanera från verksamhet på en fastighet. Det är emellertid inte endast fastighetsägare
som
blir ansvariga

utan också tomträttshavare

och andra som brukar fastigi samma utsträckning som fastighetsägare
och tomträttshavare
blir dock endast de som bedriver eller låter bedriden
skadeståndsgrundande
verksamheten och brukar fastigheten i
va
heten. Skadeståndsskyldiga

sin näringsverksamhet

eller

i offentlig

verksamhet

samt dessutom

entreprenörer

som utför eller låter utföra arbete på fastigheten.
Om i miljöbalken skadeståndsskyldigheten skall utvidgas på det sätt
som förut föreslagits är som nyss anförts anknytningen till fastighet
inte längre lämplig

som begränsning.

av fastighetsägare

och tomträttshavare

det strikta

ansvaret

enligt

Beträffande

skador som orsakats
i denna deras egenskap gäller

miljöskadelagen

även för privatpersoner.

Den miljöskada

de svarar för torde ofta förorsakas

denna situation

ifrågasattes

av en entreprenör
eller annan självständig företagare som då får strikt
ansvar eftersom
skadan orsakats i näringsverksamhet.
Att låta privatpersoner
stå ett
strikt ansvar för miljöskador
alltför
hårt;
det
strikta
synes
ansvaret i

miljöskadelagen.
egendom

klipps

Om

för

övrigt

redan

nu skadeståndsansvarets

av, bör tillfället

under

förarbetena

anknytning

till

till
fast

begagnas att ta bort det strikta

ansom agerat i egenskap av fastighetsägare eller
Andra än de som orsakat skadan i näringsverksamhet

svaret för privatpersoner
tomträttshavare.
eller

offentlig

verkamhet

bör sålunda bli skadeståndsskyldiga

enligt

704

Kapitel

18

balken endast om de har orsakat skadan uppsåtligen

eller genom vårds-

löshet.
Frågor om solidariskt skadeståndsansvar,
om ersättning för framtifastighet,
skador på egendom, om inlösen av
om rättegångskostnader och om rättegången i miljöskademål
synes i balken böra regleras
samma sätt som i miljöskadelagen.
för miljöskada diskuterades vid
preskriptionstid
förlängd
Frågan om
föreslog att preMiljöskadeutredningen
tillkomst.
miljöskadelagens

på i huvudsak

till följd av vatten-, luft- eller markinverkan
förorening eller annars genom kemisk eller fysikalisk-kemisk
skulle förlängas från nuvarande tio år till tjugofem år vid personskada.

skriptionstiden

för personskador

till

med förslaget

I samband

och avvisades av statsmakterna.
produktskadelag,
sedermera betecknad

förslag mötte stark kritik

Utredningens

preskriptionstid
på nytt en yttersta
Även den gången föll förslaget
om tjugofem år vid personskada.
- av
och
för tillverkaren
många skäl, bl.a. svårigheten eller omöjligheten

produktansvarslag,

diskuterades

andra att erhålla

försäkringsskydd

under så lång tid.

Avgörande

längd ansågs dock vara kravet
om preskriptionstidens
med EG:s produktansvarsdirektiv.
harmonisering
frågan

Även

om skadeersättning
från miljöskadeförsäkringen

för miljöskada

vid preskription

för
på en

kan utgå

anser vi att skäl talar för att i fråga om
ännu en gång pröva frågan om förlängning
av preskripVi erinrar om att vi kommit till motsatt
tionstiden vid miljöskada.
preskriptionen
resultat när det gäller den straffrättsliga
se avsnitt

personskador

l7.3.3.

I likhet

med Miljöskadeutredningen

anser

att goda skäl

i varje fall vid vissa slag
talar för en förlängning
av preskriptionstiden
markföroreningar.
Här kan det
luftoch
miljöskador
av
- vatten-,
visar sig. Samtidigt
typiskt sett dröja länge innan skadeverkningarna
grad av sannolikhet fastslå
att en viss förorening varit orsak till en skada.
förlängs
kommer
den
för personskador
Om preskriptionstiden
har möjligheterna

förlängda

ökat att med tillräcklig

att gälla bara ett litet antal fall. I praktiken

preskriptionstiden

torde det bli vid gradvis
skriptionstiden

kommer

som den förlängda previd luftnågon betydelse. Åtminstone

uppstående
att

skador

som t.ex. asbestos och
silikos. Det är just vid sådana skador som det framstår som särskilt
angeläget att den skadelidande kan få ersättning även efter längre tid

föroreningar

är sådana skador ofta allvarliga,

än tio år. Att en skadegörande verksamhet skulle komma ifrån ansvaredan på den grunden att det dröjt tio år
ret för sina föroreningar
innan skadeverkningarna

klart visat sig utgör ett avsteg från de princi-
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per om ansvar för miljöföroreningar
för i miljöbalken.
Argumentet

mot en förlängning

på det försäkringsmässiga

i övrigt

som
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velat ge uttryck

av preskriptionstiden

planet.

Om inte rätten till
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ligger främst

ersättning

kan

försäkras

får en förlängd preskriptionstid
endast begränsat intresse för
de skadelidande.
Det synes förenat med avsevärda svårigheter att få
till stånd en ansvarsförsäkring
som täcker ansvaret för miljöskador
under flera decennier.
sådant ansvar,
komma

Det skulle också vara svårt att återförsäkra ett
i vart fall skulle det bli mycket dyrt. Vidare kan det

att krävas att försäkringen

alltjämt är i kraft när skadan anenligt denna modell ger således ett skydd
endast så länge som det ansvariga företaget består och betalar försäkringspremien.
mäls. En försäkringslösning

De nyss anförda skälen för att en skadelidande skall få ersättning
för även sena skador är emellertid
starka. Visserligen
kan han som
förut antytts få ersättning från miljöskadeförsäkringen.
Denna är emellertid en kollektiv försäkringsform.
de enskilda skadevållarna
urskiljs
sina skador,

direkt

eller

Det är önskvärt

att så långt möjligt

och belastas med kostnaderna

via ökade försäkringspremier.

Vi

för

förordar

sålunda efter en sammanvägning
av skälen för och emot att preskriptionstiden vid personskada till följd
av vatten-, mark- eller luftförorening förlängs till förslagsvis trettio år. Att vi här väljer trettio år
beror uteslutande på att denna frist nämns
som yttersta preskriptionstid
i ett utkast till konvention

om ersättning för miljöskada som utarbetats
Samma preskriptionstid
bör enligt vår mening gälla

inom Europarådet.
även personskada

genom strålning. Däremot finns det inte skäl att i
ta upp frågan om skador genom kemisk eller fysikaliskinverkan;
sådana skador synes snarare höra hemma under

miljöbalken
kemisk

produktansvarslagen.
Vi har i detta sammanhang

ansvarsförsäkring,

t.ex.

också diskuterat

frågan om obligatorisk

för läckage från oljetankar

i villor.

En gene-

rell obligatorisk

ansvarsförsäkring
för miljöskador
kan dock knappast
komma i fråga, bl.a. med hänsyn till att skadeersättning vid miljöskador kan utgå också vid tillåten verksamhet. Att
en ansvarsförsäkring
skulle täcka väntade skador strider klart mot försäkringstekniska
principer.

En försäkringslösning

de skadelidande
förblir
vilken

innebär

inte heller tillräckligt

skydd för

eftersom

utredningssvårigheter
ofta medför att det
orsakat
skada
och till följd därav även
vem som
en
försäkring det är som skall ersätta skadan. Av sådana skäl
som
oklart,

nu anförts avvisade

23 13-0281.
Dell

Miljöskadeutredningen

tanken på en obligatorisk
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och skälen förefaller

ansvarsförsäkring,

övertygande.

alltjämt

Att

i

ansvarsförsäkring
i
skadevållares
en obligatorisk
syfte att skydda dem vid inträffade skador kan självfallet inte komma
eget intresse införa

i fråga.
som kan uppstå för den som drabbas av miljöskada
att få ut skadestånd, därför att skadevållaren är anonym eller insolvent
har lagstiftaren sökt lösa
eller rätten till skadestånd är preskriberad,
De svårigheter

genom miljöskadeförsäkringen,
gen. Miljöskadeförsäkringen
verksamhet

miljöfarlig

skall bidra

skyddslagen

Den som bedriver
eller anmälan enligt miljö-

proposition.

års miljöpolitiska

i 1987/88

förslag

som regleras i 65-68 §§ miljöskyddsladen l juli 1989 efter
infördes fr.o.m.

som kräver tillstånd
till miljöskadeförsäkringen

med belopp

som
till den
ersättning
försäkringen
betalas
regeringen.
Från
av
miljöskadelagen,
som lidit sådan person- eller sakskada som avses i
miljöskadelagen
om den skadelidande har rätt till skadestånd enligt
fastställs

skadevållaren
men skadestånd inte kan erhållas på grund av att
ersättning
till
gått förlorad
grund
eller
rätten
på
kan betala
av att

inte
eller

om det inte kan utredas vem som är ansvarig för skadan.
generaldirekRegeringen har tillkallat en särskild utredningsman,
Strömberg,

tören Rolf

miljöskadeförsäkring.
i dess nuvarande

ringen
villkoren

för

för att bl.a.
Utredaren
form

försäkringen.

göra en översyn av reglerna om
miljöskadeförsäkskall utvärdera

samt lämna förslag
I utredningsuppdraget

om formerna och
ingår också att

det nuvarande
om det finns behov av att komplettera
och i så fall
med en obligatorisk ansvarsförsäkring
försäkringssystemet
bör
konstrueras
förslag
lämna
om hur en sådan försäkring

undersöka,

dir.

1992:13.

saknar
av det sålunda lämnade utredningsförslaget
ansvarförobligatorisk
frågan
vi anledning att ytterligare överväga
om
konstruksäkring samt att gå närmare in på miljöskadeförsäkringens
Med anledning

hör självklart
om miljöskadeförsäkringen
till
denna.
överföras
alltså
och bör

tion. Bestämmelserna
i miljöbalken

hemma

som vi slutför arbetet på detta betänkande slutförs inom
Europarådet arbetet på en konvention om ersättning för miljöskador.
Vi har av tidsskäl inte kunnat och inte heller ansett oss böra detaljanförhållande till
passa vårt förslag till detta utkast. Det kännetecknas i
Vi kan emeldetaljbestämmelser.
antal
vårt förslag av ett långt större
Samtidigt

lertid

konstatera

stämmer
konvention

att huvudgrunderna

med varandra.

Om Sverige

för de båda förslagen
kommer

att tillträda

blir det därför inte fråga om några mer djupgående

överensen sådan
föränd-
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tala för att hålla
riktning
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Möjligen

skulle dock en sådan anslutning kunna
miljöskadereglerna
utanför miljöbalken.
I motsatt

talar med styrka

kostnader

18

för förebyggande

att konventionen
och återställande

också är avsedd att täcka
åtgärder,

alltså åtgärder

som typiskt sett skall regleras i balken. Som framgår av det föregående har vi hämtat idén med en trettioårig yttersta preskriptionsfrist
från konventionsutkastet.
Denna frist omfattar dock alla skadetyper
som faller

under konventionsutkastet.
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Ansvars-,

organisations-

och

resursfrågor

19.1
Enligt

Inledning
våra direktiv

ankommer

arbete med att samordna

det på oss att inom

miljölagarna

samhet hos olika myndigheter

Vi skall också beakta riksdagens

I propositionen
effekter

1990/9l:l50,

anförs

bl.a.

på samhällsekonomin

för vårt

om sådan verksom omfattas av samma lagar kan samså att lagändringarna också kan bidra till

ordnas inom en myndighet
att öka effektiviteten
i myndigheternas

teringspropositionen

ramen

också överväga

verksamhet.

beslut med anledning
bilaga II:13,

av kompletFiU 37, rskr. 390.

att en samlad miljöbalk
och minska byråkratin.

bör ge positiva
Tillkomsten
av

bör därför ses som en viktig del
en miljöbalk
av insatserna för att
minska den statliga administrationen
på sikt. Betydande administrativa
vinster bör kunna uppnås
rationaliseringar
vid tillståndsgivning
genom
och annan prövning. Dessa rationaliseringar
bör medföra effektiviseringar i av staten genererad administration
inom näringslivet och kommunsektorn, men också i den statliga administrationen
på sammanlagt
flera tiotals

19.2
Vid

miljoner

kronor.

Organisationsutredningar
utarbetandet

förslag

framförda

av detta kapitel
i följande

har vi tagit del av synpunkter
offentliga
utredningar,
rapporter

skrivelser.

-

SOU 1978:80
SOU 1983:56
SOU 1987:32
SOU 1990:38
SOU 1991:32
SOU 1992:63
SOU 1992:64

24 13-0281.
Dell

Bättre miljöskydd
Naturresursers
nyttjande
För en bättre miljö

och hävd

Översyn av naturvårdslagen

m.m.
Naturvårdsverkets
uppgifter och organisation
Regionala roller
Utsikt mot framtidens regioner

och
och
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SOU 1992: 127 Boverket - uppgifter och verksamhet
tillämpning
Riksrevisionsverket,
Dnr 1984:933, Miljöskyddslagens
granskning utifrån regional nivå
roll inom hälsoskyddet
1992:10, Socialstyrelsens
Statskontoret,
maj 1992, Ett idédokument om tillsyn och konNaturvårdsverket,

-

troll 719-2389-92
Naturvårdsverket,

-

Industriförbundet,
1991-06-24 nr 2
Kommunförbundet,
Miljövårdsdirektörers

-

Ta
oktober 1991, Kemikalietillsyn
administrativ
till
Idéskiss
Miljölagstiftningen
förening, PM

i framtiden,
Det regionala

organisation,
1992/2233
miljöarbetet

i

miljöbalken
Kemikalieinspektionen,

PM 1992-05-05, Ansvars- och arbetsfördelmed ansvar inom området
ningen mellan centrala myndigheter
kemiska hälsorisker och miljörisker

19.3

Sektorsansvar

I betänkandet

myndigheter
utgör

För en bättre miljö lämnas en utförlig redovisning av de
Dessa myndigheter
som har uppgifter inom miljöområdet.

miljövårdsfamiljen.

den s.k.

miljövårdsfamiljen
senterar

många

Av

redovisningen

framgår

att i

Dessa myndigheter

ingår ca 80 myndigheter.
Myndigheternas
samhällssektorer.

repreuppgifter

olika

Grovt uppskattades ca 3 000 personer
i ca 260 författningar.
arbetsuppgifter
med
av miljökaraktär.
vara sysselsatta
lagt fast den s.k. sekRegeringen har i 1988 års miljöproposition

regleras

torsprincipen.

Denna princip

innebär att varje sektor i samhället

skall

miljösom behövs. I anslutning till 1988 års
politiska proposition gav regeringen en rad uppdrag till skilda myndigheter att utreda och till regeringen redovisa hur man avsåg att integrei sin verksamhet. Flera myndigheter är nu i färd med
ra miljöhänsynen
att bygga upp kompetens och beredskap för att möta detta krav.
inför 1990-talet underMiljöpolitiken
I regeringens proposition
ta den hänsyn till miljön

ströks
viktiga

Naturvårdsverkets
uppgifter

handlingsprogram

för

centrala
verket

roll

bedömdes

samt råd och riktlinjer

i miljöarbetet.

Som särskilt

att utforma

vara
för miljöområdet.

strategier,
I direkti-

och
uppgifter
framtida
om Naturvårdsverkets
nyckelhade
Naturvårdsverket
organisation uttalade regeringen att
en
inom den
och en samordningsfunktion
roll i det samlade miljöarbetet

ven till

utredningen

uppgifter. Ett effeksfar av myndigheter som har viktiga miljöpolitiska
tivt miljöarbete förutsatte att arbetet inriktades på de viktigaste miljö-

Kapitel
problemen

samtidigt
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löstes på ett för samhället

kost-

sätt.

