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Till statsrådet och chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet

Regeringen bemyndigade 1989 chefen för Miljö-den 11 maj och
naturresursdepartementet tillkalla kommitté med högstatt trettonen
ledamöter med uppdrag miljöskyddslagstift-göra översynatt en av
ningen.

Ledamöter justitierâdet Staffan ordförande, riksdags-Vängby,är nu
ledamoten Erling fp, riksdagsledamoten DaléusBager Lennart c,
riksdagsledamoten Ericsson riksdagsledamotenDan kds, Lennart
Fremling fp, riksdagsledamoten riksdagsledamo-Tom Heyman m,

Inga-Britt Johansson fil. Anne-Sofies, dr hov-Mårtensson v,ten
rättsrädet Olding riksdagsledamotenPer c, Magnus Persson s,
riksdagsledamoten Ulla Pettersson riksdagsledamoten Virgins, Ivar

m och riksdagsledamoten Christer Windén nyd.
Beträffande tidigare förordnade ledamöter liksom i fråga sak-om

kunniga, och sekreterare hänvisar vi till huvudbetänkan-vårtexperter
de, dock med den ändringen Hans Karlbom har entledigats frånatt
uppdraget sekreterare ioch stället förordnats fr.o.m.expertsom som
den 15 1993.mars

Vi har tidigare överlämnat principbetänkandet 1991:4SOU Miljö-
lagstiftningen i framtiden jämte bilagan 1991:5SOU Sekretariatets
kartläggning och analys huvudbetänkandet SOU 1993:27 Miljö-samt
balk.

Vi får härmed överlämna delbetänkandet införandeLag om av
miljöbalken.

Till betänkandet fogas reservation och särskilt yttrande.etten



Vi fortsätter arbete och 1994 lägga framvårt under vårenattavser
slutbetänkande med förslag till följdlagstiftning.ett

Stockholm den 2 juni 1993

Stajfan Vängby

Erling Bager DaléusLennart Dan Ericsson

Lennart Fremling JohanssonTom Heyman Inga-Britt

Anne-Sofie OldingMårtensson Per Magnus Persson

Ulla Pettersson Christer WindénIvar Virgin

Nils-Erik Andersson
Thomas Rahmn
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SAMMANFATTNING]

Ikraftträdande kap. 2

betänkandeDetta innehåller förslag till införandelag miljöbal-om av
ken, s.k. promulgationslag. kommer behövas viss tid förDet atten
förberedelsearbete efter det balken antagits tillriksdagen dessatt attav
den träder i kraft. likväl önskvärt balken träder i kraftDet är såatt

möjligt. understryka detta för illustreraFör och kunnasnart att attsom
de olika övergångsfrister behövs med datumangivelser visom anger
i lagförslaget balken skall träda kraft den juli 1995. Samtidigti latt
skall de lagar samordnas eller i balken upphävas.gårsom annars upp

Giltighet äldre beslut kap. 3av

Vi föreslår i promulgationslagen meddelas bestämmelser med-att som
föreskrifter utfärdats med stöd bestämmelser i äldre lagattger som av

skall fortsätta gälla efter balkens ikraftträdande och därvidatt anses
de utfärdade med stöd bemyndigandenmotsvarandesom om vore av

i balken. Vi förordar dock de viktigare förordningarna området,påatt
exempelvis förordningen kemiska produkter och hälsoskydds-som om

förordningen, författningar innan i kraft.balken träderersätts av nya
Beslut i enskilda ärenden fattats imed stöd bestämmelsersom av

nuvarande lagar eller motsvarande bestämmelser i äldre lagar inne--
fattande tillstånd för miljöfarlig förverksamhet eller täkter, villkor
sådan verksamhet, beslut inrättande ellernaturreservat natur-om av
vårdsområden förblibör gällande sedan miljöbalkenäven trättm.m. -
i kraft, såvida inte förordnas. Vi föreslår Övergångsbestämmelserannat

denna innebörd.av

1 sammanfattningenI hänvisning i anslutning tillavser en en
rubrik det kapitel i den motiveringenallmänna där frågaresp.
behandlas.
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Allmänna aktsamhetsregler kap. 4

allmänna akzsamhetsreglerna i miljöbalken bör enligt vårDe upp-nya
ikraft-fattning tillämpas i fråga all miljöpåverkan fr.0.m. balkensom

trädande. kan i allmänhet inte långtgående detDe ärän attanses mer
sig efter dem. Virimligt enskilda och företag omedelbart rättaratt

beträffande deföreslår inte Övergångsbestämmelsersåledes några
frånsettallmänna aktsamhetsreglerna, vad sägsstrax stoppreg-som om

lerna.
iföreslås miljöbalken kanInförandet stoppregler det slag somav av

föranleda vissa stoppreglernaövergångsproblem. De strängareärnya
särskilt i fråga skyddetmotsvarande regler i miljöskyddslagen,än om

för hälsan.
gäller det iSedan tillstånd till miljöfarlig verksamhet lämnatsett

olyckligtprincip tidsbegränsning. skulle emellertidDetutan vara om
ikraftträdandeerhållit tillstånd före balkenssådana verksamheter som

fortsätta varje tidsbegränsning, verksam-skulle kunna ävenutan om
till för deheten skulle strida de värderingar ligger grundmot avsom

föreslagna stoppreglerna.oss
bringasHälsofarliga från trafik och industrierutsläpp måste att

uppställa bestämd tidupphöra. åstadkomma dettaEtt sätt äratt att en
Industrier, ochdå åtgärderna sist skall genomförda. kommunervara

miljöfarlig får tid sigandra verksamhet då påutövar att anpassasom
Å tidsfristsig till dessa regler. andra sidan sådan påsätter en pressen

nödvändigamiljöfarlig genomföradem bedriver verksamhet attsom
ändringar.

skalldet skall framstå realistiskt det angivna måletOm attsom
ikraft-kunna krävas inte obetydlig tid från balkensuppnås torde det en

miljöfarlig verk-trädande innan tillstånd dras in på grundett attav en
naturligtsamhet strider stoppreglerna. Vi finner detde attmot nya

itill tioårstid för omprövning dettaanknyta den gäller attmensom
ochtiden lika för miljöfarlig verksamhethänseende räkna alla typer av

ikraftträdande. miljö-därvid från tidpunkten för balkens Omutgå en
farlig ikraftträdande, striderverksamhet, påbörjats före balkenssom

grundende stoppreglerna, tillståndet denbör sålunda påmot nya
träder i kraftkunna upphävas efter juni 2005, balkenutgången av om

den 1 juli 1995.
befintligakonsekvens härmed föreslår vi andra sidan i frågaI å om

miljöfarliga tillstånd, de äldreverksamheter, saknar att stoppreg-som
övergångstid, förslagsvis också denlerna skall tillämpas under en som
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kan bestämmas till tio från miljöbalkens ikraftträdan-tidpunkten förår
Underde. denna övergångstid bör i stället stoppreglema i miljöskydds-

lagen tillämpas, tillstånd till tillsyns-söks verksamheten ellerom om
myndigheten frågan förbud verksamheten.prövar motom

Hushållning med mark och kap. 5vatten

frågaI hushållning med mark och föreslår vi inte någonvattenom
övergångsbestämmelse den tillátlighetspröv-regeringensän attannan

vissa kommunikationsanläggningarning inte skall obliga-storaav vara
torisk, anläggandet påbörjas efterunder de årennärmastetreom
balkens ikraftträdande.

Naturvård och biologisk mångfald dcap. 6

Vad de strandskyddangår reglerna innebär ytterli-att ettnya om som
syfte med skyddet nämligen livsbetingelserbevara godaattgare anges,

land och i förpå och djurliv, föreslår vi övergångstidväxt-vatten en
fem Under denna tid får förordnandenår. enligt tidigare lagstiftningav
undantagande från strandskydd med beaktande ocksåomprövasom av

det syftet med strandskyddet. Sådana förordnanden med stödnya av
äldre bestämmelser inte efter tid hunnitdenna har böromprövassom
automatiskt upphävas vid övergångstidens slut.

torde inteDet kunna krävas sådana byggnader och anläggningaratt
tillkommit med stöd äldre bestämmelser skall bort dentassom av av

anledningen de inte skulle ha kunnat komma till stånd med stödatt av
miljöbalkens bestämmelser strandskydd. övergångsbestämmelseEnom
bör därför införas anläggningar eller anordningaratt senastom som
vid balkens ikraftträdande uppförts bestämmelsermed stöd äldreav

fåskall för sittanvändas ändamål efter ikraftträdandet. Däremotäven
bör det inte möjligt bygga till befintligeller byggaattvara om en
anläggning eller ändra användningssättet den, inte detta äratt av om
förenligt med miljöbalkens syften med strandskyddet.