I betänkandet

organisation uttalades att förutom Naturvårdsverkets
för ett framgångsrikt
miljöarbete var att ansvaret för miljöfrågorna ytterligare stärktes inom de olika samhällssektorerna.
En av
Naturvårdsverkets
viktigaste uppgifter var att att stimulera och driva
sättningen

på ett sådant ökat sektorsansvar,

att ge underlag för och ställa upp mål
för begränsningar av sektorernas miljöpåverkan
och att följa upp och
ställa samman hur miljöbelastningar
från olika sektorer utvecklas.

Uppföljningen

måste också avse effektiviteten
i miljöarbetet
Valet och utformningen av konkreta miljövårdsåtgärder

sektorn.
däremot

inom
borde

så långt som möjligt ske inom de olika verksamheterna
del av sektorns sammanlagda utvecklingssom en integrerad
åtgärdsarbete.

och
och

Vidare anfördes att förutsättningarna
frågorna

för ett vid gat ansvar för miljömellan olika samhällssektorer.
De centra-

skilde sig väsentligt

myndigheterna

inom olika sektorer

olika

karaktär,

verk.

Detta innebar

alltifrån

gällde integrering
av de viktigaste

-

sektorsmyndigheterna

förvaltningsmyndigheter

till

att varje sektor måste diskuteras

- var av
affärsdrivande

för sig när det

En
av ansvar och samverkan med Naturvårdsverket.
uppgifterna
för Naturvårdsverket
under de närmaste

åren borde därför

vara att sektor för sektor - i dialog med sektorns
företrädare
analysera hur sektorsansvaret kunde vidgas, vilka roller
myndigheterna
inom sektorerna kunde spela i miljöarbetet
och i vilka
former

samspelet

uppgift

för Naturvårdsverket

tillståndet
grund

med Naturvårdsverket

i miljön

togs fram.

för regeringens

I betänkandet

borde

ske. En angelägen

bedömdes vara att se till att kunskap om
Dessa kunskaper kunde sedan ligga till

miljöarbete.

föreslogs

att fastare former

borde utvecklas

torsmyndigheternas

redovisningar

kunna åstadkommas

genom att sektorsmyndigheterna

av sitt

miljöarbete.

Detta

för sekskulle

ålades att årligen

till regeringen
borde

Denna rapport
avge en sammanfattande miljörapport.
lämpligen ingå som en del i den årliga resultatredovisningen

resp. i den fördjupade anslagsframställningen
vart tredje år. Motsvarande skyldigheter
borde också gälla länsstyrelserna. På Naturvårdsverket

borde ankomma

ning och bedömning

att vart tredje år redovisa

av miljöarbetet

en samlad uppfölj-

i landet och resultatet

av detta.
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Den

miljöbalken

nya

kapitel har vårt samordningsarbete

i tidigare

Som redovisats
kommit

19

att omfatta

allt fler miljölagar.

Enligt

de s.k. skyddsla-

i första hand omfatta

skulle vårt samordningsarbete

successivt

våra ursprungsdirektiv

lagen om kemiska
hälsoskyddslagen,
garna - dvs. miljöskyddslagen,
tilläggsdirektiv
renhållningslagen.
I
våra
produkter
och
angavs att
borde ingå i balken. I
och naturresurslagen
också naturvårdslagen

proposition

regeringens

En god livsmiljö

uttalades att alla

1990/91:90

lagar som i första rummet syftade till att bevara, skydda och förbättra
tillståndet i miljön, att garantera medborgarna rätten till en ren och
hälsosam miljö
naturresurser

god hushållning

en långsiktigt
borde samlas i miljöbalken.
och att säkerställa

med

av ett stort antal miljölagar - med sins emellan olika
-i ett gemensamt lagkomplex innebär med nödvändighet

En samordning
bestämmelser

att balken måste ges karaktären av en utpräglad
att den i huvudsak bör innehålla grundläggande
kommer

lagstiftningen

genom förordningar
eller av myndighet

härigenom

ramlag.

Detta innebär

bestämmelser.

i viss utsträckning

Miljö-

få sitt innehåll

utfärdade av regeringen
eller genom föreskrifter
som regeringen bestämmer. Vi har i vårt arbete

miljölagarna,
hand diskutera de mer grundläggande
naturvårdslaoch
naturresurslagen
nämnda
också
de
dvs. förutom
ovan
gen. Våra lagförslag är emellertid så utformade att inget hinder föreligger att införa ytterligare bestämmelser från andra lagar i balken om
valt att i första

så skulle visa sig lämpligt.
av balken innebär således att frågor om myndighetsfår regleras
i stor utsträckning
och myndighetsansvar

Utformningen

organisation

En viktig lagteknisk fråga - av betydelse
genom särskilda förordningar.
har emellertid varit om det nuvasynpunkt
också från organisatorisk
miljöfarliga
prövningssystemet
rande administrativa
av exempelvis
verksamheter

skall bibehållas eller ersättas med ett domstolsförfarande.

Vi har dock kommit

stone tills vidare - bibehålla det nuvarande
i detta kapitel utgår från att så blir fallet.
Vilka

centrala

allmän uppsikt

skäl talar för att åtminsystemet. Våra synpunkter

fram till att övervägande

som skall ha ansvar för tillsyn och
det regeringen att bestämma om. Vi har av

myndigheter

tillkommer

olika skäl begränsat vårt arbete till att föreslå lagtext till själva balken.
Vi lämnar

alltså inte förslag

i fråga om organisation

till förordningstexter.

och myndighetsansvar.

här lämna vissa allmänna

synpunkter

Detta gäller också
Vi nöjer oss med att

på dessa frågor

med utgångs-
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som vi lagt fram i tidigare

kapi-

tel.
Från

organisatorisk

synpunkt

är huvudsakligen

följande

av våra

frågor

som nu

förslag av intresse.
Tillskapandet
behandlas

av allmänna
i skilda lagar.

2. Ökad användning

aktsamhetsregler

av generella

för

styrmedel.

Fler paraplyregler.

4. Nya sanktionsregler.
Ändrad

instansordning.

Vi har också under vårt arbete uppmärksammat
brister

i det nuvarande

vissa organisatoriska

finns en klar tendens till
under de olika lagarna
- ett
förhållande som visat sig kunna leda till oklarheter i ansvarsfrågoma.
Motsvarande kan också sägas gälla den regionala och lokala organisasystemet.

att föra in allt fler centrala

Exempelvis

myndigheter

tionen.

19.5

Synpunkter

på ämbetsverkens

övergripande

ansvar
19.5.1

Inledning

Som ovan redovisats
området.

verkar

ett stort antal myndigheter

Ofta har ett centralt

visst lagområde.

verk tilldelats

Det förekommer

emellertid

att detta ansvar delas mellan flera myndigheter.
Vi har tidigare föreslagit att miljöbalken skall innehålla
de olika fackområdena

aktsamhetsregler,
klaganderegler.

bestämmelser

emellertid

för miljöfarlig

verksamhet,

tekniska produkter,

avfall,

bestämmelser

miljö-

ett antal för

i form av allmänna

sanktionsregler

I balken kommer

aktsamhetsregler

mer speciella

samordnade

tillsynsbestämmelser,

inom

ett odelat ansvar för ett
också, som ovan antytts,

och

över-

också att finnas särskilda
kemiska

produkter,

hälsoskydd, strålskydd och naturvård
och av den karaktär

bio-

dvs.
ñnns
i
de
som
nuva-
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skulle det
av miljöbalken
myndighetsorganisaden nuvarande

Med denna utformning

rande miljölagarna.

vara möjligt att bibehålla
tionen om så skulle önskas.
Vi anser emellertid att det finns anledning
i princip

att se över de centrala
i god tid innan den nya miljöbalken träder
framstår det som angeläget att myndigheternas

verkens ansvarsförhållanden
i kraft.

Framförallt

roller klarare deñnieras.
de olika miljösektorerna

skilt

hälsoskydd

strålskydd,

miljöskydd,

vård,

Ett sätt att uppnå detta vore att regeringen för
i balken, dvs. frågor om hushållning,
natur-

ansvariga

och renhållning,

utser sär-

På sektorsmyndigheterna

sektorsmyndigheter.

bl.a. ankomma att bevaka utvecklingen

skulle

inom det aktuella området samt

som kan
om sådan förhållanden
påkalla åtgärder från regeringens sida m.m. Vi anser också att det
ñnns anledning för regeringen att överväga att lägga fast Naturvårdsregeringen

informera

fortlöpande

För att markera detta
ansvar för miljöfrågorna.
En sådan ändbör övervägas att ändra verkets namn till Miljöverket.
föreslår
bättre med ordet miljöbalk som vi
ring korresponderar
som en
Det korrespondeför alla de centrala miljölagarna.
samlingsbeteckning

verkets övergripande

rar också bättre
miljövårdsenheter,

19.5.2

med namnen

miljönämnder

Miljö-

och naturresursdepartementet,

m.m.

Hushållningsfrågorna

Vi föreslår

att de nuvarande

bestämmelserna

Hushållningsbestämmelserna

in i miljöbalken.

miljökonsekvensbeskrivningar

i naturresurslagen

lyfts

och bestämmelserna

i naturresurslagen

kommer

om
härigenom

Bestämmelserna bör i likhet med
att inta en central plats i miljöbalken.
i naturresurslagen ges karakde nuvarande hushållningsbestämmelsena
såväl inom
dvs. de skall vara tillämpliga
tären av paraplyregler
miljöbalksområdet
som vid prövning enligt vissa andra lagar, t.ex.
plan- och bygglagen
Ansvarig

och vattenlagen.

för frågor som faller under naturresursär i dag Boverket.
och bygglagens bestämmelser

central myndighet

lagens och plan-

Enligt verkets instruktion

ningsmyndighet
naturresurser,

SFS 1990: 1367 är Boverket

central förvalt-

med
om fysisk planering och hushållning
Verket
byggande och stadsmiljö.
bostadsförsörjning,
för frågor

av statens stöd till
svarar också för den centrala administrationen
Boverket är indelat i sex verksamhetsområden,
bostadssektorn.
varav

Kapitel
ett för

Byggd

Fysisk

planering.

miljö

I Boverkets
-

och hushållning

uppgifter

följa utvecklingen

-

kunskaper

och erfarenheter

samt vid behov ta initiativ

i internationellt

arbete

med

samarbete inom sitt verksamhetsområde,

särskilt

i fråga om samordning
byggprodukter.

på ökad miljöhänsyn

grad kommit

inom

till förändringar,

av de statliga myndigheternas
för tillämpningen
av PBL och NRL och

medverka

Kraven

och ett för

för samordning

underlag
-

med naturresurser

ingår att

och förmedla

sitt verksamhetsområde
verka
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av kvalitetskrav

på byggnader

i samhällsutvecklingen

och

har i allt högre

att prägla Boverkets

arbete under senare år. Den ändrade
har
sin
grund
i
riksdagsbeslut,
särskilda regeringssom
uppdrag och regleringsbrev,
har bl.a. inneburit utveckling av metoder
i syfte att utnyttja fysisk planering för att förebygga miljöproblem
och
inriktningen,

åstadkomma

en god hushållning med naturresurser.
regleringsbrevet
för innevarande budgetår

Enligt

skall verket bl.a.

påskynda

arbetet med att ge naturresurslagens
intentioner genomslag
i planer och beslut samt utveckla metoder för miljökonsekvensbeskriv-

ningar.

Som ett led i detta arbetet har Boverket

inlett

ett samarbete

med Naturvårdsverket.
Riktlinjerna

för ansvarsfördelningen

ket och Naturvårdsverket
uppgifter
verket

och organisation.

tillföra

Enligt

för kunskapsuppbyggnad

vård, miljöskydd

dessa riktlinjer

och uppföljning

och naturmiljöns

planeringskompetens

planeringsområdet.

och samverkan

har berörts i betänkandet

känslighet.

mellan Bover-

Naturvårdsverkets
svarar Naturvårdsnär det gäller

Boverkets

uppgift

naturär att

och

I betänkandet

inom
svara för metodutveckling
framhölls att samarbetsformerna
och

ansvarsfördelningen

mellan de båda verken kunde behöva ses över
bl.a.
med
till miljöskyddskommitténs
hänsyn
arbete.
senare
I 1991 års miljöpolitiska
proposition
uttalade sig regeringen bl.a.

inplacering
i miljöbalken.
En sådan ordning
om naturresurslagens
bedömdes medföra en naturlig koppling mellan de olika intressen i
fråga om miljöhänsyn och exploatering som kunde stå emot varandra.
Regeringen

gjorde

samtidigt

ansvaret på myndighetsnivå

bygglagen

den bedömningen
för de frågor

och naturresurslagen

het. Inplaceringen

att det övergripande

som reglerades

i plan- och

borde ligga på en och samma myndigi miljöbalken
bedömdes med

av naturresurslagen
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andra ord inte påverka

Boverkets

roll som central myndighet

för hus-

hållningsfrågoma.
mellan Boverket och NaturvårdsverFrågan om ansvarsförhållandet
ket har varit föremål för vidare behandling av Utredningen om Boverkets framtida

uppgifter

och verksamhet.

Utgångspunkten

var att Boverket även framgent
för plan- och hushållningsfrågorna.

skulle

översynsarbete
myndighet

I betänkandet
metoder

för

också i detta
vara

central

var att anvisa
och konfliktlösning.

anfördes att syftet med naturresurslagen

avvägning

mellan

olika

intressen

uppgift

Boverkets
som central myndighet för denna lagstiftning
kunde tillhandahållas bästa möjliga
se till att planeringssystemet

var att
under-

Det var mot denna bakgrund Boverkets föreskriftsrätt
i fråga om miljökonsekvensbeskrivningar
kunde ses.
De redovisade uppgifterna förutsatte ett organ med sektorsövergrilag för beslut.

och utan egna partsintressen.
I det avseendet ansågs
uppgift
sig från Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets

pande funktion

skilja

Boverket

av naturresurser och skydda miljön. Bouppsiktsansvar
bedömdes i första hand

var att främja hushållningen
verkets sektorsövergripande

vara att verka för att planerings- och beslutsprocessen utformades på
bra med
ett ändamålsenligt sätt och att beslutsunderlaget var tillräckligt

hänsyn till lagstiftningens

syfte. Boverket

hade heller inget beslutsan-

svar och ansågs därigenom ha en mer fristående ställning än Naturvårdsverket. De överlappningar
och gränsdragningsproblem
som kunde
motiv för en ändring
finnas bedömdes sålunda inte utgöra tillräckliga
de båda verken emellan.
av ansvarsfördelningen
sammanhanget är att regeringen den 1 december
Av intresse
beslutat

Syftet

om en översyn
med översynen

och större
miljön.

Samtidigt

miljöpolitiken

Den lagstiftning

I direktiven

inom byggsektorn.

allt mer måste inriktas

det viktigt

gelseplaneringen

miljöhänsyn

framhålls

hjälpmedel

i detta

Den fysiska

arbete.

Därför

mer i bebygsamordnas bättre.

uppmärksammas

med dess frågor

som styr markanvändning
miljövård

att

miljöproblem

på att förebygga

till naturens kretslopp.

att miljöfrågorna
och att arbetet

ett stöd för en förebyggande
loppssamhälle.

och bygglagen.

på större

av den gemensamma
prövas att förenkla lagstiftningen

skall möjligheterna

och att anpassa olika verksamheter
planeringen
bör vara ett viktigt
bedöms

kraven

i planeringen

medborgarinflytande

och minska regleringen

i plan-

av bestämmelserna

är att tillgodose

1992

och byggande måste utgöra

och anpassningen

till ett krets-
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har för avsikt att före-

1 § PBL ändras så att det klart

bestämmelserna

i lagen syftar till en god och långsiktigt
Utredningen skall bl.a. belysa

miljö.

-

behovet av riktlinjer
för hur miljö,
las i planeringen och möjligheterna
avseende buller

-

att tillämpa

av att miljökonsekvensutredningar
tillämpning
i samband med detaljplanering.

kvalitetskrav,

t.ex.

ges en mer generell

i den förstnämnda

ansluter till våra förslag om miljökvalitetsnormer
EG:s miljödirektiv.
I 5 kap. har vi konstaterat

att
livs-

samt grön- och friytor,

behovet

att innehållet

framgår
hållbar

hälsa och säkerhet skall behand-

och luftföroreningar

Det kan konstateras

7l 7

punkten

och i övrigt

att hushållningsbegreppet

nära

även till

i naturresursla-

gen har en relativt snäv innebörd eftersom begreppet är kopplat till
användningen
av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Begreppet

hushållning

Begreppet

används

rådet

utan

resurssnålare

bör emellertid

numera

ges en vidare betydelse än så.
inte endast inom samhällsplaneringsom-

som ett uttryck
samhälle där material

även

för

en allmän strävan mot ett
och produkter kan återanvändas

och där ett större ansvar kan läggas på producenter och tillverkare.
Naturresurs- och miljökommittén
ansåg att i hushållningsbegreppet
borde

också inbegripas

serna i största allmänhet

en tekniskt effektiv hantering av naturresuroch deras användning. Kommittén
ansåg att

naturresurshushållningen

borde bygga på en ekologisk grundsyn, inneinriktades så att ekosystemens och

bärande att naturresurshanteringen
de biokemiska

kretsloppens

för människorna

förmåga att varaktigt

producera

nyttigheter

bibehölls

eller ökades. Enligt kommittén innebar en
med sådana resurser en hantering där återvinningsgraden var hög eller där förbrukningen
av resurser ledde till att
andra resurser skapades. Med hänsyn till osäkerheten huruvida an-

effektiv

hushållning

vändbara metoder skulle komma att finnas för substitution,
eller

avfallsanvändning

förnyelsebara
kommitténs

borde

sträng

iakttas

med icke

Ett hushållningsmål

resurser.
av detta slag innebar enligt
mening att krav måste ställas på exploateringstakt,
utvin-

nings- och produktionsmetoder,
samt på återbruk

konsumtions-

i största möjliga

De av oss i 5 kap. beskrivna

ciperna

sparsamhet

återvinning

och resthanteringspolitik

utsträckning.

kretslopps-

kan sägas täcka in de av Naturresurs-

och hushållningsprinoch miljökommittén
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Hushållningsprincipen

synpunkterna.

har såvitt gäller råva-

ror och produkter på olika sätt nära samband med kretsloppsprincipen.
I båda fallen kan de bästa effekterna nås i samband med konstruktion
sker det i
av hushållningsprincipen
första hand genom en resurs- och energisnål process. Genom återanvändning eller återvinning kan material komma till ny användning eller
och tillverkning.

förvandlas

Vid tillämpning

till

ändliga naturresurser

liksom

minskas

att förbruka

behovet

sträckas

och den tid under vilken de kan utnyttjas

är att avfalls-

till godo. Inte minst viktigt

generationer

ut, kommande
mängderna

Härigenom

ny råvara.

av deponier
mark
och
skadliga
ämnen på
vatten. De redoviav
har vi ansett kunna läggas till grund för de allmänna

kan minskas och därmed också omfattningen

belastningen

sade principerna

i miljöbalken.

aktsamhetsreglerna

i balken
av våra förslag är att hushållningsbegreppet
och miljökommittén
föreslås få den vida betydelse som Naturresurstill detta förMed
hänsyn
förespråkade redan i början av 1980-talet.
Innebörden

hade det i och för sig varit en fördel om samtliga frågor av
kunde samlas
hushållningskaraktär
som kommer att ingå i miljöbalken
hållande

Det skulle således, enligt vår upp-

under ett och samma ämbetsverk.
fattning,
inte te sig främmande

att tilldela

Naturvårdsverket

detta

ansvar.
Det ñnns

emellertid

ordningen

också skäl som talar emot den föreslagna
i de delar den berör markanvändningsfrågorna.

åtminstone
En sådan lösning skulle kunna uppfattas som en försvagning
för planeringsfrågorna.
kets ställning som sektorsmyndighet
Som ovan redovisats

hushållnings-

att de nuvarande

föreslår

av Bover-

om miljökonsekvensbeskrivningar
tillförs in i en särskild avdelning i miljöbalken
i naturresurslagen
inbegripet
miljökvalitetsnormer,
med
bestämmelserna
sammans
om
bestämmelserna

normer

och bestämmelserna

avseende skyddsavstånd.

alla berör markanvändningsfrågor
tillämpliga

som
vi
bör
göras
anser

i vid bemärkelse,

och bestämmelserna

Hushållningsbestämmelserna

paraplyreglerna

föreslår
i balken.

dessa bestämmelser

vi skola i oförändrad

form

om miljökonseföras in bland

Vi har heller inte för avsikt att komplettera

med bemyndiganderegler,

vilka nu saknas i natur-

Det behövs alltså i och för sig inte någon central myndig-

het för att meddela föreskrifter
serna.

dessa bestämmelser,

inom samhällsplaneringsområdet.

kvensbeskrivningar

resurslagen.

Samtliga

i fråga om de sistnämnda

bestämmel-
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föreslår

bestämmer

vi att

skall kunna

8 kap. 1 §.

Den lämpligaste
Boverket

och skyddsavstånd

som regeringen
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ordningen

huvudansvaret
kommer

är, enligt

för att de i miljöbalken

att tillämpas

Miljömyndigheternas

vår uppfattning,

inom

att tilldela

införda paraplybestäm-

samhällssplaneringsområdet.

ansvar bör på motsvarande sätt vara att tillse att
beaktas vid tillämpningen
av aktsamhetsreglerna

dessa bestämmelser
i miljöbalken.

19.5.3

Hälsoskyddsfrågorna

Flertalet

syftar i ett eller
av de lagar som föreslås ingå i miljöbalken
annat avseende till att skydda människors hälsa. Detta gäller sålunda
om hälsoskyddslagen,
strålskyddslagen

miljöskyddslagen,

och renhållningslagen.

lagen om kemiska produkter,
Bestämmelsernai
hälsoskydds-

lagen och strålskyddslagen

är mer renodlat inriktade på hälsoskyddet
Reglerna i de senare lagarna syftar mer till
skyddet av såväl människors hälsa som miljön.
Med hänsyn till hälsoskyddsfrågorna
betydelse har vi valt att redan

än de övriga

lagarna.

i miljöbalkens

allmänna aktsamhetsregler

föra in begreppet

skyddet för

hälsan.
Enligt

miljöskyddslagen

för att hälsoskyddsfrågorna

tillsyn

av miljöfarlig

har Naturvårdsverket

det centrala ansvaret

blir beaktade i samband med prövning

verksamhet.

Samma

ansvar

har verket

renhållningsområdet.

Inom strålskyddsområdetharStrålskyddsinstitutet

motsvarande

Det finns enligt vår uppfattning

ansvar.

att ändra på dessa förhållanden.
att båda verken är inordnade

inom

ingen anledning

Det kan i sammanhanget

under Miljö-

och

konstateras

och naturresursdepartemen-

tets ansvarsområde.
I hälsoskyddslagen

Socialstyrelsen

Den nuvarande
tid dessförinnan

det centrala

ansvaret delat mellan

och Naturvårdsverket.

Socialstyrelsen
sammanläggning

är däremot

tillkom

i sin nuvarande

form

av dåvarande Socialstyrelsen

hälsoskyddslagen

år 1968 genom

en

med Medicinalstyrelsen.

trädde i kraft den 1 juli

1985. Någon

infördes

I den senare
en ny hälso- och sjukvärdslag.
fastlades landstingskommunernas
inte
endast
för
det
rent sjukansvar
vårdande

uppgifterna

utan även för visst

arbete. Den nya hälso- och sjukvårdslagen

förebyggande

hälsovårds-

innebar att statens styrmöj-
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över sjukvården

minskade.

av den
nedlades länsläkarorganisationen
dvs.
nya hälso- och sjukvårdslagen
Socialstyrelsens
tidigare regionala kontrollorgan
sjukvården
i
över
länen. Viss personal överfördes

I samband med tillkomsten

därvid till länsstyrelsernas

enheter.

I samband med nedläggningsbeslutet

ningsvis

ankom på landstingen

uttalades att det fortsätt-

att svara för de uppgifter som tidigare
inom områdena omgivningshygien,
miljömedicin,

vilat på länsläkarna
epidemiologi

miljövårds-

och smittskydd.

I samband med tillkomsten

av hälsoskyddslagen underströk departementschefen betydelsen av miljö- och hälsoskyddsnämndernas
arbete.
Han uttalade därvid att de förändringar
samhället
ägt
av
som
rum
under de senaste årtiondena på olika sätt påverkat miljön och levnadsförhållandena.

Förändringarna

dernas verksamhet

hade bl.a. inneburit

ökat i betydelse.

Nämndernas

att hälsovårdsnämnarbetsbörda

hade ökat

och verksamheten

i stor utsträckning
fått en ny inriktning.
Uppgifter
vanliga,
ingripanden
sanitärt
undermåliga
såsom
mot
var
hade minskat i betydelse, medan ingripanden mot t.ex. buller

som tidigare
bostäder,

och luftföroreningar

ökat i betydelse.

Under

senare år hade dock de
bostadshygieniska
frågorna åter fått ökad betydelse som en följd av
bl.a. sjuka hus-sjukan, radon- och mögelproblemen.
Efter en genomgång av de stora miljöproblemen
anfördes vidare att
den snabba ökningen av bostadsbestånden med delvis ändrade boendeformer och nya boendemiljöer
inte skett utan problem. De nya boendemiljöerna

hade inte sällan skapat psykosociala

sammanhängande
också betydligt

ohälsa. Människornas

skärpta

camping

såsom
krav

Särskilda

på särskilda

och boende
platser

och därmed
fritiden

sätt att utnyttja

ändrats. Det ökade antalet bilar,

hus hade lett till ökade arbetsuppgifter
aktiviteter

problem

fritidsbåtar

för vissa kommuner.
i husvagnar

med goda

hade

och fritidsFritids-

hade medfört

sanitära

anordningar.

krav måste också ställas på sim- och motionsanläggningar

med hänsyn till risken för sanitära olägenheter.

Den ändrade djurhåll-

ningen inom jordbruket,

med allt färre och större enheter, var också
betydelse
för
hälsovårdsnämndernas
arbete. Nämndernas uppgifter
av
i djurhållningen
var att hindra spridningen av smittsamma sjukdomar
samt att motverka

allergier

och andra miljöproblem,

såsom dålig lukt

och vattenförorening.
I regeringens

proposition

1988/89:130

som låg till grund för riks-

dagens senaste beslut om Socialstyrelsens
roll betonades att verksamheten vid styrelsen i första hand borde inriktas på tillsyn i form av
uppföljning

och utvärdering

av den verksamhet

som kommuner,

lands-
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ting och andra organ bedriver inom socialsektorns
slogs att styrelsen skall utveckla och tillhandahålla
till regering,

landsting

en expertfunktion

och kommuner

i förhållande

Socialstyrelsen

i mindre

detaljuppgifter.

Tillsyn

borde ske på regional
I juni

721

område.
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till regeringen.
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i form
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Det framhölls

än tidigare

av kontroll

borde

vad gäller

fylla

också att

ägna sig åt

individärenden

nivå.

1991 fattade

riksdagen

beslut

om att inrätta ett fristående
Folkhälsoinstitut.
Vissa av Socialstyrelsens
hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande uppgifter skulle överföras till detta institut. Institutet tillkom

den 1 juli

tionsområdet.

1992. Dess uppgifter

Socialstyrelsen

ligger främst inom informa-

dock

svarar

även fortsättningsvis

för

myndighetsutövningen.
Den redovisade

utvecklingen

gifter inom hälsoskyddsområdet

har lett till

att Socialstyrelsen

successivt ändrat karaktär.

uppEpidemio-

logiskt centrum har kraftigt byggts ut de senaste åren. Socialstyrelsen
har därmed i dag större resurser än tidigare för analyser om samband
mellan ohälsa och olika faktorer i samhället. Styrelsens kunskapsförmedlande

roll inom det samhällsmedicinska

år allt mer betonats.
Samtidigt
med nämnda

utveckling

området

har hälsoskyddsfrågorna

större betydelse inom andra samhällssektorer.
fallet vid prövning

har under senare

Så har exempelvis

fått
blivit

och tillsyn

verksamhet enligt miljöav miljöfarlig
skyddslagen. Utsläppen av föroreningar
från olika sådana verksamheter har nämligen inte sällan visat sig kunna ge upphov till hälsorisker
central

i omgivningen.

myndighet

Detta har lett till att Naturvårdsverket,

enligt

miljöskyddslagen,

som är
fått ägna hälsoskyddsfrå-

Ett allt närmare samarbete har härvid
gorna allt större uppmärksamhet.
inletts med Institutet för miljömedicin
på Karolinska institutet. Institutet för miljömedicin
Det vilar
och bygglagen
nya bostäder
inte kommer
syftar

var tidigare inordnat under Socialstyrelsen.
också ett stort ansvar på de myndigeter som enligt planhar ansvaret för samhällsplaneringsfrågorna
och bostadsområden

placeras

att utsättas för störningar

den kommunala

utsätts för störningar.

planeringen
I propositionen

lagen uttalade departementschefen

att tillse att

på sådant sätt att boende

från omgivningen.

till

att förebygga

1985/86:

Självklart

att människor

1 till plan- och bygg-

följande.

De omgivningshygieniska
frågorna har på senare år trätt i förgrunden också i den praktiska planeringen.
Det hänger bl.a. samman
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med ökande störningar från olika verksamheter och en generellt sett
ökad belastning på miljön i olika avseenden. Den medicinska kunskapen om dessa förhållandens effekter på människan ökar också.
Det är givetvis angeläget att samhällets styrmedel för att hindra och
motverka störningar i miljön utvecklas för att dessa problem skall
produktkunna bemästras. Lagstiftningen
som reglerar miljöskydd,
i vid mening
arbetarskydd
och övriga driftsförhållanden
kontroll,
har också utvecklats under senare år.
Boverket

inom planområdet befogenhet att
har som sektorsmyndighet
och utformi fråga om byggnaders konstruktion

meddela föreskrifter

ning bl.a. med hänsyn till hälsoskyddet.
men med framförallt

De uppmärksammade

mögel i bostäder och allmänna

att de bostadshygieniska

frågorna

lokaler

proble-

har lett till

fått ägnas allt större uppmärksamhet

Detta illustreras av de nya byggnadsregler
som
blivit
central
relativt
nyligen
Boverket.
Verket
har
också
av
med rätt att
enligt lagen om kemiska produkter
tillsynsmyndighet
26 och 30 §§ LKP.
i fråga om byggnadsmaterial
utfärda föreskrifter
i Boverkets

arbete.

framtagits

i samhället uppdrog
Som en följd av de redovisade förändringarna
regeringen i juni 1991 på Socialstyrelsens begäran åt Statskontoret att
se över styrelsens framtida uppgifter inom hälsoskyddet.
i mars 1992.
redovisade resultatet av sin utredning
anförde

sammanfattningsvis

Statskontoret
Statskontoret

följande.