Särskilda akzsamhetsregler kap. 7

Bland de särskilda aktsamhetsreglema i 14-19 i fjärdekap. den av-
delningen i miljöbalken i tillåtlighetsbestäm-har samtligastort sett
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inte fått sinmelser i miljölagarna införts i den dede nuvarande mån
motsvarighet i i 3 kap. grundde allmänna aktsamhetsreglerna På av

förslag till miljöbalk i fråga särskilda aktsamhetsregler-devårtatt om
i intehög grad med behövsså äldre någraöverensstämmer rättna

till kapitel mycketÖvergångsbestämmelser dessa påänannat en spe-
ciell nämligen i fråga giltigheten renhållningsordningarpunkt, om av

och antagits med stöd äldre bestämmelser.upprättatssom av

och tillsyn kap. 9 och 10Prövning m.m.

gäller femte utredning, och tillsynVad balkens avdelning prövningom
finner vi det viktigt tillsynsverksamheten kan fortsätta ostörd iatt sam-

ikraftträdande. föreslår därför föreläggandenband med balkens Vi att
och förbud tillsynsmyndigheterna meddelat före ikraftträdandetsom

tillämpasskall kunna också därefter.
ikraft-fråga överklaganden meddelats föreI beslutmåsteom som

trädandet fullföljas till behörig enligt äldreden myndighet som var
övrigt bör förfaranderegler med visst undantag kunnaI balkensrätt.

tillämpas efteromedelbart ikraftträdandet.

Sanktioner kap. IJ

fråga strafrättsliga bestämmelser enligt regeringsformenI gällerom
de inte får retroaktiv innebär äldre bestäm-verkan. Dettaatt attges

melser skall tillämpas före ikraftträdandetgärningar begåttspå som
efter ikraftträdandet.och bestämmelser gärningar begångna Ompånya

de lindrigare påföljd skall dockbestämmelserna leder till denya
tillämpas ikraftträdandet.också gärningar begåtts förepå som

Miljöbalkens miljöskyddsavgy skiljer sigbestämmelser avsevärtom
från direkt före-motsvarande bestämmelser i miljöskyddslagen. En
skrift bör intemeddelas de bestämmelserna ägerattom nya
tillämpning miljöbalkens ikraftträ-överträdelser förepå ägtsom rum

Ådande. tillämpning deandra sidan finns inte skäl uteslutaatt av
äldre beträffande före ikraftträdan-reglerna överträdelser ägtsom rum
det.
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och skadestånd kap. 12 ochErsättning 13

till bör enligt äldre lag, det beslutFrågor ersättningrätt prövasom om
berättigar till ersättning eller inlösen meddelats före miljöbalkenssom

ikraftträdande. Vi föreslår därför övergångsbestämmelse dennaen av
innebörd.

Även skadefall inträffat efter ikraftträdandet miljöbal-börettom
skadeståndkens regler inte tillämpas, skadan följdärom om en av en

störning har upphört före ikraftträdandet. Övergångsbestäm-Ensom
melse införas.härom bör





13

tillFörslag
miljöbalkeninförandeLag avom

Ikraftträdande m.m.

1995.kraft 1 juliträder i denMiljöbalken och denna lag§1

följerbegränsningarmed demiljöbalken upphävs,2 § Genom som av
lag,denna

1964:822,naturvårdslagen
miljöskyddslagen 1969:387,2.

idumpning avfall1971:1154 förbudlagen vatten,mot avom.
svavelhaltigt bränsle,1976:1054lagen om.

1979:596,renhållningslagen
.

1982:1080,hälsoskyddslagen
.

bekämpningsmedelspridning över1983:428lagen avom.
skogsmark,

1985:426 kemiska produkter,lagen om
1986:225,miljöskadelagen

med1987:12 hushållning10. lagen naturresurser m.m.,om
strålskyddslagen 1988:220,11.

bilförbud,1990:1079 tillfälliga12. lagen om
biologiska be-förhandsgranskning1991:63913. lagen avom

kämpningsmedel.

föreskriftertillförfattning hänvisas3 § Om det i lag eller somannan
i stället demiljöbalken, skallbestämmelser ihar ersatts nyagenom

tillämpas.bestämmelserna

Giltigheten beslutäldreav

ikraftträdandemiljöbalkensföreskrifter gäller vidBeslut4 § somom
2i §ibestämmelser lagfattats med stödoch angessomensom av

medmeddelati lag skallbestämmelser äldreeller motsvarande anses
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stöd motsvarande bestämmelser enligt balken, inte regeringenav om
eller den myndighet regeringen bestämmer förordnar annat.

5 § Beslut, meddelats före balkens ikraftträdande, bildasom attom
nationalpark, eller naturvårdsområde, fridlysanaturreservat att natur-
minne eller införa områdesskydd gäller fortfarande.att annat

6 Tillstånd,§ godkännande eller medgivande till verksamhet, tillen
hanteringen kemisk produkt eller biologiskt bekämpnings-ettav en
medel eller eller till någon åtgärd, lämnatsav en vara annan som

beslut enligt bestämmelser i lag 2ett i eller§genom en som anges
motsvarande bestämmelser i äldre lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd sådana bestämmelser, gäller fortfarande,av om
inte regeringen förordnar Såvitt omprövning ellerangårannat. upp-
hävande beslutet påföljder för överträdelser detsamma skallsamtav av
tillståndet, godkännandet eller medgivandet meddelat med stödanses

motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifterav som
meddelats med stöd miljöbalken, inte följer denna lagannatav om av
eller de föreskrifter i fråga.ärav som

Detsamma gäller beslut villkor för eller registreringom av en
verksamhet, hanteringen kemisk produkt eller biologisktettav en
bekämpningsmedel eller eller någon åtgärd.en vara annan

Övergångsbestämmelser till första avdelningen i miljöbalken

7 § frågaI miljöfarlig verksamhet påbörjats före miljöbalkensom som
ikraftträdande tillämpas i stället för bestämmelserna i 3 kap. 7 § miljö-
balken bestämmelserna 6i § första och andra styckena miljöskyddsla-

1969:387 till juni 2005,utgången den bedriver verk-gen av om som
samheten inte begär Därvid skall hänvisningen i 6 första§annat.
stycket miljöskyddslagen till 5 § lag i stället 3 kap. 3-6 §§samma avse
miljöbalken.

Första stycket gäller inte i fråga ändring inrättning ellerom av en
verksamhet, innebäråtgärden utsläpp eller störning kanatt ettom en
ändra karaktär eller omfattning olägenhetså betydelse frånatt en av
hälso- eller miljöskyddssynpunkt kan uppstå.

Om viddet prövning enligt första stycket ankommer regeringen
lämna tillstånd till verksamheten enligt 6att § andra stycket miljö-
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ivadtillämpas sägsprövningenfrågaiskyddslagen, skall somom
miljöbalken.stycketandra20 kap. 4 §

miljö-påbörjats föreverksamhetmiljöfarligtillstånd till8 § Ett som
heltåterkallasjuni 2005efterfår utgångenikraftträdandebalkens av

verksam-tillståndet,meddelatmyndighetdelvis deneller omsomav
Vid sådanmiljöbalken.7 §i 3 kap.bestämmelsernastriderheten mot

6 §ochstycketl § andrai 21 kap.bestämmelsernaskallprövning
tillämpning.motsvarandemiljöbalkenstycketförsta äga

Övergångsbestämmelser i miljöbalkenavdelningentill andra

anläggande påbör-farledellerflygplats, hamnjärnväg,9 § Väg, vars
1 §enligt 7 kap.juni 1998 behöver prövasförejats utgången av

12 miljöbalken.stycketförsta

Övergångsbestämmelser miljöbalkeniavdelningentill tredje

meddelatsstrandskyddfrånundantagandeFörordnanden10 § somom
1964:822naturvårdslagenmeningenstycket förstaenligt 15 § andra

miljöbal-stycket9 tredje10 kap. §tillämpningmedskall omprövas av
dessförinnan,skettomprövning2000.juni Harföreken utgången av

gälla.förordnandetupphör att

första11 §i 10 kap.anordningarAnläggningar eller11 § som avses
ikraft-balkenstillkommit föremiljöbalken ochandra stycketeller som

ändamål,sittanvändas förfortsättningenfår iträdande också om
följer äldre bestämmelser.annat av

Övergångsbestämmelser i miljöbalkenavdelningentill fjärde

renhållnings-9-13enligt §§renhållningsordningkommunal12 § En
renhållnings-till dess1979:596 fortsätta gällaskalllagen att en ny

miljöbalken.ordning antagits med stöd av
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Övergångsbestämmelser till femte avdelningen i miljöbalken

13 fråga§ En tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller tillom en
industrianläggning eller liknande, vid miljöbalkens ikraftträdandesom
handläggs regeringen enligt 16 miljöskyddslagen§ 1969:387 ellerav
enligt kap.4 lagen 1987: 12 hushållning med naturresurserom m.m.,
skall också i fortsättningen handläggas enligt äldre lag. Frågan om
tillstånd skall dock bedömas enligt miljöbalken.