Socialstyrelsens roll utifrån hälsoskyddslagen bör enligt vår mening
begränsas samtidigt som verkets roll utifrån hälso- och sjukvårdslagen bör förstärkas. Konkret innebär detta att vi anser att Socialstybör föras över till Boverket
relsens ansvar för inomhusmiljöfrågor
frågor för ny- och
som redan idag ansvarar för motsvarande
ombyggnad. Detta gäller frågor som t.ex. radon, fukt och mögel,
olika emissioner,
luftkvalitet
m.m. Vad gäller frågor som rör
hygien och ohyra menar vi att ansvaret bör delas mellan Boverket
och Socialstyrelsen baserat på om fråga gäller bostäder eller lokaler
eller inte. Frågor om hygien och ohyra som inte har att göra med
bostäder och lokaler har en naturlig koppling till Socialstyrelsens
ansvar för hälso- och sjukvården och smittskyddet.
Socialstyrelsens
roll bör utgå från hälso- och sjukvårdslagen
som fastslår att hälso- och sjukvården har ansvaret för att före1984/85:l81
bygga ohälsa. Det framgår vidare av den proposition
som behandlar dessa frågor att det ankommer på de verksamma
inom hälso- och sjukvården att aktivt medverka till att uppspåra
livsvillkor
och livshälsorisker som har sin grund i befolkningens
stil samt att informera om samhälls- och miljöfaktorer
som orsakar
hälsoproblem.
Perspektivet omfattar såväl kemiska, fysikaliska och
biologiska

risker

som andra faktorer.

Enligt

vår uppfattning

ges
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Socialstyrelsen genom hälso- och sjukvårdslagen
en klart uttalad
roll i arbetet med att följa upp och utvärdera åtgärder för att identifiera miljörelaterade
hälsoproblem.
Detta kan ske genom verkets
länsvisa s.k. "Aktiv uppföljning".
Socialstyrelsens
epidemiologiska
register har också en viktig
funktion som signalfunktion
för hälsoskyddet. Dessa bör användas
till fördjupade epidemiologiska
studier. Detta
som ingångsvärde
kräver att de epidemiologiska
uppgifterna
fördelas geografiskt,
kartor. Det är då viktigt att "konsut.ex. genom epidemiologiska
menterna" av informationen
ges en möjlighet att påverka vilken
information
som tas fram. Att i detta syfte knyta en referensgrupp
för några kommuner
av representanter
samt några miljö- eller
samhällsmedicinska
enheter till det epidemiologiska
centret kan
vara en väg för att uppnå detta.
Socialstyrelsen
har vidare genom sitt ansvar för hälso- och
sjukvården en roll i förhållande till landstingens miljö- eller samhällsmedicinska
enheter. Det är viktigt att landstingen fullföljer
målsättningen att dessa enheter skall ta över delar av de uppgifter
länsläkarorganisationenen
hade före år 1981.
Vi ser också ett behov av ett mer sektorsövergripande
ansvar
för hälsoskyddet. Detta bör inriktas mot att svara för helhetssyn på
vad människan exponeras för samt verka för att detta synsätt beaksamla och sprida kunskap inom områtas av sektorsmyndigheterna,
det samt verka för att erforderlig
samverkan sker mellan berörda
sektorsansvariga myndigheter.
Detta sektorsövergripande
ansvar är
enligt vår bedömning inte en strikt myndighetsuppgift
varför
dragit den slutsatsen att detta bör åvila Folkhälsoinstitutet.
Vi ser inte några stora resursmässiga konsekvenser
av dessa
förslag, vare sig för Socialstyrelsen eller för Boverket. Vad gäller
Boverket
bör eventuella behov av omprioriteringar
bedömas i
samband med den översyn som aviseras i årets budgetproposition.
För Socialstyrelsens del bör dock verksamheten förstärkas genom
förskjutning
av verkets kompetens mot en mer medicinsk eller
miljömedicinsk
inriktning.
Statskontorets
handling.

har varit föremål

för remissbe-

kan man säga att flertalet remissorgan
ställt sig
till Statskontorets förslag. Många har ansett att detta skulle

avvisande
leda till

organisationsutredning

I stort

en oönskad

uppsplittring

Man har i
av myndighetsansvaret.
ansett att en myndighet bör tilldelas det samlade ansvaret för
bedömningen
av människans exponering för olika miljöföroreningar
stället

och konsekvensbedömningar

remissorgan

skyddsstyrelsen,

laboratorium,

bl.a.

utifrån

Naturvårdsverket,

Institutet

ett hälsosriskperspektiv.
Folkhälsoinstitutet,

för miljömedicin,

Svenska Läkarsällskapet,

Miljö-

Flertalet
Arbetar-

Statens bakteriologiska
och hälsoskyddstjänste-
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och flera landsting

har ansett att detta ansvar bör ligga

kvar på Socialstyrelsen.

Samtidigt har det påpekats att detta kräver en
hälsoskyddet
inom Socialstyrelsen.
Det framförs bl.a.
av
att det är djupt olyckligt
att denna verksamhet nedrustats på det sätt
upprustning

tillsammans med ett antal remissorgan,
som skett. Kommunförbundet,
har dock inte haft något att erinra över förslaget att ansvaret för inom-

husmiljön

i beñntlig

förs över till Boverket.

bebyggelse

Såvitt kan utläsas av rapporten

hygieniska

frågorna

bestämmelser
inriktade

anser Statskontoret att de bostadsfortsättningsvis
uteslutande skall regleras genom

i plan- och bygglagen.

på markanvändningsfrågor

Bestämmelserna

är vidare,

till

skillnad

Bestämmelserna
och olika

i denna lag är

tekniska

från de utpräglade

karaktär. propositionen
garna, av framåtsyftande
lagen s. 244 uttalade departementschefen
bl.a.

spörsmål.
skyddsla-

till plan- och byggföljande.

med krav
vilar på den grunden att bestämmelser
tillbakaverkande
kraft.
gäller
inte
skall
ha
Det är
byggnader
som
därför i princip inte möjligt att ålägga den som är ägare till en
byggnad att rusta upp denna i någon större omfattning
så att nya
krav uppfylls. Det innebär dock inte att samhället saknar möjlighet

Byggnadslagen

ställa krav på viss standard i fråga
att med stöd av lagstiftningen
äldre
byggnader.
om
Bland de möjligheter som står till buds kan nämnas att ägare till
enligt bostadssaneringslagen
kan
hyreshus med bostadslägenheter
Med
åläggas att rusta upp lägenheterna till viss minimistandard.
krävas beträffande
stöd av arbetsmiljölagen
kan förbättringsåtgärder
arbetslokaler.
Något senare anfördes:
Enligt min mening är en anpassning av den äldre bebyggelsen till
nya samhälleliga anspråk en angelägen uppgift i det framtida stadsbyggandet.
Det kan gälla t.ex. åtgärder för energihushållning,
bättre säkerhet, anpassning av boende- eller arbetsmiljön för vissa
personkategorier.
Jag anser det självklart att de förbättringskrav
finns
i
byggnadsstadgan
bör komma till uttryck även i
som nu
krav på förbättringar
PBL. Ytterligare
måste enligt min mening
emellertid

prövas mot bakgrund av bl.a. mycket ingående samhällsekonomiska
och ñnansiella överväganden.
Jag är därför inte
beredd att i detta sammanhang föreslå att några nya förbättringskrav införs.
om att de bostadshygiepå ett mer enhetligt sätt än vad som

Vi kan i och för sig hålla med Statskontoret
niska frågorna

borde behandlas
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sker i dag. Det synes inte råda några delade meningar
om att den
lämpligaste lösningen vore att lägga det samlade ansvaret för inomhusmiljöfrågorna
på ett statligt verk. Statskontorets
förslag om att de
bostadshygieniska frågorna fortsättningsvis
uteslutande skall regleras
genom bestämmelser
läggande förändringar

i plan-

och bygglagen

förutsätter

dock grund-

av plan- och bygglagen.
om man vill uppnå det av Statskontoret eftersträvade
är att tillskapa en särskild inomhusmiljölag.
I denna skulle då

En möjlighet,
målet,

de viktigaste

bestämmelserna

till

skydd

för

hälsan

i bostadsmiljön

kunna samlas. Med en sådan lösning föreligger inga hinder mot att låta
Boverket svara för bostadsmiljöfrågorna
i sin helhet. Detta skulle i så
fall innebära att inomhusmiljöfrågorna

huvudsakligen
balken.

i likhet med arbetsmiljöfrågorna

skulle regleras genom bestämmelser vid sidan om miljöbestämmelser skulle med en sådan lösning i större

Balkens

utsträckning

komma

att inriktas

Det ingår emellertid
sådan lösning.
skyddslagen

på utomhusmiljöfrågor.

inte i vårt uppdrag

Vårt uppdrag innebär tvärtom

att utarbeta förslag

till en
samordna
bl.a.
hälsoatt

och miljöskyddslagen

med varandra. Oberoende av vilken
väljer
i
fråga
behandlingen
man
om
av inomhusmiljöfrågorna
måste ändå i miljöbalken
ñnnas bestämmelser till skydd för hälsan.

lösning

Hälsoskyddsfrågorna
större betydelse
möjligt

kommer

vid prövning

att tilldela

Boverket

med största sannolikhet

också att få allt

verksamhet. Det är inte
av miljöfarlig
det odelade ansvaret för hälsoskyddsfrå-

eftersom många frågor av hälsoskyddsgorna inom miljöbalksområdet
karaktär inte uteslutande är knutna till användningen
av bostäder,
lokaler m.m. Den närmast till hands liggande lösningen
synes därför
vara att bibehålla

Socialstyrelsens

och Boverkets

nuvarande

ansvars-

områden.
Det skulle

enligt

Naturvårdsverket
frågor

vår uppfattning

också vara möjligt att tilldela
det odelade myndighetsansvaret
för de hälsoskydds-

som kommer

att omfattas av miljöbalkens
kan tala för detta är att i det lagförslag

som bl.a.

bestämmelser.

är gränsen mellan hälsoskydd

och miljöskydd

trädande

i dag. Det kan i sammanhanget

än vad som är fallet

Vad

som vi lägger fram

betydligt

mindre

framockså

erinras

redan under tidigare år tilldelats
om att Naturvårdsverket
arbetsuppgifter
tidigare haft ansvaret för, t.ex.
som Socialstyrelsen
frågor om renhållning och skyddet för hälsan i den yttre miljön. Här-

till kommer

att Naturvårdsverket

hälsoskyddsområdet

25 13-0281.
Del l

redan besitter viss kompetens

t.ex. ifråga om buller,

kemikalieexponering

inom
m.m.
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i sin tillsynsverksamhet

att Socialstyrelsen

detta talar

Mot

över

får kunskaper och erfarenheter som är till nytta
inom
kompetens
Dessutom finns medicinsk

hälso- och sjukvården
i hälsoskyddsarbetet.

vila ett allt större ansvar
i
det
arbete
på Socialstyrelsen
som krävs för att ta fram
i enlighet med våra föreslag i
miljökvalitetsnormer
hälsoinriktade
Det torde vidare i framtiden

Socialstyrelsen.

att medverka

erfarenheter

7 kap. Socialstyrelsens

inom

hälso-

och

härvid att vara av stor betydelse. Inte minst
och sjukvårdsstatistik
som finns framtagen och

kommer

sjukvårdsområdet

den hälso-

kommer

och kunskaper

att vara ett viktigt

som kommer att tas fram av Socialstyrelsen
ment i detta arbete.

instru-

Kemikaliefrågorna

19.5.4

Myndighetsstrukturen

inom kemikalieområdet

är tämligen

har huvudansvaret

för åtgärder

komplice-

rad.

Kemikalieinspektionen
sig mot leverantörsledet,
också

hand

i första

tillämpningsföreskrifter
överlåtarnas

dvs. marknadsföringen

Kemikalieinspektionen

avseende
om kemiska produkter
Naturvårdsverket
har bemyndigats
att reglera
till

lagen

ansvar.
användning
och liknande
sådan

av kemiska produkter
Arbetarskyddsstyrelsen

hantering

innebär risk för skada på den yttre miljön.

bemyndigande

i arbetsmiljöförordningen

till arbetsmiljölagen

skrifter

Huvudansvaret

vad gäller

utredningar

som
har

att utfärda tillämpningsföre-

produkter.

kemiska

för sådana riskbegränsande

att styra leverantörers

som riktar
Det är
av kemikalier.
meddela
har
att
som

som syftar till
och till att begränsa

åtgärder

och information

med
av kemiska ämnen ut på marknaden ligger i enlighet
Kemikalieinspekhuvudlinjen i förordningen om kemiska produkter på
tionen som har att beakta och sammanväga hälso- och miljöaspekter.
flödet

Kemikalieinspektionen
allmänna

har också ansvaret

konsumentanvändningen

för åtgärder

rörande

av bekämpningsmedel
ansvar även för reglering och användning av sådana medel.
för förebyggande åtgärder mot och begränsning
Huvudansvaret

prövningen

av
inkluav produkter/varor
i arbetsmiljön och i den yttre

den yrkesmässiga användningen/ hanteringen
sive avfall
miljön

för att begränsa exponeringen

ligger

den

Förhandsav kemiska produkter.
visst
ger Kemikalieinspektionen

på Arbetarskyddsstyrelsen

resp. Naturvårdsverket.
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importörer

och

andra leverantörer

i fråga om sådana kemiska produkter som marknadsförs som hygieniska eller kosmetiska produkter. Läkemedelsverket
får föreskriva att visst ämne inte får ingå i en kosmetisk eller hygie-

nisk produkt som saluhålls eller används yrkesmässigt.
Boverket har
nyligen tilldelats rätt att meddela föreskrifter
i fråga om byggprodukter
samt att utöva tillsyn

i fråga om sådana föreskrifter.
En del av de uppräknade myndigheterna är inordnade

och naturresursdepartementets
under

andra departement.

kemikalier
inom

i samhället

området

ansvarsområde,

Med

tanke på den vida

användningen

och det stora antal myndigheter

torde ansvaret

under Miljö-

en del är inordnade

för kemikaliefrågoma

av

som verkar

knappast

kunna

samlas enbart på de ämbetsverk

som tillhör Miljö- och naturresursKemikalieinspektionen
bör dock, liksom nu, ha ett

departementet.

övergripande
naturlig

ansvar för
sektorsmyndighet

kemikaliefrågoma

och därför

ses som en

för dessa frågor.

Naturvårdsverkets
ansvar begränsar sig till frågor om yttre miljö
i samband med hantering av kemiska produkter.
Man kan anta att ett
skäl till att Naturvårdsverket
tilldelades detta ansvar var avsaknaden
med stöd av miljöatt meddela generella föreskrifter
av möjligheter
skyddslagen.
ligheter

Vi har emellertid

att generellt

siktighetsmått
föreskrifter
föreslå

i 6 kap. föreslagit

av skyddsåtgärder
eller verksamhetsområden.

för hela branscher
skulle det ankomma

regeringen.

att det skapas möj-

reglera omfattningen

på Naturvårdsverket

De föreslagna

vissa av de uppgifter

möjligheterna

som Naturvårdsverket

och förSådana

att utfärda
skulle

eller

innebära

att

tilldelats

genom bemyndiganden enligt lagen om kemiska produkter i framtiden i stället skulle
kunna regleras genom föreskrifter
för branscher eller andra verksamheter.
tilldela

Våra förslag

skapar således förutsättningar

Kemikalieinpektionen

för att i framtiden

ett mer odelat ansvar för kemikaliefrå-

gorna.
Som tidigare
om yrkesmässig

redovisats

svarar Arbetarskyddsstyrelsen

för frågor

användning

av kemikalier i arbetsmiljön medan Naturför
frågor
svarar
om den yttre miljön. Av vad som framgår av Naturvårdsverkets
har Arbetarrapport om Kemikalietillsyn

vårdsverket

skyddsstyrelsen

i sin yrkesutövning

i mycket

ringa utsträckning

stött

sig på bestämmelserna

i lagen om kemiska produkter
utan i stället
använt sig av bestämmelserna i arbetsmiljölagstiftningen.
Å andra sidan torde inom den lokala och regionala tillsynsverksamheten mycket stå att vinna på ett samarbete mellan arbetsmiljömyndig-
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heterna och de myndigheter
miljön.

Med

hänsyn

härtill

som närmast har tillsynen över den yttre
behålla sitt
bör Arbetarskyddsstyrelsen

ansvar för kemikalieanvändningen

19.5.5

i arbetsmiljön.

Strålskyddsfrågorna

en unik kompetens inom strålskyddsområdet. Det finns enligt vår uppfattning därför ingen anledning att förebesitter

Strålskyddsinstitutet

slå några organisatoriska

och Boverket

för radon i befintliga

av gränsvärden

19.6

Tillsyn

19.6.1

Nuvarande

och

sätt av olika
vid framtagandet

på ett konstruktivt

synes ha utnyttjats
t.ex. av Socialstyrelsen

tutets kompetens

myndigheter,

Insti-

inom strålskyddsområdet.

förändringar

resp. nya bostäder.

tillsynsmyndigheter

förhållanden

Miljöskyddslagen

år 1969 till den 1 juli

Från lagens tillkomst

fram till i juli

tilldelats

lertid.

Från sistnämnda

av länsstyrelserna.
1989 kunde kommunen frivilligt

verksamheter.

Fr.o.m.

ett obligatoriskt

verksamheter.

1981 utövades den regio-

tillsynen

nala och lokala

miljöfarliga

enligt miljöskyddslagen.

är central tillsynsmyndighet

Naturvårdsverket

Möjligheten

ta över viss tillsyn

att frivilligt

över

tillståndspliktiga

icke

ta över tillsyn

bibehölls

kom då att omfatta tillståndspliktiga

Denna möjlighet

över

1989 har kommunerna

den i juli

tillsynsansvar

datum

emel-

verksam-

heter.
I propositionen

till lagändringen

1981 uttalade departementschefen

större befogenatt många skäl talade för att ge hälsovårdsnämnderna
skulle därigenom få ökade
heter i fråga om tillsynen. Kommunerna
möjligheter

att påverka

Miljöskyddsutredningen,
proposition,

förhållandena

för

invånarna.

vars förslag

låg till

tidigare

för regeringens

grund

hade uttalat att hälsovårdsnämndernas

Den

tillsynsuppgifter

i

verksamhet som var
första hand borde avse sådana slag av miljöfarlig
förprövningspliktiga
hos länsstyrelserna samt sådana verksamheter som

förprövningsplikt.

inte var underkastade
Departementschefen
det borde ankomma

delade inte denna uppfattning

på kommunerna

utan ansåg att

själva att besluta om när de ville
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kunde

dock vara en lämplig utgångspunkt när det gällde att avgöra vilka slag
verksamhet som den kommunala tillsynen i första hand
av miljöfarlig
kunde omfatta.

Samtidigt

måste ansvarsfördelningen

att hänsyn kunde tas till de särskilda
nerna. Härvid

förhållandena

vara så flexibel
i de olika kommu-

uttalades följande.

Avsteg från den här angivna huvudprincipen
för fördelningen
av
tillsynsansvaret
bör således kunna ske i båda riktningarna.
I sådana
fall där särskild kompetens finns hos hälsovårdsnämnderna
bör
dessa således kunna utöva tillsyn även över sådan verksamhet
som
i allmänhet skulle ankomma på länsstyrelsen. Om å andra sidan ett

tillsynsärende
eller en grupp av ärenden bedöms vara av särskilt
komplicerat
slag från t.ex. teknisk eller juridisk
synpunkt bör
kommunen kunna låta tillsynen ligga kvar hos länsstyrelsen i just
dessa fall även när kommunen i övrigt är beredd att ta på sig det
tillsynsansvar
det här gäller. Samma sak kan gälla om kommunen
inte bedömer det som lämpligt att hälsovårdsnämnden
utövar tillsyn
över t.ex. en anläggning som drivs av kommunen själv.
I specialmotiveringen

till lagbestämmelsen

uttalade depaxtementschefen

att det av denna framgick att tillsynsuppgifter
inte kunde delegeras till
hälsovårdsnämnden
i större omfattning än vad kommunen åtagit sig.
Det ankom
kompetens

vidare

på kommunen

och erforderliga

att själv

svara för att erforderlig

resurser fanns. Länsstyrelsen

skulle därför

inte pröva den frågan.
Vidare

uttalades

att en överlåtelse av vissa tillsynsuppgifter
på
inte innebar att allt ansvar för den delen
av tillsynen togs bort från länsstyrelsen. Enligt 38 § ålåg det länsstyrelsen

hälsovårdsnämnden

att på olika

sätt bistå hälsovårdsnämnden

i dess verksamhet.

kunde vara särskilt påkallat om förhållandena
i ett tillsynsärende
komplicerade
från teknisk eller juridisk
synpunkt.
Lagrådet
Lagrådet

hade vissa synpunkter

anförde

Detta
var

på vad som anförts i propositionen.

följande.

Enligt vanliga regler för delegation medför denna att delegatorganet
blir ensamt kompetent på delegationsområdet
och att befogenhet för
det delegerande organet att ingripa i ett enskilt ärende förutsätter
ett återtagande av delegationen. Överlåtelse av tillsyn enligt 44 a §
leder följaktligen
enligt det sagda till att länsstyrelsens befogenhet
upphör i samma mån som hälsovårdsnämnden
tilläggs kompetens.
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sig också i kompetens-

och resursfrågan.

Lagrådet

bl.a.

Den tänkta ordningen synes innebära att länsstyrelsen aldrig skall
kunna
på skäl som hänför sig till saken - avböja en framställning
och heller
från en kommun om överlåtelse av tillsynsuppgifter
kan inte
delegation.
Lagrådet
genomförd
aldrig kunna återta en
där
för
detta
område,
skäl
anförts
på
ñnna att något
att
en förbättring av tillsynen eftersträvas, inte upprätthålla det vanliga kravet på
i de hänseenden, där rättslig
lämplighet
hos förvaltningsbeslut
bundenhet

inte är för handen.
hade i sak inget att erinra mot vad lagrådet anfört.

Departementschefen

överlåtits

Om tillsynen
tagsfall

inträffade

på hälsovårdsnämnden

och det i något undan-

att nämnden visade passivitet,

styrelsen återtog delegationen

innan den ingrep.

måste kunna ske med omedelbar

var remediet att länsEtt sådant återtagande

verkan.

I fråga om kompetens och resurser uttalades att vad som anförts i
specialmotiveringen
inte innebar att länsstyrelserna skulle bortse från
vid prövning av frågor om överlåtelse av tillVad som främst avsågs var att länsstyrelsen hade att
utgå från att en kommun var beredd att satsa de resurser som behövdes för de tillsynsuppgifter
som kommunen hade beslutat att åta sig.
lämplighetsprövningen

synsuppgifter.

ñck alltså inte som villkor
ställa krav på att kommunen

Länsstyrelsen
uppgifter
tjänstemän

för en överlåtelse av sådana
t.ex. skall ha ett visst antal

eller att dessa skall ha viss utbildning.

I samband med lagändringen

år 1988 tillkom

ett nytt stycke i

44 a
Har en kommun gjort framställning
om överlåtelse av tillsynen
första
och
finner
länsstyrelsen
stycket
enligt
att överlåtelse inte bör
skall
länsstyrelsen, om kommuske i enlighet med framställningen,
nen begär det, med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens
avgörande.
I propositionen

till lagändringen

anförde departementschefen

följande.

Övertagande av tillsyn enligt 44 a§
När det gäller kommunernas
har satts i fråga lämpligheten av kommunernas frihet att efter eget
bedömande avgöra vilka verksamheter som miljö- och hälsoskyddsnämnden skall ta över tillsynen av. Prövning av frågan om överlåtelse av tillsynsuppgifter
ankommer på länsstyrelsen efter framställning
kommun

av kommunerna.
övertar tillsynen.

prövas lämpligheten
av att en
Jag anser att frågan om ett eventuellt

Därvid
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ökat kommunalt ansvar för tillsynen på ett tidigt stadium bör diskuteras mellan berörd kommun och länsstyrelsen som ett led i en
strävan att samordna tillsynsverksamheten
inom länet. För att
ansvarsfördelningen
skall bli klar och för att befintlig kompetens på
olika nivåer skall kunna utnyttjas och byggas upp på ett effektivt
sätt bör en delegering av tillsynsansvaret
ske i vissa på förhand
bestämda branschgrupper.
När det t.ex. gäller en verksamhet av
särskilt miljöfarlig
art måste beaktas de allvarliga och geografiskt
omfattande miljöstörningar
som kan vara förbundna med sådana
verksamheter.

En delegering

av sådant slag bör övervägas

särskilt

noga.
l

från Miljöen rapport
1990-11-03
finns uppgifter

skyddstillsynen
den politiska

ambitionen

lagen.

om omfattningen av miljöFlera kommuner uttalade härvid att

var att ta över all tillsynsverksamhet

och resurserna

övertagit

Erfarenheterna
utrymme

hälsoskyddstjänstemannaförbundet

sammanställda

ute i kommunerna.

med att kompetensen
98 kommuner

och

tillsyn

utöver

ökade. Den 1 januari

1993 hade

den obligatoriska.

från de senaste åren visar emellertid

för olika tolkningar

Regeringen

i takt

av bestämmelserna
har i flera fall fått avgöra

att de funnits

i 44 a § miljöskyddstvister rörande dessa

frågor.
Regeringen

avgjorde

i april

tillsyn över tillståndspliktiga
ringen konstaterade

1988 ett ärende rörande

verksamheter

i Eskilstuna

i sitt beslut att tillsynen

överlåtelse

kommun.

av anläggningar

av

Regepå kon-

cessionsnämndslistan

borde handhas av länsstyrelsen medan tillsynen
övrig
miljöfarlig
verksamhet i kommunen borde utövas av miljöav
och hälsoskyddsnämnden.
I februari

1989 prövade

tvâ skogsindustrier

regeringen

i Piteå kommun

ett ärende rörande tillsynen
5-1723/28.

I beslutet

av

uttalades

följande.
Utredningen

i ärendet visar att miljö- och hälsoskyddsnämnden
deltagandet
i tillsynsarbetet
beträffande de aktuella anlägggenom
ningarna måste anses ha fått den erfarenhet och kompetens
som kan
krävas för att den skall kunna fullgöra tillsynsuppgifterna.
Länsstyrelsen har tidigare till nämnden överlåtit tillsynsansvaret
för all
verksamhet i kommunen
sådan som är
annan miljöfarlig
- även
tillståndspliktig
enligt koncessionsnämndslistan.
Verksamheten vid
de aktuella anläggningarna är från miljöskyddssynpunkt
av särskilt
komplicerad

beskaffenhet.
Miljöstörningarna
påverkar på ett icke
försumbart sätt den oroande storskaliga miljösituationen
i Bottenhavet. En delegering av tillsynsansvaret
för sådana anläggningar
måste övervägas mycket noga. Överlåtelse av tillsynsansvaret
för
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skogsindustrianläggningar
kan medföra nackdelar i fråga om samordning av arbetet inom ramen för dels aktionsplanen
mot havsföroreningar
och dels Helsingforskonventionen.
Vid en samlad bedömning fann regeringen att tillsynsansvaret
aktuella anläggningarna
borde ligga kvar på länsstyrelsen.
Rätten

att utnyttja

sålunda såväl vederbörande
Naturvårdsverket.
samheter

är emellertid

myndigheterna.

kommunala

Det direkta

nämnder,

mellan

länsstyrelserna

över miljöfarliga

tillsynsansvaret

fördelat

tillkommer

i miljöskyddslagen

tillsynsreglema

för de

de regionala

Oavsett detta är Naturvårdsverket

som
verk-

och de lokala

oförhindrat

att självt

ingripa

med stöd av tillsynsreglema
om verket skulle så finna lämpSådana ingripanden torde dock vara mycket ovanliga. Motsva-

ligt.

har inte tilldelats

rande rätt att ingripa

ansvaret åvilar kommunerna
relsen efter framställan

länsstyrelserna

i de fall tillsyns-

eller för sådana verksamheter

överlåtit

tillsynsansvaret

där länssty-

till kommunen.

Hälsoskyddslagen
utövar kommunerna

Enligt hälsoskyddslagen
inom

varje

över efterlevnaden
av lagen och bestämmelser
med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av
och
Den centrala tillsynen utövas av Socialstyrelsen

länsstyrelsen.
Naturvårdsverket

enligt de principer

rets sjukvårdsstyrelse

utövar

eller

Miljönämnden

samma befogenheter

myndigheterna

som kommunen

Försva-

bestämmer

får

och förbud

som meddelats

har Försvarets

som tidigare beskrivits.
tillsynen inom försvarsmakten.

den nämnd

meddela de förelägganden

tillsyn

tillsynen

kommun

som meddelats

bestämmelser

den omedelbara

som behövs för att lagen eller
med stöd av denna skall efterlevas. I sin

sjukvårdsstyrelse

som de kommunala

har inte tilldelats

och länsstyrelsen
nämnderna.

rätt att ingripa

tilldelats

De övri ga centrai enskilda

ärenden.

Renhdllftingslagen
Tillsyn

över efterlevnaden

föreskrifter
bestämmer
utövar
synen.

utövas inom

av lagen och med stöd av lagen meddelade
kommunen av den nämnd som kommunen

förordnat
om inte regeringen
om annat. Länsstyrelsen
har den centrala tilltillsynen inom länet. Naturvårdsverket
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har förbehållits

den

nämnd som är tillsynsmyndighet.

Lagen om kemiska produlaer

Tillsyn

enligt

lagen om kemiska

Kemikalieinspektionen,

produkter

Naturvårdsverket,

utövas på central
Boverket,

nivå av
Arbetarskyddssty-

relsen och Läkemedelsverket,

var och en inom sitt område. Ansvarsmellan de centrala verken har vi redogjort för i tidigare

fördelningen
avsnitt.

Den regionala
inspektionerna

tillsynen

och lokala tillsynen
och

Försvarets

inom kommunerna

Inom

regionala

och lokala

yrkesmässiga

användningen

verksamheter

tillämpas

gäller

enligt

sjukvårdsstyrelse.

Den

yrkes-

omedelbara

utövas av kommunerna.
finns ingen klar uppdelning

kemikalieområdet
mellan

ansvaret

utövas av länsstyrelserna,

av tillsynsI fråga om den
vid miljöfarliga

myndigheter.

av kemiska produkter
dock den uppdelning av tillsynsansvaret

som

miljöskyddslagen.

Strålskyddslagen
Tillsyn

enligt

strålskyddslagen

utövas enligt regeringsförordning
av
Efter åtagande av kommun får regeringen
regeringen
bestämmer
uppdra
kommunal

Statens strålskyddsinstitut.
eller

myndighet
som
nämnd att utöva viss tillsyn.

Också andra myndigheter

har inom sina

områden ansvar för att strålskyddsfrågorna
blir beaktade, t.ex. Socialstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen,
Boverket och Försvarets sjukvårdsstyrelse.

Kommunerna

inom ramen för sitt allmänna ansvar
enligt plan- och bygglagen
beakta radonriskerna
vid planläggning
- att
av mark för bebyggelse och vid prövning av bygglov.
Inom

har

bostadsområdet

har Statens strålskyddsinstitut

pande ansvaret för att följa utvecklingen
der, inklusive

riskbedömningar

Socialstyrelsen
erforderliga
Enligt
som

och Boverket

föreskrifter

1987/88:88,

strålkällor.

s. 38-39

i fråga om strålning

och mätteknik.