14 § Ett beslut förbud föreläggandeeller tillsynsmyndig-om som en
het meddelat enligt bestämmelser i lag i 2 § eller mot-en som anges
svarande bestämmelser i äldre lag eller enligt föreskrifter med-som
delats med stöd sådana bestämmelser skall meddelat enligtav anses
22 kap. miljöbalken.

Äldre15 § bestämmelser fortfarandegäller i fråga överklagandeom
beslut har meddelats före miljöbalkens ikraftträdande.av som

Övergångsbestämmelser till sjätte avdelningen i miljöbalken

16 § Bestämmelserna i 27 kap. miljöbalken gäller endast i fråga om
överträdelser efterägt balkens ikraftträdande.som rum

frågaI överträdelser 45 § första stycket 1-3 miljöskyddsla-om av
l969:387 före miljöbalkensägt ikraftträdande tillämpasgen som rum

fortfarande bestämmelserna miljöskyddsavgift i 52-63 §§ miljö-om
skyddslagen.

Övergångsbestämmelser till sjunde avdelningen i miljöbalken

17 Beträffande§ till ersättningrätt eller inlösen på grund beslutav
meddelats före miljöbalkens ikraftträdande skall äldre lag fortfa-som

rande gälla.

18 § Pågick vid miljöbalkens ikraftträdande täktverksamhet för mark-
innehavarens husbehov och har efter förordnande enligt 12 kap. 4 §
miljöbalken tillstånd till fortsatt täkt eller förenats med villkor,vägrats
skall skälig gottgörelse härför inteutgå särskilda skäl däremot.ärom



17Lagförslag

fråga ersättning i 28 8 andraI sådan gäller bestämmelserna kap. §om
9-13 miljöbalken.stycket §§samt

Även ikraftträ-19 § skadefall har inträffat efter miljöbalkensettom
dande skall bestämmelserna i 29 kap. balken inte tillämpas, skadanom

följd ikraftträdandet.störning har upphört föreär en enav som

13-0611fl
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Inledningl

Uppläggningen1.1 arbete med dettavårtav

betänkande

31 1993Den överlämnade vi huvudbetänkande SOUvårtmars
1993:27 Miljöbalk till miljöministern. direktiv och tidigareVåra vårt
arbete har redovisats i det betänkandet.

förslagI det till miljöbalk vi lade fram i huvudbetänkandetsom
beträffande ikraftträdandet föreskrifter i skulleendast ämnetattangavs

meddelas i särskild lag. specialmotiveringen anmärkte vi i frågaI att
balkar i Sveriges rikes tidpunktenlag brukar bestämmelserom nya om

för ikraftträdandet de medde-Övergångsbestämmelser behövssamt som
las i särskild tilllag, s.k. promulgationslag. förslagDet är etten en

sådan promulgationslag vi presenterar.en som nu
Förslaget har arbetats fram vid kommit-dels sammanträden medtre
i dess helhet, med i samtligatén deltagande princip ledamöter,av

sakkunniga och dels med särskildsammanträdentvåexperter, en
redaktionsgrupp.

1.2 Allmänna utgångspunkter

föreslagna miljöbalken utpräglatDen har karaktärenav oss av en
offentligrättslig lagstiftning. innehåller syftar tillBalken regler attsom
skydda hälsa och miljö långsiktigt hushållning medoch godtrygga en

Lagstiftning idenna kan och bör allmänhetnaturresurserna. typav
tillämpas omedelbart.

Från det sagda emellertid vissa Såvittmåste undantag. angårgöras
materiella bestämmelser gäller framför under den äldredetta allt när
lagens tid gjorts investeringar eller genomförts planering skullesom

till spillo tillämplig.gå den lagstiftningen omedelbart blevom nya
Särskild försiktighet iakttas fall ochi ansöktmåste någonnär om
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allmänhet tordemeddelats tillstånd tillämpning äldre lag. Imedett av
tillräckligt bestämmelserdet visserligen i sådant fall deatt omvara

tillsituationen i fråga tillämpas längreomprövning gäller för änsom -
itillståndshavarenden tidpunkt omprövning kunnat ske kannär

Omständigheterna kan dockallmänhet inte förlita sig tillståndet.på
fog förutsättatänkas sådana tillståndshavaren med kunnat attattvara

inte skullevid tillämpning eventuell omprövningden äldre lagenav en
medföra genomgripande förändring för honom. Dennanågon mer
situation därför särskild uppmärksamhet.måste ägnas

regeringsfor-enligtfråga straffrättsliga bestämmelser gällerI om
innebär äldre be-de inte får retroaktiv verkan. Detta attattmen ges

före ikraftträdan-stämmelser skall tillämpas gärningar begåttspå som
det lag gärningar begångna efter ikraftträdandet. Om deoch på nyany

påföljd dock tillämpasbestämmelserna leder till lindrigare skall de
ikraftträdandet.också gärningar begåtts förepå som

förfaranden tillämpas ifråga domstolars och myndighetersI om
princip lag från ikraftträdandet. Ibland kan dock behövaoch medny
föreskrivas påbörjats före ikraftträdandet.undantag, förfarandenär ett

i följande.berörda principerna utvecklas detDe närmarenu
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2 Tidpunkten för balkens ikraft-

trädande m.m.

Den föreslagna miljöbalken i mycket ramlag. Bemyndigandenaär en
i balken regeringen eller myndigheter regeringen bestämmerger som
omfattande möjligheter fylla bestämmelserna i balken medatt ut gene-
rella föreskrifter.

fråga miljöfarligI verksamhet finns för inärvarande bara be-om
gränsad utsträckning möjligheter meddela generella föreskrifter ochatt
sådana förekommer därför Bemyndigandena i balken kansparsamt.
utnyttjas successivt, i den takt behov föreskrifter sig gällandegörav
och underlag för beslut fram. Det alltså inte nödvändigtärtas att
meddela antal föreskrifter innan balken träder i kraft, såvittett stort

miljöfarligangår verksamhet. Man måste dock i samband med balkens
ikraftträdande ställning till frågan, i individuellvad prövningmånta
kan med generella föreskrifter.ersättas nämligenDetta kan få betydel-

för utformningen den framtida myndighetsorganisationen påse av
miljöområdet.

På andra främstområden, i fråga kemiska produkter och hälso-om
skydd, finns redan antal föreskrifter meddelade med stödett stort av
bemyndiganden i lag. Enligt mening det visserligen möj-vår ärresp.
ligt låta dessa föreskrifter gälla tills vidare sedan miljöbalkenatt även

i kraft, bestämmelserträtt i promulgationslagen demgenom som ger
ställning föreskrifter utfärdade miljöbalken.med stödsamma som av

Emellertid detmåste önskvärt detta förfarande inte tilläm-attanses
i någon utsträckning. Framförstörre allt det gäller de centralanärpas

förordningarna kemikalier och hälsoskydd finner vi det angelägetom
regeringen fattar beslut föreskrifter kraftträder iatt om nya som

samtidigt med miljöbalken. igenom föreskrifter finnsAtt gå de som nu
i syfte modernisera dem och till miljöbalkendem kommeratt anpassa
otvivelaktigt viss tid.att ta

Härtill kommer den tid krävs för information och utbildning,som
sådan kan bedrivasäven delvis föreskriftsarbetet.parallellt med Viom
det krävs viss tid för förberedelsearbete mellan den tid-attanser en
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iträdadå balken kanriksdagen miljöbalken och denpunkt då antar
kraftträder ikraft. Samtidigt det angeläget balken såär snartatt som

möjligt iför detmöjligt. ochunderstryka detta göraFör attattatt
skallvi balkenövergångstider föreslårlagförslaget illustrera olika att

i kraft juli 1995.träda den 1
föreskrifter utfärdasÖvergångsbestämmelser medgerNågra attsom

ikraftträdandebalkensi miljöbalken föremed stöd bemyndigandenav
vissi kraft dagskall trädabehövs inte. Föreskrifter lagatt enenom

Övergångsbestämmelser redanhindrar inte särskildanågraatt utanman
för lagenåtgärder behövsdessförinnan vidtar administrativa attsom
jfr lagrådetsdagentillämpas i sin helhet från och med denskall kunna

f..yttrande i 198384:30 172prop. s.
lagstiftningi kraft bör denSamtidigt med balken träderatt som

föreslår vihuvudbetänkandebalken upphävas. I vårtersätts attgenom
nämligenföljande lagar inordnas i balken,större

naturvårdslagen 1964:822,
miljöskyddslagen 1969:387,

1979:596,renhållningslagen
1982: 1080,hälsoskyddslagen

produkter,lagen 1985:426 kemiskaom
ochhushållning medlagen 1987:12 naturresurser m.m.om

1988:220.strålskyddslagen

nämligenVidare föreslår vi följande i balken,lagar gåratt upp

dumpning avfall i1971:1154 förbudlagen vatten,mot avom
1976:1054 svavelhaltigt bränsle,lagen om

skogs-1983:428 spridning bekämpningsmedellagen överavom
mark,
miljöskadelagen 1986:225,

tillfälliga bilförbudlagen 1990:1079 ochom
biologiska bekämp-1991:639 förhandsgranskninglagen om av

ningsmedel.

junigälla vidSamtliga bör alltså upphöra utgångendessa lagar att av
1995.
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3 giltighet äldre beslutFortsatt av

föreslagna miljöbalken innebär samordning inte mindreDen änen av
innehåller åtskilliga betydelsefulla nyheter.tolv gällande lagar. Dennu

Samtidigt i för den äldrebevarar den hänseenden grundernamånga
lagstiftningen. varit i kraft eller kortare tid och harDenna har längre
ofta i sin väsentligenlagar de byggt påäventur ersatt sammasom

lagstiftninggrunder. rättstillämpning skett enligt denna äldreDen som
utomordentligt omfattande och har resultat i mycketär stortavsatt ett

antal beslut, föreskrifter fall, tillståndbåde och i enskilda t.ex.om om
och villkor. inte fråga arbeteDet kan komma i detatt rasera som
sålunda utförts. alldeles rättstillståndDen övervägande delen detav

sålunda bör till miljöbalk.beståuppnåtts övergångentrotssom en

l Föreskrifter

förslag till miljöbalk innebär i innehållerVårt denna huvudsakatt
betydandegrundläggande bestämmelser. Miljörätten kommer iatt

utsträckning få sitt innehåll föreskrifter utfärdasgenom som av
regeringen eller myndighetden regeringen bestämmer. Före-som
skrifterna skall grundas principer fast ide mål och läggspå som

miljöbalken,1 kap. de allmänna i 3 kap.på aktsamhetsreglerna samt
miljökvalitetsnormer miljö-på de kan utfärdas med stöd 8 kap.som av

balken.
principer ligger tillDe mål och i l kap. miljöbalkensom anges

för vissagrund de nuvarande miljölagarna. Skillnaden är attav samma
mål och principer föreslås bli gällande för betydligt vidareettnu

tidigare. sigområde Samma grunder således gällaän kommer att vare
fråga fastighetsanknuten kemiskaverksamhet, produkter,är om omom
hälsoskydd, strålskydd eller renhållning, låt avväg-attom varaom
ningen kan utfalla olika miljöhotensberoende intressenas styrka ochpå
farlighet. Härtill frågor biologiskakommer bevarandet denatt avom
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mångfalden och vaktslåendet lång sikt hållbar utvecklingpåom en
tillmäts betydelse i miljöbalken i nuvarande miljölagar.större än

Vad i fråga de övergripande målen och prin-sagtssom ovan om
ciperna kan i gälla de allmänna aktsamhetsreglerna isägas ävenstort
miljöbalken. förebildOckså dessa har sin i nuvarande miljölagar.

Såväl i kap.4 rörande allmänna bestämmelser föreskrifterom som
i andra kapitel i miljöbalken vi möjligheter för regeringen elleröppnar
den myndighet regeringen bestämmer meddela före-generellaattsom
skrifter till skydd för människors hälsa eller miljön eller för främjaatt

långsiktigt god hushållning med naturresurser.en
Med stöd 4 kap. 2§ första får regeringenstycket eller denav

myndighet regeringen bestämmer föreskrifter till skyddmeddelasom
för människors hälsa eller miljön eller till främjandet långsiktigtav en
god hushållning med det behövs förnaturresurser, attom

genomföra miljökvalitetsnormer enligt 8 kap.,-
genomdriva riktlinjer eller principer riksdagen antagitannars som-

eller
uppfylla internationella förpliktelser Sverige åtagit sig.som-

Om det särskild betydelse för förebygga avhjälpaär ellerattav
skador eller olägenheter för människors miljön förpå hälsa eller eller

främja långsiktigt god hushållning får, enligtmedatt naturresurseren
andra stycket i paragraf, regeringen eller den myndighetsamma som
regeringen bestämmer falli andra de nämnda elleräven än nyss som
särskilt i balken meddela föreskrifteranges om

skyddsåtgärder,-
begränsningar verksamhet,av en-
upplysningsskyldighet,-
märkning och information,annan-
kontroll föreskrivna krav eller villkor uppfyllda,ärattav-
försiktighetsmått i övrigt.-

Föreskrifter begränsar möjligheten tillstånd fåranvändaatt ettsom
endast meddelas regeringen.av

4 kap. innehåller också bemyndiganden föreskriftermeddela iatt
fråga förbud verksamhet, hanteringen kemiska ellermot motom en av
biotekniska produkter eller eller andra åtgärder liksommotav varor
föreskrifter för vissa näringsgrenar, i fråga särskilda mark- ochom
vattenområden m.m.

Med 8stöd kap. miljöbalken får, i princip grunderpåav samma
meddelas föreskrifter kvalitetskrav i fråga luft,som ovan, om om

eller mark, i fråga nivåer för buller, skakning, ljus, strål-vatten om
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ning eller sådan störning i fråga skyddsavstånd mellansamtannan om
miljöfarlig verksamhet och bostäder eller lokaler för undervisning eller
barnomsorg miljökvalitetsnormer. 9Enligt kap. kan föreskrifter
meddelas miljökonsekvensbeskrivningar iskall vissaupprättasattom
fall.

10 kap. innehåller bemyndiganden meddela föreskrifteratt om
nationalparker, strandskydd och allmänhetens uppträdande inomom
skyddade områden. kap.l ll finns bestämmelser regeringen fårattom
förbjuda markavvattning inom särskilt skyddsvärda våtmarksområden,
bestämma biotoper skall skyddas från arbetsföretag visst slagsom av

meddela föreskrifter fredande djurarteroch ochväxt-samt om av
utsättande främmande Enligt 12 kap. föreskrifterkanarterav m.m.
meddelas tillståndsplikt för husbehovstäkter och viss samråds-om om
plikt.

Enligt får14 kap. regeringen föreskriftermeddela tillståndspliktom
och anmälningsskyldighet i fråga miljöfarlig Enligtverksamhet.om
15 kap. kemiska fårprodukter föreskrifter utred-meddelasom om
ningsskyldighet, kunskapskrav, produktinformation, uppgiftsskyldig-
het, förhandsanmälan, tillståndsplikt, villkor och förbud. l stort sett
motsvarande föreskrifter får meddelas i fråga biotekniska produk-om

16 kap..ter
Också i fråga hälsoskydd 17 kap. kan föreskrifter meddelas om

tillståndsplikt och anmälningsskyldighet. Föreskrifter kan med-också
delas i fråga kvalitet i badanläggningar och strandbad ochvattnetsom
kontrollen sådant Föreskrifter till-kan också meddelasvatten.av om
fälliga bilförbud m.m.