Det ankommer

att, var och en inom sitt område,

i bostädock på
utfärda

m.m.

strålskyddslagen

använder

det övergri-

är kontrollansvaret
I

proposition

i princip
till

uttalade departementschefen

ny

lagt på dem
strålskyddslag

bl.a.

följande.
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kunna anpasI den nya lagen bör tillstånds- och tillsynsförfarandet
med
Förfarandet
farlighet
till
strålkällans
m.m.
sas med hänsyn
och tillsyn bör i möjligaste mån kontillståndsprövning
individuell
stråldär speciella och svårawägda
centreras till de strålkällor
strålskyddsexpertis
särskild
och
där
föreligger
skyddsproblem
lett till
där utvecklingen
behövs. Inom andra verksamhetsområden
standardiserad apparatur och där riskerna är väl kända bör strålkunna tas till vara genom krav på kontroll
skyddet tillfredsställande
tekniska föreskrifter,
provning,
typgodkännande,
teknisk
genom
dosgränser, rekommendationer
om
m.m. samt genom föreskrifter
övriga
arbetslokaler
och
i
strålskyddet
utrymmen, kombinerat med
i
för den som bedriver verksamheten,
generell tillståndsgivning
sistkompetens.
För
prövning
dennes
fall
efter
förekommande
av
över
nämnda grupp förutsätts också att den löpande kontrollen
fall
enligt
i
vissa
handhas
närmare
verksamheten
av utövaren,
föreskrifter

av strålskyddsmyndigheten.

Departementschefen

anförde

också:

i
Som jag tidigare framhållit
är avsikten att tillsynsförfarandet
framtiden skall kunna utformas på det sätt som är lämpligt för just
den aktuella strålkällan.
Mot den bakgrunden är det motiverat att
Nära
behålla möjligheten att kunna delegera tillsynsverksamheten.
inom arbetarskyddsverket
till hands ligger att låta tillsynsorgan
inom arbetslivet vad gäller exempelvis
överta tillsynsverksamheten
Även
mindre farliga anläggningarna.
de från strålskyddssynpunkt
Försvarets sjukvårdsstyrelse,
som har anförtrotts viss tillsyn enligt
torde
och lagen om kemiska produkter,
bl.a. hälsoskyddslagen
inom sitt område. Inom konsukunna fullgöra strålskyddstillsynen
mentområdet bör kunna övervägas att överlåta viss tillsyn till komDet gäller speciellt för
munernas miljö- och hälsoskyddsnämnder.

typgodkända

produkter,

exempelvis

solarier.

som tidigare

redovisats,

den allmänna

Naturresurslagen
Boverket

har,

hushållningen

med naturresurser.

De centrala

uppsikten

över

förvaltningsmyndighe-

uppsikt över
terna har dock var och en inom sitt verksamhetsområde
Länsstyrelsen har tillsynen i länet över
hushållningen av naturresurser.
hushållningen

med naturresurser

och efterlevnaden

i eller beslutas med stöd av 4 kap.
l985/86:3,
till naturresurslagen
I propositionen

av vad som före-

skrivs

motsvarande
i fråga om Planverkets
länsstyrelsens ansvar följande.

s. 201 uttalades
och
det nuvarande Boverkets
-
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Detta innebär att Planverket i första hand har att följa hur hushållningsfrågorna
behandlas i fysisk planering på olika nivåer men
också att verket har ett särskilt samordningsansvar
när det gäller
ämbetsverkens arbete med dessa frågor. Med uttrycket "uppsikt"
avses alltså en mer övergripande verksamhet. I den allmänna motiveringen har jag framhållit
att ämbetsverkens uppsikt främst bör
inriktas på sådana hushållningsfrågor
som är av riksintresse.
4 kap. naturresurslagen
innehåller bestämmelser om regeringsprövning av större industrianläggningar
m.m. Ett tillstånd av regeringen i ett sådant ärende kan förenas med villkor för att tillgodose
allmänna intressen och göras beroende av att saken inom viss tid
fullföljs
genom ansökan
4 kap. 5 §. Länsstyrelsen

enligt miljöskyddslagen
om prövning
har således att utöva tillsyn över att vad
som föreskrivs eller beslutas i sådana ärenden iakttas. Till tillsynsuppgifterna
hör också att verka för att anläggningar
som fordrar
tillstånd kommer under regeringens prövning. Några tvångsmedel
har emellertid inte ställts till tillsynsmyndighetens
förfogande.

Naturvårdslagen
Myndigheternas

tillsynsuppgifter

än i de övriga lagarna inriktade

enligt naturvårdslagen
på att kontrollera

äri högre grad

att olika myndighets-

beslut fattade med stöd av lagen efterlevs, t.ex. föreskrifter
i fråga om
rätt att färdas genom nationalparker
5 §,
m.m.
inskränkningar
av befogenheten att utnyttja fastighet inom naturreser-

allmänhetens

vat 8

§, interimistiska

servat

11

skrifter

§,

bestämmelser

föreskrifter

inom

inom naturvårdsområden

awattningsföretag

i awaktan

på beslut om naturre-

strandskyddsområden
19 §, föreskrifter

och täkter 18

§.

16

§,

före-

i fråga om mark-

Det finns emellertid

trolluppgifter

också kon-

av mer allmän karaktär i naturvårdslagen,
panden med anledning av nedskräpning i naturen 24 §,

förordnande

om stängselgenombrott

av varaktigt

uppsatta reklamskyltar

m.m.
22 §.

17

Rätten att meddela förelägganden
förbehållits

de regionala

serna och de nämnder
och byggfrågor

§

och borttagandet

ingri-

eller förbud har i naturvårdslagen

eller lokala myndigheterna
inom kommunerna

samt för miljöfrågor.

t.ex.

såsom länsstyrel-

som är ansvariga

Naturvårdsverket

för plan-

har inte till-

delats rätt att ingripa

med stöd av bestämmelserna i lagen.
Av visst intresse är att notera att begreppet naturvârdsvakt

i naturvårdslagen

år 1991 SFS

1991/641.

införts

För tillsyn över efterlevna-

den av föreskrifter
för områden och naturföremål
som omfattas av
förordnanden
enligt lagen, får regeringen eller den myndighet som
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bestämmer

med befogenhet

utse naturvårdsvakter

att avvisa

personer som obehörigen vistas inom ett område för vilket finns särskilda föreskrifter.
Naturvårdsvakterna
har också vissa befogenheter
m.m. I propositionen till ändringar
1990/91:90
s. 415 anförde regeringen bl.a.

att beslagta jakt- och fångstredskap
i naturvädslagen

m.m.

följande.
med särskilda befogenheter för övervakBehovet av tillsynsmän
ningen av naturvårdsobjekten
har tidigare påpekats av Naturvårdskonstaterar att polisens resurser
verket. Naturvårdslagsutredningen
för att kontrollera
efterlevnaden
inte är tillräckliga
av gällande
föreskrifter
inom områden som skyddats med stöd av naturvårdslaSärskilt
av terrängkörningen.
gen. Detsamma gäller kontrollen
inom de vidsträckta markområdena
stora är övervakningsproblemen
i norra Sverige. Anställda vid olika myndigheter som vistas i dessa
områden har inte större befogenheter
än andra att ingripa mot
föreskrifter.
Exempel på sådana beöverträdelser
nyssnämnda
av
jakt- och fiskefattningshavare
är tullens gränsbevakningspersonal,
tillsynsmän
samt personal som är anställd för tillsynen av naturvårdsobjekten.
Bevakningen av att förbuden mot terrängkörning
och föreskrifinte överträds är givetvis i första hand
terna för naturvärdsobjekten
en polisiär uppgift. Som konstaterats av utredningen är dock polisens resurser otillräckliga.

l9.6.2

Synpunkter

Vi har i det tidigare

miljömyndigheterna.
synpunkter
ningen

redovisat en rad synpunkter på de centraVi har valt att i detta avsnitt redovisa vissa

avsnittet

organisationen

på den regionala

och Industriförbundet.

varit föremål

organisationen

regionala

på den

för särskilda

framförda

av Regionutredansvar för miljön har
av Utredningen om kommu-

Kommunernas

överväganden

nernas arbete för en god livsmiljö.

Regionutredningens

betänkande

har behandlats av Regionutredom en ändrad länsindelning
perspektivstudie.
ningen i betänkandet Regionala roller
I utred- en
ningen konstateras att övervägande skäl talar för att det nu är dags att
Frågan

Det konstateras också att det med visst fog
se över länsindelningen.
kan sägas att utvecklingen
hunnit i kapp och förbi länsförvaltnings-
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Det framhålls

att det

genomförande kommer att ñnnas en omfattande
vid sidan om länen. De statliga regioner det då är

frågan om avviker i växande utsträckning från länen. Drygt 40 statliga
myndigheter/motsvarande
har en regionindelning
som avviker från
länen. Ett exempel

Socialstyrelsen

är Vägverket

och Skolverket

med sina fem regioner.

Ett annat är

som har fem resp åtta regionala

enhe-

ter.
De framtida

regionerna

efter näringsgeograñska

bör,

enligt

utgångspunkter.

kontaktmönster

och resandeströmmar

vidare,

utredningens

enligt

samhällsplaneringens
indelningsomrâden.
lämpligt

betänkandet,

vara utformade

De bör avspegla de naturliga

som i dag gäller.

Regionerna

bör

uppfattning,
efter
vara mer utformade
behov än som i dag främst vara administrativa
Vidare bör antalet regioner vara färre än i dag. Ett

antal är 8

12 regioner.
I utredningen presenteras en analys av tre alternativ för den framtida uppbyggnaden av den offentliga verksamhetens regionala nivå. Ett

alternativ
kommuner
inrättas

innebär

ett statligt

i samverkan
regionalt

Den regionala

utbildning

näringsfrämjande
sannolikt

uppfattning
tionsmodell

ett annat bygger

medan i ett tredje en ny regional

folkvald

på
nivå

offentliga

verksamheten

kan omfatta frågor

av olika
i vissa trañkslag,

beslut om investeringar
miljöfrågor,
kultur

och forskning,

samt

allmänt

åtgärder.

Vid sidan av dessa uppgifter
kommer
tid hälso- och sjukvården att vara ytterliarbetsuppgift.
Förutom dessa uppgifter ñnns arbets-

under överskådlig

gare en regional
uppgifter

ansvar,

självstyre.

slag, såsom kollektivtrafik,
högre

regionalt

av karaktären
bör uppgifter

myndighetsutövning.

Enligt

utredningens

av sistnämnda slag, oavsett vilken organisautövas av en regional statlig myndighet.

som väljes,
I fråga om det regionala

miljöarbetet

anförs följande.

För miljöfrågornas
del kan konstateras att områden som är större
än enskilda kommuner
ofta är de mest naturliga områdena för
miljövårdsplanering
och miljövårdsinsatser,
t.ex. när det gäller
vattenvård
och luftvård.
Problemens
väldigt
olika
räckvidd
beroende på vad saken gäller innebär å andra sidan att miljöfrågornas bästa hantering inte kan ha någon starkt styrande effekt på
rikets

politiskt/administrativa
indelning i regioner, i vart fall inte
länge
det handlar om vårdande, bevarande och miljövervakande
så
uppgifter.
Större regioner skulle dock underlätta arbetet eftersom

antalet fall med nödvändigt flerpartssamarbete
över regiongränser
då skulle minska. En sådan effekt skulle bli särskilt påtaglig i vissa
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särskilda

fall, t.ex. om avrinningsområdena
till Mälaren skulle
rymmas inom samma region. Samtidigt måste det givetvis noteras
blir nödvändigt hur
samarbete i miljöfrågor
att gränsövergripande
gränserna än dras.
Även när det gäller de myndighetsutövande
funktionerna
på
miljöområdet,
och tillsyn av miljöstörande
som tillståndsgivning
verksamheter,
har de olyckligt dragna läns gränserna negativa effekvissa
fall
leder det till att alltför många miljötillsynsmyndigter. I
heter verkar inom samma naturliga "miljögeograñska"
område. I
storstadsområdet

vilket
Göteborg ñnns 14 miljötillsynsmyndigheter,
och
kommunernas
miljövårdsenheter
är summan av länsstyrelsernas
miljö- och hälsoskyddsförvaltningar.
Läggs landstingens miljömedicinska enheter därtill blir det fler. Som jag bedömer det finns det
en stor potential till ett vidgat kommunalt samarbete på detta området liksom det ligger stora värden i en bättre regional samordning.
att i fråga om den statliga
verksamhetens regionala organisation tillämpa den ordning som under
senare tid utvecklats inom bl.a. vägväsendet och skolväsendet, dvs. att
I betänkandet

diskuteras

återgå till det tidigare
planet företräddes
struktur
gifter

också möjligheterna

systemet där de statliga myndigheterna

av egna representanter.

I princip

på läns-

bedömdes en sådan

vara en logisk följd om Vägvalet leder mot att utvecklingsuppoch sektorsamordnad
planering förs bort från den regionala

statliga förvaltningen.

En sådan ordning

bedömdes dock som tveksam
behov av att möta en stat som inte

med hänsyn till bl.a. kommunernas
uppträder

splittrat.

Industnfbrbundets idéskiss
lndustriförbundet

har till kommittén

nala miljöorganisation

ningens tankegångar.

redovisat synpunkter på den regio-

som uppvisar
Förbundets

till frågor rörande prövning

stora likheter

synpunkter

med Regionutred-

begränsar

sig emellertid

verksamhet samt
av miljöfarlig
produkter.
Synpunkterna syftari

och tillsyn

av lagen om kemiska
första hand till att tillgodose kompetenskraven

tillämpningen

vid de regionala

statliga

miljömyndigheterna.
Det framhålls

utspritt
bygga

att de nuvarandet

på 24 enheter.

Detta innebär

upp och vidmakthålla

regionala

statliga

svårigheter

miljöarbetet

att på regional

den bas av auktoritet,

erfarenhet

är
nivå
och

sakkunskap
handläggning
som fordras för en tillfredsställande
av
dagens komplicerade
ärenden enligt miljöskyddslagen
och lagen om
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av skiftande beskaffenhet.
avdelningar
att miljövårdsenheternas

för

enligt miljöskyddslagen

bryts ut ur länsstyrelserna
och förs samman till sex regionala enheter. Det nära sambandet mellan
prövning och tillsyn på tjänstemannaplanet
bör bibehållas ograverat
eftersom

detta är av väsentlig betydelse för kompetensuppbyggnaden.
Koncentrationen
av de regionala resurserna till färre enheter kommer
att förbättra

förutsättningarna

för den för industrin

så viktiga

tillsynen

enligt lagen om kemiska produkter på regional nivå.
En samlokalisering
av de nya enheterna med vattendomstolarna
övervägas.

bör

Ett alternativ

nala enheterna

till detta kan vara att samlokalisera de regiomed yrkesinspektionen
på de utvalda orterna. Antalet

enheter skulle då kunna utökas till åtta om det anses lämpligt.
Den förordade organisationen
skulle skapa förutsättningar

för en
från den centrala nivån till den regiona-

delegering

av tillståndsärenden
la. Den skulle också kunna

prövningsordning.
sionsnormer

19.6.3

skapa förutsättningar

En noggrant

torde vidare

Tillsynen

avvägd tillämpning

kunna underlätta

för en förenklad
av generella emis-

handläggningen.

i framtiden

Inledning
Flertalet

har under
av de lagar som kommer att ingå i miljöbalken
varit
föremål
för
år
vid
granskning
upprepade
tillfällen
senare
av olika
statliga utredningar.
Resultaten av dessa utredningar
har lett till ett
stort

antal

ändringar

bestämmelserna

och tillägg

i lagtexterna.