Enligt 18 kap. föreskrifterkan meddelas avfall änatt annatom
hushållsavfall forslasskall bort försorgkommunens och attgenom
kommunen därvid skall tillse avfallet slutligt hand. Före-att tas om
skrifter kan också meddelas återtagandeplikt, märknings- ochom
upplysningsplikt, separeringsskyldighet i fråga avfall,m.m. varorom
eller förpackningar visst slag. Föreskrifter kan meddelasävenav om
upprättande renhållningsordningar, innehållet i avfallsplaner,av upp-
giftsskyldighet för avfallsproducenter, avfall från verksamhet medom
strålning och tillstånd till och import avfall.exportom av

Med 19stöd kap. strålning kan föreskrifter meddelasav om om
försiktighetsmått, förbud och tillståndsplikt. olikaFöreskrifter slagav
kan vidare meddelas till skydd för arbetstagare i verksamhet med
strålning.
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Med stöd 22 kap. tillsyn kan föreskrifter meddelas i frågaav om
ersättning tillsynsmyndighets kostnader för provtagning ochom av

undersökning Med stöd 23 kap. kan föreskrifter meddelasav prov. av
bl.a. avgifter för myndigheternas verksamhet och för kommunalom

renhållning producentavgifter. 124 kap. finns bemyndigandensamt om
för regeringen meddela föreskrifter överklaga besluträttenatt attom

meddelats enligt miljöbalken.som
det anförda framgårAv regeringen ibestämmelsernaatt genom

miljöbalken lämnats vidsträckt utfärda föreskrifterett utrymme att av
skiftande slag. Flertalet de här redovisade bemyndigandena attav
meddela föreskrifter har motsvarigheter i de nuvarande miljölagarna.
Bemyndigandereglerna i dessa lagar emellertid relativt oenhetliga.är

modernaDe lagarna, lagen kemiska produkter och strål-t.ex.mer om
skyddslagen, redan i dag för regeringen eller denstort utrymmeger
myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter.attsom

Såvitt miljöfarligangår verksamhet användningen generellaär av
föreskrifter däremot i viss utsträckning nyhet. Miljöskyddslagenen
bygger nämligen till principendel individuell prövning.påstor om
Visserligen kan generella föreskrifter utfärdas 8 miljö-med stöd §av a
skyddslagen. Vidare har riksdagen antagit bemyndi-bestämmelser med
gande för regeringen utfärda föreskrifter inom EES-avtaletsatt ram.
Omfattningen föreskrifter meddelats med stöd bestämmelserav som av
i miljöskyddslagen emellertid mycket begränsad.är

nyhetEn åtminstone i fråga miljöfarlig vidareverksamhet ärom- -
föreskrifterna i vissa fall föreslås kunna omfatta verksamheteratt som

tidigare erhållit tillstånd. Sådana föreskrifter torde bl.a. behöva ut-
färdas för uppfylla vissa EG-direktiv. Vi har emellertid föreslagitatt

regeringen i andra fall skall föreskrifteräven kunna meddelaatt av
detta slag skäl därtill föreligga.skulle de fallen börI sådanaom senare
föreskrifter inte få leda till tidigare meddelat tillståndsbeslut iettatt
praktiken inte utnyttja.går Föreskrifter det sistnämnda slagetatt av
bör vidare redovisats i huvudbetänkande i första hand kommavårtsom
till användning i de fall kraven skyddsåtgärder förpå antalett stort
verksamheter i avseende behöver skärpas individuellnågot och då en
omprövning skulle sig orimligt resurskrävande Viktigtoch kostsam.te

härvid rimliga tider inom vilkaär aktuella skyddsåtgärderatt anges
skall utförda. sistnämnda gällerDet de tekniska branschföre-ävenvara
skrifter vi föreslår skall kunna meddelas för miljöfarlig verksam-som
het visst slag vissoch i utsträckning föreslås kunna denersättaav som
individuella tillståndsprövningen. sådana fall kommer föreskrifternaI
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tillståndsbe-meddeladei tidigarevillkorendelvishelt eller ersättaatt
Övergångsproblem medi sambandreglerasdärvidslut. måste noggrant

föreskrifterna meddelas.att
föreskrifterskallavsnittinledningsvis dettaframgåttSom grun-av

miljöbalken.i 3 kap.aktsamhetsreglernaallmännabl.a. dedas på
miljöbalkeni 3 kap. 7 § ärstoppreglernaocksåinnebärDetta att

verk-miljöfarligföreskrifter. Vad angårvid utfärdandettillämpliga av
iviförespråkarikraftträdandeföre balkenspåbörjatssamhet som

underinte skall tillämpas över-stoppreglernade4kap. att ennya
andra6 första ochi §skall bestämmelsernatio ställetgångstid Iår.av

juni 2005. Detintilltillämpas utgångenmiljöskyddslagenstyckena av
tiounder destoppreglerna närmastefår till följd de äldresagda attnu

beträffandegenerelltskall tillämpasikraftträdandeefter balkensåren
ikraftträ-påbörjats föremiljöfarlig verksamhettillståndsgivenicke som

vi i kap. 4föreslårverksamhettillståndsgiven sådanVad gällerdandet.
upphävasskall kunnatioårsperiodens utgångtillstånd eftersådanaatt

stoppreglerna.dedelvis med stödhelt eller av nya
tillståndsprövninghar vi förutsetthuvudbetänkandeI vårt att av

medutsträckning skall kunnai viss ersättasmiljöfarlig verksamhet
försiktighetsmåttdeinnebär bl.a.föreskrifter.generella Detta att som

villkorför iföreskrifter i ställetiför verksamhet reglerasbör gälla en
eller tillsynsbeslut.i tillstånds-ett

fråga deanledning imening ingenfinns enligt vårDet att nyaom
då reglernafalletskillnad mellan dettillämpningstoppreglernas göra

tillskall läggasdet då devid prövning och tillsyn ochskall tillämpas
därför deverksamhet börmiljöfarligföreskrifter. frågagrund för I om

tillövergångstiden läggasföreslagnastoppreglerna under denäldre
miljöfarlig verksamhetför föreskrifter i den dessagrund mån avser

fanns vid balkens ikraftträdande.som
möjligt låtavisserligenavsnitt detanfört i föregåendeviSom är att

tills vidareäldre lag gälla ävenmed stödföreskrifter meddelats avsom
promulgationsla-bestämmelser ii kraft,miljöbalkensedan trätt genom

med stödutfärdadeföreskrifterställningdem somsom ger sammagen
förfa-dettaönskvärtEmellertid detmiljöbalken. måste attansesav

motive-kanutsträckning.i Detinte tillämpasrande någon större vara
ochförföreskrifterexempelvis i frågaså naturreservatgöraattrat om

kemikalier ochförordningarnacentralaliknande. det gäller deNär om
med stödregeringenönskvärtdet däremothälsoskydd att avsynes

kraft samtidigtiföreskrifter trädamiljöbalken fattar beslut attom nya
börjantilldeinte innebärabehövermiljöbalken.med Detta att en
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innehållamåste så mycket vad iän står de gällande före-mer som nu
skrifterna. Avsikten med den teknik valts i miljöbalken justär attsom
den skall fortlöpandegöra revidering miljöreglerna möjlig. Deen av

föreskrifterna kan därför mycket vidväl balkens ikraftträdandenya ges
i huvudsak innehåll de gällande för sedan ändrasattsamma som nu
allteftersom behov uppkommer och beslutsunderlag fram.tas

Gemensamt för de olika föreskrifter med miljöbalkenstödsom av
bör utfärdas före dess ikraftträdande erforderligaär Övergångsbe-att
stämmelser kan meddelas i föreskrifterna.

kanDet tänkas fortfarandedet finns föreskrifter utfärdatsatt som
med stöd äldre lagar,ännu lagen 1973:329 hälso- ocht.ex.av om
miljöfarliga Om sådana föreskrifter gäller detsammavaror. som an-
förts föreskrifter meddelade med stöd gällande lagar.om av nu

3.2 Tillstånd och villkor

Det kan inte komma i fråga i samband med miljöbalkens ikraftträ-att
dande beslut i enskildaompröva ärenden fattats med stödsom av
nuvarande lagar. Sådana beslut innefattande tillstånd fört.ex.-
miljöfarlig verksamhet eller täkter, villkor för sådan verksamhet,
beslut inrättande eller naturvårdsområden, frid-naturreservatom av
lysning naturminnen bör förbli gällande sedan miljö-ävenav m.m. -
balken i kraft,trätt såvida inte förordnas. denI det behövsmånannat
får de till omprövning enligt omprövningsreglema itas miljöbal-upp
ken.



31

aktsamhetsreglernaallmänna4 De

tillmotiveringenallmännai denredovisats i 5 kap.Som närmare
i deaktsamhetsreglernautformadede allmäntmiljöbalken har nuvaran-

aktsamhetsreglerantal allmännaförtill grundmiljölagarna lagtsde ett
harnuvarande lagarnaireglerna despeciellai miljöbalken. De mer

isärskilda kapitel balken.in iförts
aktsamhetsregler-för allmännautgångspunkt deVi valthar att som

lagenochmiljöskyddslagenibestämmelsernamiljöbalkeni omtana
miljö-i 5 §försiktighetsregelnnuvarandekemiska produkter. Den

5utbytesregeln i §inbegripetförsiktighetsregelnochskyddslagen
i aktsam-dekärnankankemiska produkter utgörasägaslagen nyaom

förebildenligtstoppreglermedkompletteratsharhetsreglerna. Dessa
vissa hjälpregler.6 miljöskyddslagenfrån § samt

läggsde målgrundar sigaktsamhetsreglerna påallmännaDe som
detutformade påSamtliga regleravsnitt. ärinledandefast i balkens

männi-skyddasåvälsyftar tillskyldigheternade angivna attsättet att
främjaolägenheterellermiljön skadorhälsa ochskors mot ensom

nyhetinnebärDettahushållning medlångsiktigt god naturresurser. en
tillämpningenVidkemiska produkter.till lageni förhållande t.ex. om

hänsynsålundamiljöbalken skalliutbytesregeln tasden föreslagnaav
hushållningsaspekterna.tillockså

hari miljöbalkenföreslåraktsamhetsreglerallmännaDe som
bestämmel-nuvarandelikheter medanfördaframgår det storaavsom

kemiskamiljöskyddslagen, lagendvs.i skyddslagarna pro-omser -
Derenhållningslagen.strålskyddslagen ochhälsoskyddslagen,dukter,

före-demärkavissa skillnader. Att äremellertid ocksåuppvisar att
olikatillämpning påfå generellreglerna kommerslagna typeratt av

bestämmelser. Avsärskildahittills regleratsverksamheter genomsom
ocksånyhetvalts. En ärdentänkbara modeller har attolika strängaste

miljökva-till dekopplasi miljöbalkenaktsamhetsreglernade allmänna
föreskrivasbalkenmed stödvi föreslår kunnalitetsnormer avavsom

Vidareregeringen bestämmer.myndighetellerregeringen den som
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kommer aktsamhetsreglerna utgöra påtagligt inslag i frågaatt ett mer
sådana verksamheter i dag inte i första hand regleras i skydds-om som

lagarna, jord- och skogsbruk.t.ex.
Den genomgripande förändringen imest förslagvåra torde vara

införandet stoppregler i miljöbalken. Förebilden till dessaav nya
regler 6 § miljöskyddslagen.är Vi har föreslagit regler dettaatt av
slag till skillnad från i dag bör omfatta inte endast miljöfarlig verksam-
het i princip alla i balkensutan mening miljöpåverkan.utövarsom
Införandet sådana regler innebär nyhet i förhållande till vadav en som

gäller enligt övriga skyddslagar.nu
Vi har också föreslagit stoppreglerna i miljöbalken skallatt skärpas

i förhållande till nuvarande regler i miljöskyddslagen. förslagVårt
innebär verksamhet, hantering elleratt åtgärd alltid skallen vara
otillåtlig den kan befaras leda till människors hälsa skadas ellerom att
till bindande miljökvalitetsnormatt överträds. Enligt nuvarandeen
stoppregler krävs för verksamhet skall otillåtligatt atten ett stortvara
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade.
Regeringen kan också enligt nuvarande regler lämna sitt tillstånd om
verksamheten är synnerlig betydelse för näringslivet eller förav orten
eller eljest från allmän synpunkt.

Vi har vidare föreslagit verksamhet i princip skallatt en vara
otillåtlig det kan befaras det uppkommer påtaglig skadaatt påom en
miljön eller långsiktigt god hushållningatt med på-en naturresurser
tagligt äventyras. I dag gäller miljöfarlig verksamhet fåratt en
utövas den leder till betydande förlust från naturvårdssynpunktattom
uppkommer eller liknande allmänt intresse skadasannat Denavsevärt.
nuvarande dispensregeln föreslås delvis ändrad utformning. Denen
bör enligt vårt förslag utformas så i denågot nämnda fallenatt om av
verksamheten är synnerlig betydelse för näringslivet, för sysselsätt-av
ningen eller eljest från allmän synpunkt, kan regeringenså förklara
verksamheten tillåtlig under förutsättning inte allvarliga skador påatt
miljön kan befaras.

Av den redovisade framställningen torde framgå de aktsam-att nya
hetsreglerna i miljöbalken i utsträckning bygger på nuvarandestor
regelsystem. Sammanläggningen antal aktsamhetsregler iett stortav

bestämmelser i balken innebär dock redovisatsgemensamma som ovan
tillämpningsområdet föratt bestämmelsermånga vidgas och denatt

förebildensträngaste valts.
intresseAv i sammanhanget det iär samband med miljöskydds-att

lagens tillkomst diskuterades de bestämmelserna i lagen skulleom nya
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tillämpas såväl befintligapå verksamheter. Departements-som nya
chefen stannade dock i propositionen 1969:28 214 för denatts. nya
lagen borde tillämplig också verksamheter fannspå redanvara som

lagen trädde i kraft.när Samtidigt gjordes följandeemellertid utta-
lande.

Oavsett vad kommer emellertid den tillåtlighetspröv-sagtssom nu
ning skall beträffande anläggningar vidgöras redan finnssom som
lagens ikraftträdande ställa tillämpandede myndigheterna införatt
svåra och grannlaga avvägningsproblem. regel det teknisktI är

utförasvårare behövliga skadeförebyggande anordningar ochatt
åtgärder gamlapå anläggningar vid nyuppförandeän att anpassa
drift och anordningar efter miljövårdens ingripandekrav. Om sker
i efterhand kan företag drabbas kostnader inte allsett av som man
räknade med kalkylerna för anläggningens uppförandenär och drift
gjordes.

Departementschefen menade således den lagen inte kundeatt nya
tillämpas fullt befintligapå anläggningarsättut mot motsamma som
nyetablering. innebarDetta dock inte skulle undvika in-att attman
gripa befintliga störningskällor målmedvetet och effektivt förmot att

tillkomma med problemen.rätta fråga luftföroreningar,I bullerom
o.d. där inte praxis utvecklats inom vattenvårdsområdetsamma som
uttalades det krävasmåste synnerligen förstarka skälatt att en an-
läggning skulle kunna tvingas driften.upphöra med bordeSå kunnaatt
ske endast skadeverkningarna, skyddsåtgärder, såtrots storaom var

framstoddet oförsvarligt driften fortsatte. möjlighetatt Enatt attsom
minska den ekonomiska belastningen för företag kundeett attvara
skyddsåtgärderna inte behövde genomföras i full utsträckning på en
gång kunde slås tidsperiod lämpligöver längd.utan ut en av

miljöarbeteDet böra prioriteras under de årennärmastesom synes
torde i första hand komma till med de problemrättaattvara som
orsakas det antalet verksamheter hittills inte omfattatsstoraav som av
tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen och därför i utsträck-storsom
ning inte varit föremål för ingripande från myndigheternas sida. De
nämnda omständigheterna talar enligt uppfattning förvår det vidatt
tillämpningen miljöbalkens aktsamhetsregler viss hänsynmåste tasav
till det frågaär befintlig verksamhet eller nyetablering.om om en en

Vi kan således konstatera den situation vi inför dvs.ståratt attnu -
införa miljöbalk med regler i olika avseenden är strängare änen som
tidigare regler uppvisar likheter situationenmed 1969. Samtidigtår-

fl 13-0611
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skiljer sig från vadförhållandena i dag olikakan konstateras på sättatt
miljö-Kunskapernagällde vid miljöskyddslagens tillkomst. omsom

opinionen förochomfattning och orsaker i dag bättreproblemens är
företagare ochkraftfull både blandproblemennågotgöraatt mer

1960-talet.enskilda fallet påän som var
förslag tillviktig skillnad miljöskyddslagen och vårtmellanEn

i miljöskyddslagen bygger påmiljöbalk aktsamhetsreglernaär att en
sigförsiktighetsmåtten sträcker sådämpningsprincip innebär attsom

miljöskyddslagen skulleskäligt. kraven ilångt kan Närsom anses
rim-till vadbörja tillämpas lättkunde de ganskaså som varanpassas

exempelvis meddifferentierasligt i enskilda fallet och därmeddet
Ävenbefintlig verksamhet.hänsyn till fråga eller omom var om ny

föreslagna regler-inomskälighetsbedömning också de av ossen ryms
miljöfarliga verksamheterdirektaställer dessa krav på änna mer

miljöskyddslagen.bestämmelserna i
deuppfattning likväl den,Utgångspunkten bör enligt vår attvara

kan i allmänheti kraft omedelbart. Deaktsamhetsreglerna trädernya
företagrimligt enskilda ochinte långtgående detän är attattanses mer

aktsamhets-sig till dem. allmännaomedelbart skall kunna Deanpassa
innebär reglernainte straffsanktionerade.reglerna heller Dettaär att

föreskrifter,myndighetsbeslut, i formi olikamåste omsättas t.ex. av
bli sanktione-förbud, för de skalltillstånd eller förelägganden och att

medför mark ifrågan beslutrade. den detI mån är att tasom som
försvåras kanmarkanvändninganspråk eller pågående avsevärtatt