Så t.ex.

har

såväl

i miljöskyddslagen

miljöskyddssom myndigheternas
upprepade gånger under senare år, bl.a. av Miljöskyddsutredningen,
Riksrevisionsverket
och Utredningen om miljövårarbete granskats

dens organisation.
största bristerna

Samtliga

dessa utredningar

förelåg inom tillsynsområdet.

inte i första hand bero på brister
hänga med organisatoriska

frågor,

kom

fram

Orsakerna

till

att de

härtill

ansågs

i lagstiftningen
bristande

utan mer sammanresurser och brister i

styrningen

Som en följd av dessa utredningar
har
av tillsynsarbetet.
den statliga miljöskyddsorganisationen
under senare år tillförts betydande resurstillskott
gats.

samtidigt

som kommunernas

tillsynsansvar

vid-
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.Ãmbetsverken
Ovan

har vi föreslagit

miljöbalken

att det för de olika

dvs. frågor

vård, miljöskydd,
niska produkter

verksamhetsområdena

i

om hushållning

med naturresurser,

natur-

hälsoskydd, renhållning,

kemiska produkter,

biotek-

och strålskydd

ansvariga sektorsmyndigheter.
- utses
bör ha det övergripande
ansvaret för repektive

Dessa myndigheter
sektor.

I detta ansvar ligger att följa utvecklingen
inom respektive
områden, verka för erforderliga
ändringar av lagar och förordningar,

i förekommande

fall utfärda föreskrifter,

Som vi redovisat

m.m.
eller utöva

andra centrala

myndigheter

göra olika sammanställningar

bör lämpligen

rätten att meddela
i vissa fall

uppgifter

föreskrifter

ankomma

på andra

i fråga om kontroll

av efter-

än sektorsmyndigheten.

En viktig

fråga är hur tillsynsansvaret

levnaden av lagreglerna eller föreskrifter
som meddelats med stöd av
dessa skall fördelas. Som vi närmare redogjort föri kap. 15 och som
ovan torde framgått råder viss tveksamhet om hur begreppet tillsyn
skall tolkas.

Inte sällan har man i detta begrepp inkluderat de centrala
verkens allmänna skyldigheter att följa utvecklingen inom olika områden och sörja för att eventuella

brister

i lagstiftning

m.m.

rättas till

-

dvs. uppgifter

av den art som vi beskrivit ovan.
Vi har i nämnda kapitel föreslagit att begreppet

förbehålls

de myndigheter

tillsynsreglerna
bud,

vidta

synsuppgiftema
i miljöbalkens

myndighet.

i miljöbalken

eller

åsidosättande

som tilldelas

föranstalta

-

i balken.

tillsynsbestämmelser
Det ankommer

I renhållningslagen

ingripa

konsekvent

sedan på regeringen

ärenden.

i händelse

m.m.

använda ordet tillsynsatt genom förordningar

betecknas i dag de centra-

trots att de inte tilldelats

I modernare

rätt att ingripa

ärenden,

tillsynsmyndighet.

fråga har den allmänna

har det centrala

I stället

uppsikten

inte medgetts

ämbetsverket

inte

har angetts att ämbetsverket

över hushållningen

ser resp. plan- och byggnadsväsendet

rätt att

lagar som naturresurslagen

där det centrala verket heller

i enskilda

av
till-

Vi har därför valt att

och plan- och bygglagen,

benämnts

och för-

som skall vara tillsynsmyndigheter.

och hälsoskyddslagen

som tillsynsmyndigheter

i enskilda

med stöd av

Vi har således velat skilja

från övriga myndighetsuppgifter.

närmare reglera vilka myndigheter

verken

rätt att ingripa

dvs. meddela förelägganden

om rättelseåtgärder

av lagreglerna

tillsynsmyndighet

i riket.

med naturresur-

i
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begreppsskillnaden

uppmärk-

och verksamhet
av Utredningen
om Boverkets uppgifter
Det framhålls att skillnaden i ordvalet torde ha sin grund i att

sammats
s. 94.

länsstyrelsen,

till skillnad

från Boverket,

kan direkt ingripa i beslutpro-

cessen och fatta beslut som får rättsliga
eller enskilda.
Enligt

vår uppfattning

myndigheterna

konsekvenser

bör de centrala

verken
vanligvis sektorsinte ha rätt att på eget initiativ
ingripa i

normalt

ärenden i de fall då erforderlig

enskilda

nala eller lokala
synes emellertid

nivåerna.

kompetens

Inom kemikalie-

sektorsmyndigheterna,

och Strålskyddsinstitutet,
knappast
hållnings-,

hälsoskyddsämbetsverken

ñnns på de regio-

och strålskyddsområdena

dvs.

Kemikalieinspektionen

ha tillsynsuppgifter

kan läggas ut på regioner

de centrala

för kommuner

av sådant slag att de
eller kommuner.
Vad gäller ren-

och naturvårdsfrågorna
inte tilldelats

den. Det finns ingen anledning

har vi konstaterat

rätt att ingripa

att i framtiden

i enskilda

att

ären-

ändra på dessa förhål-

landen.
finns det anledning

Däremot

fråga om tillsyn av miljöfarlig
har Naturvårdsverket,

verksamhet

rande

ingripa

i verksamheter

tilldelats

frågor

redovisats,

länsstyrelserna

tillsynsansvar.

att väcka

om nuvarande

skall bibehållas.

som tidigare

över vilka

ett obligatoriskt

Naturvårdsverket

att överväga

ordning
För närva-

möjlighet

eller

i

att

kommunerna

Det har också förbehållits

i tillom omprövning
av villkor
och lokala tillsynsmyndigheterna
i

ståndsbeslut

trots att de regionala

normalfallet

torde ha de bästa förutsättningarna

att bedöma behovet av

en sådan omprövning.
I 14 kap.
omprövning

resp.

15 kap.

har vi föreslagit

och att utöva tillsyn

förslag utesluter

givetvis

förbehålls

att begära

att rätten

tillsynsmyndigheter.

inte att Naturvårdsverket

Dessa

även framöver

kan

Från Naturvårdsverkets
sida har framhållits att
vara tillsynsmyndighet.
verkets möjligheter
att ingripa i enskilda ärenden inte bör beskäras.
Verket

har som skäl härför åberopat dess oberoende ställning

och stora

kompetens.
Enligt
bakgrund
fördelas.

vår uppfattning

bör Naturvårdsverkets

av hur tillsynsansvaret
Kommunernas

verksamheten

är värd all respekt.

är det angeläget
gare vidgas

ambitioner

att kommunernas

i fråga om tillsyn.

roll

diskuteras

mellan stat och kommun
att ta över tillsyn

mot

i framtiden

över miljöfarliga

Som vi uttalat i flera sammanhang
ansvar inom miljöområdet

ytterli-
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De förslag
föreskrifter
kommer

som vi lägger fram om införandet av olika former av
innebär en avsevärd höjning av miljöambitionerna
och
framför
att ställa ytterligare krav på tillsynsmyndigheterna
-

allt på det lokala planet.

Som redovisats

man med att ca 50 000 miljöfarliga

i annat sammanhang

En ordning med generella föreskrifter

prövningssystem.

förutsätter

statliga och kommunala

att tillgängliga

planet utnyttjas

för olika bran-

från myndigheternas

scher ställer krav på ökade tillsynsinsatser
En sådan ordning

räknar

faller utanför dagens

verksamheter

sida.
på det

tillsynsresurser

på bästa sätt.

Vi anser att kommunerna bör tilldelas ett huvudansvar för tillsynen
verksamhet.
Den statliga tillsynen bör fortsättningvis
av miljöfarlig
begränsas till att avse sådana anläggningar vars miljöpåverkan
sträcker
sig över stora områden eller där miljöfrågoma
i annat avseende är
särskilt betydelsefulla
och därför

eller där tillsynen

förutsätter

till större länsstyrelser

bör koncentreras

speciell kompetens
eller Naturvårds-

verket.
Lämpligheten

av att kommunerna

liga verksamheter,
kan vidare

såsom avloppsreningsverk
I Danmark

ifrågasättas.

verksamheter

utövar tillsyn

över egna miljöfar-

och avfallsanläggningar,

har man valt

att inordna

dessa

i 17 kap. om miljöskyddsavgifter
som skall dömas ut av domstol och där frågan om
utdömande av sådan avgift skall prövas av länsrätten på talan av tillsynsmyndighet
synes också mindre förenligt med en ordning att kommunerna

under

utövar

statlig

tillsyn

tillsyn.

Vårt

förslag

över sina egna anläggningar.
lösningen är, enligt vår mening,

Den mest ändamålsenliga
lista föra upp de enskilda

anläggningar

att på en

i landet där staten bör ha an-

svaret för tillsynen.

På denna lista bör som regel bl.a. föras upp sådaanläggningar
prövning
na
som faller under regeringens obligatoriska
enligt bestämmelserna i miljöbalken.
Det skulle också vara möjligt att
normalt
på denna lista föra upp anläggningar för vilka kommunerna
har tillsynen, om det i något avseende skulle föreligga allvarliga bristeri

denna tillsyn,

önskvärt

samt kommunens

att dessa blir föremål

egna anläggningar,
för statlig tillsyn.

Man skulle också kunna tänka sig att man på listan,
stämmelse med nuvarande
samheter

som bör omfattas

Vi förutsätter

i mer överens-

förde upp de branscher

eller verk-

av statlig tillsyn.

att frågan om hur fördelningen

mellan stat och kommun
kommuner

ordning,

om det anses

av tillsynsuppgifterna
skall ordnas blir föremål för samråd med de

som berörs av beslutet

samt med Kommunförbundet.
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En uppdelning

enligt föreslagen ordning innebär
av tillsynsansvaret
inte att Naturvårdsverkets
möjligheter
att ingripa i enskilda ärenden
omöjliggörs.
företag

Bristerna

riskerar

samma fråga.
hetssynpunkt.

i det nuvarande systemet är att ett och samma
drabbas
från flera myndigheter
i
att
av ingripanden
Ett sådant system inger betänkligheter
från rättssäker-

Det nämnda problemet

skulle kunna undvikas

om Naturvårdsverket

ställe. Detta skulle
ges möjlighet att ingripa i annan tillsynsmyndighets
kunna lösas på det sättet att Naturvårdsverket
bemyndigas reglera hur

tillssynsansvaret
bör fördelas

för de "statliga

anläggningarna"

på lämpligaste

sätt

mellan verket och länsstyrelserna.

skulle exempelvis

Med en sådan ordning
kunna ta på sig tillsynsansvaret
för

Naturvårdsverket

de allra största eller mest miljöfarliga

anläggningarna

i landet. Det kan

erinras om att vi i avsnitt 10.8.4 i den allmänna motiveringen
föreslår
bör ha ansvaret för tillsynen över de stora trafikatt Naturvårdsverket
anläggningarna

i riket.

Det skulle också vara möjligt att Naturvårdssig rätten att i fråga om viss anläggning väcka fråga

verket förbehåller
om omprövning

medan länsstyrelsen

Ett sådant system utesluter

givetvis

svarar för den löpande tillsynen.
inte att tillståndsmyndigheten
i ett

enskilt

beslut förordnar om att t.ex. Naturvårdsverket,
skall kunna väcka viss fråga som tillståndsmyndigheten
avgjort.
Naturvårdsverkets

miljöskyddsbeslut

nuvarande
bör,

enligt

möjlighet

att överklaga

vår uppfattning,

inom viss tid,
inte slutligt

kommunala

inte ändras.

Däremot

bör det inte längre vara möjligt för statliga tillsynsmyndigheter
att på
initiativ
ingripa
med
tvångsmedel
beträffande
anläggningar
eget
som
faller under kommunalt tillsynsansvar.
En annan ordning skulle innebära ett dubbelkommando

som av förut nämnda skäl inte bör accepteEnligt
uppfattning
vår
bör remediet om en kommun i något fall
ras.
skulle missköta tillsynen av en viss anläggningar
vara att föra upp
denna på den tidigare nämnda listan. Härigenom
överförs tillsynsansvaret

för anläggningen

Den regionala

nivån

Det kan konstateras
uppgifter

enligt

skyddslagen

i fråga på statlig myndighet.

att länsstyrelserna,

samtliga

med visst undantag,

de av oss behandlade

miljölagarna.

tilldelats
Strål-

utgör dock ett undantag från denna regel. Strålskyddsinsti-
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tutet äger endast, efter åtagande från kommun,
att i visst avseende utöva tillsyn
i egentlig

Tillsyn

mening

överlåta åt miljönämnd

över efterlevnaden

av lagen.

utövas av länsstyrelserna

endast enligt

miljöskyddslagen

och lagen om kemiska produkter. I de övriga lagarna
har länsstyrelsen tilldelats
även i de ovan nämnda
vad som närmast motsvarar den allmänna uppsikten i länet.
Enligt miljöskyddslagen
och lagen om kemiska produkter
svarar
liksom

för övrigt

länsstyrelserna

också för viss tillståndsprövning.

har vi föreslagit

Tidigare
ordningen

att i fråga om miljöfarlig

bör gälla att regeringen,

Kommunförbundet,
sättningsvis

fastlägger

bör utöva tillsyn

vår uppfattning

den
och

vilka enskilda
över.

upptas på denna lista bör tillsynen

Enligt

verksamhet

efter samråd med kommunerna

anläggningar

I fråga om anläggningar

som

utövas av kommunerna.

bör nämnda lista också ligga till grund

fördelningen

av tillsynsansvaret inom kemikalieområdet
och kommunerna.
Det bör dock även fortsättningsvis

Kemikalieinspektionen

staten fort-

att utöva tillsynen

för

mellan staten
ankomma

över tillverkare,

på

importörer

och andra leverantörer.
Vad gäller

för ingripanden
uppgifter

för vilket

strålskyddet,

delats något direkt

ansvar,

kan frågor

från länsstyrelsens

försvarsenheterna.

Den lokala

nivån

inte i dag till-

strålskydd

bli föremål

sida inom ramen för länsstyrelsens

inom räddningstj änstområdet.

i allmänhet

länsstyrelserna
rörande

För denna verksamhet

ansvarar

Som ovan framgått anser vi att det i första hand bör ankomma på
kommunerna att utöva tillsyn över det område som kommer att omfatregelsystem. De av oss i 15 kap. föreslagna till
tas av miljöbalkens

synsreglema

kommer

att underlätta

kommunernas

tillsynsarbete

efter-

regler skapas för hela tillsynsområdet.

som gemensamma
Vi är dock medvetna

om att det, i en tid med bristande resurser,
bli
att
att prioritera
en grannlaga uppgift för kommunerna
sina arbetsinsatser på lämpligaste sätt. Dessa frågor har varit föremål

kommer

för närmare

överväganden

för en god livsmiljö.

av Utredningen

om kommunernas

arbete

Kapitel
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19

745

intressen
finns särskilda

bestämmelser

I 2 kap. 9 § naturresurslagen

till

skydd för för-

stadgas att mark- och

vattenområden

så långt som möjsom har betydelse för totalförsvaret
ligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de

behövs för totalförsvarets
der som kan påtagligt
ningarna.
Enligt

8 § första

sjukvårdsstyrelse

anläggningar

försvåra

stycket

skall vidare skyddas motåtgär-

tillkomsten

eller utnyttjandet

renhållningsförordningen

av anlägg-

får Försvarets

efter samråd med Naturvårdsverket

meddela

före-

skrifter

i fråga om
om avsteg från tillämpningen
av renhållningslagen
hanteringen av hushållsavfall och miljöfarligt
avfall inom försvarsmakten.
Enligt
ringen

64 § miljöskyddslagen

tilldelats

och 26 § hälsoskyddslagen

rätt att under särskilda

krig eller krigsfara,

meddela

skyddsförordningen

får Försvarets

Socialstyrelsen

och

särskilda

från hälsoskyddslagens

lämpning

på försvarsmakten.

Enligt

sjukvårdsstyrelse

Naturvårdsverket

undantag

4 § strålskyddslagen

förhållanden,
föreskrifter.

meddela

har regeexempelvis vid

Enligt

2 § hälso-

efter samråd med
bestämmelser

och hälsoskyddsförordningens

får regeringen,

i den utsträckning

om
till-

det

på grund av rådande särskilda förhållanden är nödvändigt för att stärka
försvarsberedskapen,
meddela föreskrifter
för totalförsvaret
som
avviker från lagens bestämmelser.
Bestämmelserna
i de olika

lagarna.

avseende tillsyn av försvarets anläggningar varierar
Tillsyn över hälsoskyddet
inom försvarsmakten

15 § andra stycket hälsosjukvårdsstyrelse
av Försvarets
skyddslagen.
Med stöd av bemyndigande
i lagen om kemiska produkter har regeringen vidare förordnat att Försvarets sjukvårdsstyrelse
utövas

också

tillsynen inom försvarsmakten
i frågor om hantering
kemiska
produkter,
dock
inte
inom
arbetsmiljön
där yrkesinm.m. av
spektionen utövar tillsynen 26 § andra stycket förordningen
om kemiska produkter.
Enligt bemyndigande i renhållningslagen
har regeutövar

ringen slutligen
levnaden
skrifter

förordnat

att tillsynen

av renhållningslagen

inom försvarsmakten

över efter-

och med stöd av lagen utfärdade

skall utövas av Försvarets
renhållningsförordningen.

sjukvårdsstyrelse

före-

8 § andra stycket
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över miljöfarliga

anläggningar

utövades från miljöskyddsla-

gens tillkomst år 1969 fram till den i juli 1981 av Naturvårdsverket
och länsstyrelserna.
Från och med sistnämda datum fram till den i juli
1988 ägde länsstyrelserna

efter åtagande av en kommun överlåta till
att utöva viss tillsyn 44 a §. Från och med sistnämnda

miljönämnden
datum

delas det primära

kommunerna
tillståndspliktiga

övrigt.

Efter

överlåta

tillsynsansvaret

mellan

på det sättet att länsstyrelserna

anläggningar

medan

åtagande av kommun

tillsynsansvaret

länsstyrelserna

och

svarar för tillsynen

över

kommunerna

även beträffande

till

anläggningar

i

tillsyn

utövar

äger länsstyrelserna

kommun
faller

som

under tillståndsplikt.
I samband med sistnämnda
att tillsynsansvaret

beträffande

lagändring

infördes

bestämmelser

försvarets

anläggningar

skulle

om

utövas

beav länsstyrelsen och att denna inte ägde delegera tillsynsansvaret
träffande sådana anläggningar till kommunerna 38 § tredje stycket och
44 a § första stycket miljöskyddslagen.
Det kan nämnas att Överbefálhavaren i remiss över regeringens proposition föreslog att Försvarets

sjukvårdsstyrelse
maktens

skulle

anläggningar.

vart fall vid det tillfället
organisationen

enligt

överta länsstyrelsernas
Departementschefen
att föra in ytterligare

Rationaliseringssynpunkter

19.7.1

Allmänna

av värt

förslag

arbetsuppgifter.

till

miljöbalk

förutsätter

Det ankommer

att effektivisera
oss att se över möjligheterna
och minska bl.a. statens utgifter.
Inledningsvis

i

en rad synpunkter som avses kunna ligga till
arbete med att utforma de förordningar
som

för regeringens

myndigheternas

myndigheter

i tillsyns-

synpunkter

Ovan har vi redovisat

genomförandet

olämpligt

miljöskyddslagen.

19.7

grund

över försvars-

tillsyn

fann dock

i fråga

emellertid

om

också på

myndigheternas

arbete

kan konstateras

att de av oss redovisade förslagen i
sig inte torde leda till några väsentligt ökade kostnader för staten eller
samhället
gemensam

i övrigt.

miljöbalk

Sammanläggningen
torde

av ett antal

snarare leda till

miljölagar

en förenkling

i en

av miljö-

arbetet genom att miljölagarna
blir lättare att tillämpa och överblicka.
kommer att ett stort antal detaljbestämmelser
mönstras ut från

Härtill

lagbestämmelserna.
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De i sammanhanget

mest betydelsefulla

är de ökade möjligheter

vi föreslår

för regeringen

skrifter
tel

förslagen

samt normer om miljökvalitet.
motiveras
dessa förslag i viss
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i vårt betänkande
att meddela

Som redovisats

i tidigare

förekapi-

utsträckning

att
av önskemålet
till EG:s regelsystem. De ökade

anpassa bestämmelserna i miljöbalken
möjligheterna
att meddela föreskrifter

kan i första hand påverka

till-

ståndsprövningen

verksamheter men också leda till att
av miljöfarliga
i
ett stort antal verksamheter
som dag inte faller under tillståndsplikt
kommer

att omfattas av krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
förslagen kan också ses som ett led i rationalise-

De redovisade

ringen av myndigheternas
arbete på det sättet att behovet av myndighetsingripanden
i fråga om enskilda verksamheter borde kunna minska.
Samtidigt

torde ett införande

för olika

branscher

av rättsligt
och verksamheter

från myndigheternas

sida

Det har inte varit
generella

kräva

utökade

tillsynsresurser

främst då på det lokala planet.

vår uppgift

att ta ställning

till

vare sig vilka
som bör utfärdas eller vilket innehåll de bör ges.
och inriktningen
av det framtida miljöarbetet kommer

föreskrifter

Ambitionsnivån

i stor utsträckning
förordningar,
därför

bindande generella föreskrifter

att bestämmas

av regeringen vid utfärdandet
av
och normer.
Behovet av resurser måste
för särskilda överväganden vid varje tillfälle frågor

föreskrifter

bli föremål

om utfärdandet
aktualiseras.

av generella

föreskrifter

eller

miljökvalitetsnormer

Rent generellt torde emellertid en utveckling mot en ökad användning av generella föreskrifter
av det slag som vi föreslagit leda till en
ökning av de centrala sektorsmyndigheternas
arbete. Samtidigt komarbete med tillståndsprövning
att minska i takt
mer myndigheternas
med att denna ersätts med generella styrmedel i form av föreskrifter.
Utfärdandet

för verksamheter
av generella föreskrifter
som inte tidiomfattats
tillståndsplikt
kommer
dock
kräva
ökade
tillsynsatt
gare
av
insatser på den lokala nivån.
Samtidigt

bör framhållas

att samhället av kostnadsskäl knappast kan
tillsynsverksamhet
mot antalet
upp en
som korresponderar
meddelade föreskrifter.
Så har heller inte varit fallet vad gäller EG:s

bygga

miljödirektiv.
inom

Samhällets

tillsynsinsatser

många andra områden

ningarna.

torde inom detta område som
få anpassas till de ekonomiska förutsätt-

Med hänsyn till att flertalet

slår kommer

vara rättsligt

bindande

av de föreskrifter

kommer

som vi före-

detta med största sannoRisken för att drabbas av straff

likhet att ha en starkt preventiv effekt.
torde i sig ha en påtagligt avhållande effekt.
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Länsstyrelsernas

miljöarbete

Bakgrund
Det centrala

för de miljöfrågor

som vi föreslår skall ingå i
på ett antal ämbetsverk
flertalet inordnade
under Miljö- och naturresursdepartementet.
Denna splittring av arbetsuppgifterna på flera myndigheter föreligger emellertid inte på vare sig
ansvaret

miljöbalken

är fördelade

den regionala

eller lokala

Utmärkande

nivån.

för utvecklingen

inom den statliga

regionala

förvalt-

ningen har alltsedan början av 1970-talet varit att inom länsstyrelserna
i möjligast mån söka samla den verksamhet som tidigare utövats av de
statliga ämbetsverken

genom deras regionala förvaltningar.

nyligen genomförda
heter inlemmats
nämnderna.

länsförvaltningsreformen

i länstyrelserna,

Syftet

bl.a. lantbruksnämnderna

med länsförvaltningsreformen

har varit

statens representation

i länen så att den allsidigt

väga olika

intressen

sektoriella

Genom den

har ytterligare

verksamoch ñskeatt stärka

och kompetent

kan

mot varandra och - inom ramen för
hänsyn
till regionala förhållanden.
- ta
Den nya länsstyrelsen skall verka som ett sammanhållande regionalt
statligt organ med ansvar för uppföljning
och utvärdering
av gjorda

gällande

lagstiftning

insatser från ett samlat regionalt
Samtidigt

med den redovisade

erhållit

större

önskar.

Detta

kommunerna

frihet

att välja

utvecklingen

har myndigheterna

den Organisationsform

som de själva

gäller såväl länsstyrelserna
Inom
som kommunerna.
har detta lett till ett närmare samarbete mellan plan- och

miljövårdspersonalen.
nämnderna

perspektiv.

I många kommuner

har under senare tid miljömed byggnämnderna.
Inom länsstyrelserna

sammanförts

handläggs i allmänhet

plan- och byggfrågorna

och miljöfrågorna

inom

olika enheter

planenheterna och miljövårdsenheterna.
Länsstyrelsen
har dock frihet att välja den Organisationsform
den själv ñnner mest

ändamålsenlig.
-

bl.a.

Inom länsstyrelsen

skall dock finnas ett antal experter

inom miljöområdet.

I sammanhanget

bör erinras om att den senaste departementsreforDessa
närmats miljöfrågorna.
att planeringsfrågorna

men inneburit
frågor har nu samlats

under

Miljö-

och naturresursdepartementets

verksamhetsområde.
Inom

länsstyrelserna

hälsoskydd,

kemiska

finns kompetens

produkter,

i fråga om miljöskydd

renhållning

och naturvård.

och

Däremot
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för hushållnings-

åvilar i allmänhet

planenheterna.

Huvudelen

miljöarbete
frågor om
ägnas
av länsstyrelsernas
miljöskydd
och naturvård
dvs. frågor som omfattas av bestämmelmiljöskyddslagen
och
naturvårdslagen.
Arbetet avser såväl mynserna
dighetsutövning
karaktär.
-

atti

som uppgifter av mer planerande och övervakande
Arbetsuppgifterna
utgörs huvudsakligen
av
naturvårdsplaner,
inventeringar,
bevarandeplaner,
kartor över

riksintressen
-

-

att genom
emissioner

m.m. definiera
främst regional
kartlägga

av
påverkan
i
miljön,
av
mål till regionala åtgärds- och lokala miljö-

olika former

nationella

att översätta

vad som är skyddsvärt,
miljövervakning
och uppföljning

vårdsprogram,
-

-

att främst genom tillståndsgivning,
sera ramar för olika verksamheter,
att hävda miljöintressena
insatser,

samverkan

och förordnanden

i olika sammanhang

preci-

genom informations-

och samråd,

-

att följa upp miljöförbättrande

-

ter m.m.,
att vid behov verka för omprövning

åtgärder genom tillsyn,

miljörappor-

av villkor i tillståndsbeslut
i miljölagarna
efterlevs.

för att aktsamhetsreglerna
Miljövårdsfrågornas

tillsyn

inplacering

i länsstyrelsen

innebär att dessa frågor

kan beaktas inom samhällsplaneringsområdet
arbetsuppgifter

omfattar

ner, jordbruk,

bebyggelseutveckling,

många viktiga

och

eftersom

frågor,

länsstyrelsens

såsom kommunikatio-

kulturminnesvård,

civil

bered-

skap m.m.

Synpunkter
Vi vill

på den framtida

inledningsvis

nala tillsynsansvaret
skall

regionala

framhålla

organisationen

att det ligger

en styrka i att det regio-

i fråga av flertalet av de lagar som vi föreslår
ligger samlade på länsstyrelserna.
Det kan

ingå i miljöbalken

också i många avseenden

länsstyrelserna
vilka

inom
ses som en fördel att miljöfrågorna
kan knytas till samhällsplaneringsfrågorna
i stort för

länsstyrelserna

emellertid

samtidigt

få stå tillbaka

också har ett regionalt

en viss risk för att miljöintressena

för andra intressen

olika miljöärenden.

ansvar.

vid

länsstyrelsernas

För att minska denna risk föreslår

Det föreligger
i vissa fall kan

hantering av
vi i annat sam-
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av miljöfarlig verksamhet bör ses över och mer anpassas till vad som gäller
för Koncessionsnämnden.
Genom denna översyn bör vissa av de
manhang att formerna

för länsstyrelsernas

tillståndsprövning

kunna tillgodoses. Våra
som framförts av Industriförbundet
om att i viss omfattning ersätta den nuvarande tillståndspröv-

önskemål
förslag

föreskrifter

ningen med ett system med generella
påverka

länsstyrelsernas

utsträckning

tilldela

arbete. Samma gäller

kommunerna

Våra förslag innebär samtidigt

kommer

våra förslag

vidare

att

att i ökad

tillsynsansvar.
ansvar för överdelar kommer att öka.

att länsstyrelsernas

i landets olika
av miljösituationen
miljökvalitetsnormer
och skyldighet
införa
om att

vakningen
Förslaget
digheterna

att utarbeta åtgärdsplaner

för mynför områden där sådana inte kan

antas komma att kräva betydande arbetsinsatser från länsstyrelsernas sida. Över huvud taget torde ett genomfö-

innehållas

kan nämligen

övergripande
och
rande av våra förslag innebära att länsstyrelsernas
kommer att
inom miljöområdet
i framtiden
samordnande uppgifter
stärkas.

Länsstyrelsemas

samhällsplaneringsomrádet
om miljökvalitetsnormer
miljöbalken
att vidgas.

beaktas inom
ansvar för att miljöfrågorna
kommer vidare i takt med att föreskrifter
och skyddsavstånd

Vi kan således konstatera
organisatoriska

brister

meddelas

att det inte föreligger

i den nuvarande

med stöd av

några egentliga

myndighetsorganisationen

det regionala

planet. Som ovan antytts
att styra upp länsstyrelsernas
som bör bli föremål för överväganden i annat sammanhang.

föreligga

enligt vår uppfattning
serna emellan

styrelser

på

visst behov
synes emellertid
miljöarbetet
bättre, en fråga

också vara möjligt

så att kompetens

Det borde

att öka samarbetet länsstyrel-

vid behov kan utnyttjas

av flera läns-

tillsammans.

som riktats mot den regionala verksamheten syns främst
ha med länsindelningen
att göra - en fråga som för närvarande är
beredning.
Vad som i
föremål för prövning
av en parlamentarisk
Den kritik

hand synes vara aktuellt är att överväga huruvida landet bör
indelas i större regioner än de nuvarande länen och hur dessa regioner
första

bör styras.
att de av oss redovisade förslagen inte lägger
några hinder för en indelning av landet i större regioner. Om en sådan
kommer till stånd ter det sig angeläget att dessa regioner anpassas till
Vi kan konstatera

naturgeograñskt

och miljömässigt

enhetliga

områden.
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miljöarbete
inom det område

som kommer

att regleras

i miljöbalken

kommer huvudsakligen att vara
Det ankommer givetvis på kommunerna att själva
av tillsynskaraktär.
bedöma hur man bäst skall kunna uppfylla sina skyldigheter
inom

tillsynsomrádet.
betydelse

I detta sammanhang

miljöfrågoma

i framtiden

skall endast framhållas
kommer

den ökade

att få i Sverige

inte
minst om EG:s miljöbestämmelser
överförs till inhemska bestämmelser
torde förutsätta
att nya samarbetsformer
tillskapas eller utvecklas
kommunerna emellan. Det torde sannolikt många gånger
vara svårt att
inom

varje

kommun

upprätthålla

den kompetens

som erfordras

för

tillsyn och kontroll. Det finns således också på den kommunala nivån
ett behov av att arbeta med miljöfrågoma
inom större områden än den
Vi förutsätter
egna kommunen.
att också denna fråga kommer att
uppmärksammas
i annat sammanhang.
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