28 förslaget till miljöbalk.i kap.ersättning enligt bestämmelsernautgå
gående ersättningsrättundantagsfall sig längrekan tänkaI enman

investeringar.till gjordaövergångsvis, det skäligt med hänsynnär är
föreslås kan däremotInförandet stoppregler det slag somavav

före-redovisats devissa övergångsproblem. Somföranleda ärovan
i miljöskyddsla-motsvarande reglerslagna stoppreglerna strängare än

Människors hälsa föreslåsförsärskilt i fråga skyddet hälsan.gen, om
aldrignämligen skadas.

tilltid för kommakrävas avsevärdtorde gånger rättaDet många att
huvudbetänkande redovi-miljöproblem.med rådande hälso- och l vårt

i samhälleantal människorvi exempelvis mycket vårtstortatt ettsar
lokaler förbostadsmiljöer ochi för störande buller.dag Mångautsätts

brister i olikauppvisar vidareundervisning, barnomsorg av-m.m.
svårig-föreliggamögel, strålning kanseenden grund Detpå av m.m.

snabbt vidta sådanavid befintliga miljöfarliga verksamheterheter att
elimineras.bor i omgivningenolägenheterna för demåtgärder att som
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Det kan därför också svårt de stoppreglerna i miljö-göraattvara nya
balken tillämpligagenerellt vidredan ikraftträdandet.

Under de år gått sedan bestämmelserna i miljöskyddslagensom
iträdde kraft har tillstånd tilllämnats mycket antal miljöfarli-ett stort

verksamheter i landet. tillståndenI har vilkareglerats underga noga
förhållanden verksamheten får Tillstånden sådana gällerutövas. som
i princip för framtidall villkorenmedan kan förstnormalt omprövas
efter det tio förflutitår sedan tillståndet meddelades. Under vissa
förhållanden kan villkoren redan dessförinnan.omprövas

Vi förhar inte föreslagitvår del ändringar i det nuvarandenågra
prövningssystemet bortsett från vi i viss utsträckningdettaatt attanser
i framtiden bör föreskrifter.generella Vi tidigareersättas attav anser
meddelade tillståndsbeslut i princip skall sin giltighet efteräga även
det miljöbalken i kraft. Vi har vidareträtt föreslagit de nuvarandeatt
omprövningsreglerna i princip skall oförändrade. Vi öppnarvara
således ingen omprövningsmöjlighet grund aktsam-på attny av nya
hetsregler träder i kraft. Vi har nöjt föreslåmed det för-att attoss
hållandet miljökvalitetsnorm överskrids i förening medatt atten en
åtgärdsplan skall kunna föranledaupprättats omprövning villkor iav
tidigare meddelade tillståndsbeslut. Vidare vi föreslagithar att om-
prövning skall ske från hälso- eller miljöskyddssynpunkt väsent-om en
lig förbättring kan vinnas med användning bästa tillgängliga teknik;av

används i stället uttrycket någon reningsteknik.ellernu ny process-
Stoppreglerna skall inte tillämpas vid omprövning villkor förav

miljöfarlig verksamhet. Deras ändamål hindra tillstånd läm-är att att
hälsa eller miljönär kan skadas eller mindre allvarligt, be-nas mer

roende på stoppreglernas utformning. Sedan tillstånd till miljöfarligett
verksamhet lämnats gäller det i princip tidsbegränsning. dettaIutan
hänseende innebär förslagvårt till miljöbalk ingen ändring i förhål-

tilllande gällande rätt.
Emellertid skulle det olyckligt miljöfarliga verksamhetervara om

erhållit tillstånd före balkens ikraftträdande skulle kunna fortsättasom
varje tidsbegränsning verksamheterna striderutan detrots att mot

värderingar ligger till förgrund de föreslagnasom stoppreg-av oss
Ävenlerna. de stoppreglerna de genomföras.är stränga måsteom nya

Vi intekan i längden människors hälsa skadasacceptera att genom
hälso- miljöfarligaoch verksamheter. Hälsofarliga utsläpp från trañk

industrieroch bringasmåste upphöra. Ett åstadkommasätt dettaatt att
uppställaär bestämd tid då åtgärderna sist skallatt en vara genom-

förda. Industri, kommuner och andra miljöfarlig verksam-utövarsom
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Å sidanandrahet får då tid sig sig till dessa regler.på att anpassa
miljöfarligatidsfrist dem bedriver desådan påsätter en en press som

genomföra nödvändiga ändringar, kanverksamheterna någotatt som
förutsätta fördelar med metoden kanteknisk utveckling. Bland andra

fårsjälvablir miljöfarlig verksamhetdetnämnas utövarnaatt somav
befintliga olägenhetervälja medel för till medkomma rättaatt av

verksamheterna.
införs miljöfarliga verk-Vi föreslår därför viss karenstid föratt en

Efterför vilka tillstånd enligt tidigare regler.samheter lämnats över-
degångstidens befintliga tillstånd kunna upphävas,slut skall även om

strider de stoppreglerna.mot nya
erhållit tillståndSåvitt miljöfarlig inteverksamhetangår synessom

principtillämpaddet ha varit miljöskyddslagens giltighetstidunderen
eftertidsådan verksamhet fått finna sig i de regleratt annansomnya

bal-vägrades vidinförts. innebära tillståndDetta skulle kunna att en
tillståndsprövningvidkens ikraftträdande befintlig verksamhet, denom

skullebefanns Tillsynsmyndighetenstrida de stoppreglerna.mot nya
också kunna meddela förbud verksamheten.mot

innebärai miljöbalken får dock såDe stoppreglerna anses ennya
rimligtbetydelsefull i fråga hälsoskyddet detändring är attattom

finnsverksamhetertillämpa karenstid i fråga miljöfarliga somen om
tillstånd.vid balkens ikraftträdande, de saknaräven om

i den del de berörVi heller inte de stoppreglernaattanser nya
störningar frånkunna omedelbart tillämpasskyddet hälsan skall påav

miljö-hänföra tillbefintliga kommunikationsanläggningar. Dessa är att
övergångsbestämmelsernavarför föreslagnafarlig verksamhet, de

för dem.kommer gälla ävenatt
för under-i befintliga bostäder och lokalerVad gäller hälsoskyddet

motiverat användningenvisning det däremotoch barnomsorg attsynes
ikraftträdan-efter balkenssådana bostäder och lokaler omedelbartav

människorsbefaras skadaskall kunna förbjudas, den kanden om
hälsa.

skallförtjänar särskild uppmärksamhet den detfrågaEn är omsom
vid balkensföreligga identitet mellan den verksamhet bedrevssom

förprövningstillfället deikraftträdande den bedrivs vidoch attsom
identi-tillämpas. kraväldre stoppreglerna då skall kunna Ett sådant på

alltid skulle kommaskulle till följd de stoppreglerna atttet att nya
inträtt ändring medtillämpas under övergångstiden detså någonsnart
anläggning eller verk-ändring iavseende verksamheten. Enpå enen

nödvändighet medförabehöver emellertid inte med något på-samhet
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Ändringentagligt negativt från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. kan
exempelvis ha lett till störningarna från verksamheten förändratsatt

bara marginellt eller minskat. iAtt sådana lägen degörat.o.m. nya
stoppreglerna tillämpliga skulle kunna såväl motverka önskad tek-en
nikutveckling dämpa investeringsviljan i allmänhet inom näringsli-som

Om bristande identitet skall motivera tillämpningen devet. av nya
stoppreglerna under övergångsperioden,även bör det dock uppställas
krav formpå någon kvalifikation störning kan ändraattav som en
karaktär eller omfattning olägenhetså betydelse från hälso-att en av
eller miljöskyddssynpunkt kan uppstå.

Frågan då hur långär övergångstiden bör fråganDen måstevara.
avvägningavgöras mellan de risker kan förutses förgenom en som

människors hälsa, de intestoppreglerna i kraft omedel-sättsom nya
bart, och behovet övergångstid de hälsofarliga verk-sätterav en som
samheterna i stånd tekniskt och ekonomiskt effektivtpå sättatt ett- -
komma till med de riskerrätta verksamheterna för sig.med Avsom

avgörande betydelse vilka bestämmelser tilläm-är kommer atten som
i stället för de stoppreglerna, dessa inte införs omedelbart.pas nya om

Därvid det viktigt komma ihågär stoppreglerna i miljö-att att
skyddslagen kan tillämpas beträffande miljöfarlig inteverksamhet som
tidigare haft tillstånd, tillstånd tillsöks verksamheten ellerom om
tillsynsmyndigheten frågan förbudprövar verksamheten. Imotom
fråga verksamheter med tillstånd meddelats före balkensom som
ikraftträdande ñnns vissa möjligheter upphäva tillståndet enligt deatt
regler vi föreslår i 21 kap. miljöbalkenl § i principochsom som-

medöverensstämmer gällande nämligen bl.a. deträtt om genom-
verksamheten uppkommit olägenhetnågon väsentlig betydelseav som
inte förutsågs tillståndetnär meddelades.

Om det skall framstå realistiskt tvingamålet denatt attsom som-
bedriver verksamhet kan befaras leda till människors hälsaatten som
skadas efter övergångstid ha genomfört sådana ändringaratt atten man
inte längre behöver befara sådan påverkan skall kunna uppnås,en -
torde det krävas det får förflyta inte obetydlig tid från balkensatt en
ikraftträdande, innan tillstånd dras grund miljöfarligpåett attav en
verksamhet strider de stoppreglerna. Enligt meningvår kanmot nya
det lämpligt anknyta till den tioårstid gäller för ompröv-attvara som
ning, eftersom företag tillståndmed alltid måste räkna med möjlig-
heten efter den tiden sina villkor väsentligt skärpta. måletOmatt
skall framtvinga ändringar under övergångstid bör dockattvara en
tiden räknas lika för miljöfarligall verksamhet och därvid frånutgå
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påbörjatsmiljöfarlig verksamhet,balkens ikraftträdande. Om somen
alltsåstoppreglerna börföre ikraftträdande, strider debalkens mot nya

junieftertillståndet upphävas utgångenden grunden kunnapå av
fram till1995. Under tiden2005, i kraft den l julibalken träderom

iför verksamhetendess skall miljöskyddslagens stoppregler gälla
fråga.

iföreslagna stoppreglernaanförts vi deSom attovan anser av oss
för-förändringen ifråga innebärskyddet hälsan den störstaom av

föreslagitemellertid ocksåhållande till lagstiftning. Vi harnuvarande
skyddeti frågaviss skärpning nuvarande stoppregler avomen av

miljön.
till skillnad frånviktigaste ändringen innebär regeringen,Den att

hanteringtill verksamhet,i dag, inte skall kunna meddela tillstånd en
första handallvarliga miljön kan befaras.eller åtgärd, skador Ipåom

miljöfarlig verksam-fråga aktualiseras beträffandetorde denna kunna
het omfattning.störreav

efter miljöbalkensfråga verksamheter tillkommer detI attom som
anledningbestämmelser i kraft finner ingenträtt att acceptera att

miljön.sådana få medföra allvarliga skadorskall på
befintliga miljöfarliga verksamheter kan konstaterasVad angår att

omfattande miljö-det miljöskyddslagens tillkomst nedlagtssedan ett
intresse iskyddsarbete vid flertalet de verksamheter ärsom avav

möjligt beträffan-sammanhanget. för skulletalar detDetta attatt vara
ikraftträdandede tillstånd omedelbart vid balkensverksamheter utan

itillämpa föreslagna i miljöbalken den delde stoppreglerna rörsom
omöjligför lagteknisktskyddet miljön. framstår dockDet som en

vidmiljöskyddet i övrigtuppgift skillnad hälsoskyddet ochpågöraatt
miljöbal-tillämpning enligt miljöskyddslagenstoppreglerna resp.av

framstårEftersom miljöbalkens stoppreglerken. nyheterna i som
i övrigt det gällermindre genomgripande i fråga miljön näränom

följa börövergångsregleringen i övrigt vadhälsoskyddet, bör som
gälla för hälsoskyddet.

under deVi föreslår alltså de äldre stoppreglerna skall närmasteatt
i frågatio efter tillämpas generelltmiljöbalkens ikraftträdandeåren om

ikraftträ-icke påbörjats företillståndsgiven miljöfarlig verksamhet som
tioårstidens tillstånddandet, sidan efterandra utgångåatt sommen

ikraft-före balkenstill miljöfarlig verksamhet påbörjatsgetts en som
stoppreglerna.trädande skall stöd dekunna upphävas med av nya

ikraftträ-tillämpas vid balkenssagda börDet på såäven sätt att en
övergångstidendande befintlig verksamhet erhållit tillstånd undersom
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tillämpningmed de äldre stoppreglerna bör kunna efterstoppasav
övergångstidens med tillämpningutgång de stoppreglerna. Mannyaav
får frånutgå de söker tillstånd under övergångstiden för verk-att som
samheter fanns vid ikraftträdandet utformar ansökningen deså attsom
inte behöver riskera förbud verksamheten efter övergångstidensmot
utgång.

Enligt nuvarande bestämmelser gäller inte i miljö-stoppreglerna
skyddslagen för bl.a. sådan flygplats, järnväg,eller anläggan-väg vars
de i särskild ordning. således inte möjligt för till-prövas Det är en
synsmyndighet med 6stöd § miljöskyddslagen förbudmeddelaatt av

användande sådana anläggningar. tillsynsmyndig-Däremot ärmot av
oförhindradheten meddela förbud anläggande sådan väg,att mot av

flygplats eller järnväg strider lokaliseringsregeln i miljö-4 §motsom
skyddslagen. Det också möjligt med stöd 5 § miljöskyddsla-är att av

föreläggandemeddela skyddsåtgärder, försiktighetsmåttgen om m.m.
Med hänsyn till nämnda förhållanden har undantaget i 6 miljö-§
skyddslagen i realiteten begränsad betydelse. saknas anled-Det med
ning härav skäl föreslagna införaövergångsreglerutöveratt ovan

särskilda bestämmelsernågra med anledning den nuvarandeattav
undantagsregeln i 6 § miljöskyddslagen föreslås slopad.
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med mark och5 Hushållning vatten

m.m.

särskildaochde grundläggandeföreslår vihuvudbetänkandeI vårt att
be-tillsammans medi naturresurslagenhushållningsbestämmelserna

miljökonsekvensbeskrivningar ochi lagstämmelserna omomsamma
särskildinförs iindustrianläggningarregeringsprövning större enav

bestämmelserinavdelning förs ocksåavdelning i miljöbalken. dennaI
fårregeringen bestämmermyndighetregeringen elleratt somom

mark,luft, ellerföreskrifter kvalitetskravmeddela på vatten omom
störningsådanskakning, ljus, strålning ellernivåer för buller, annan
bostädermiljöfarlig verksamhet ochmellanskyddsavståndsamt om

miljökvalitetsnormer.m.m.
ochhushållning med markfråga bestämmelsernaI vattenom om

föreslåövrigt vi varit förhindradefysiska miljön i harden attsamt
kompletterade med de bestäm-regler,sakliga ändringar. Dessanågra

vinyligen antagit, harriksdagenutökat älvskyddmelser om som
miljöbalk. Reglernasförslag tilli oförändrad form fört in isåledes vårt

förhållandebibehållits.vidare Sammakaraktär paraplyregler harav
miljökonsekvensbeskrivningar ikan gälla bestämmelsernasägas om

bestämmelsevi emellertidnaturresurslagen. föreslårHär attomnyen
utsträckning det kan behövasmiljökonsekvensbeskrivning i denen

människors hälsa,effekternamöjliggöra bedömning påskall en av
för falletockså detmiljön hushållningen medoch attnaturresurser

till ståndhanteringen eller åtgärden kommer påverksamheten, annan
falletliksom för detutformning planeratsplats eller i än attsomannan

genomförs nollalternativ.förändring intenågon
industrianläggningarregeringsprövningVad gäller större m.m.av

tillståndsprövningen regeringen ersättsföreslår vi den nuvarandeatt av
från vattenlagen. Behovetenligtmed tillåtlighetsprövning mönsteren

behandlarförslaganledning dettaövergångsbestämmelse med avav en
tillåtlighetspröv-regeringen vid sinvi i Vi föreslår ocksåkap. att

iaktsamhetsreglernaning skyldig iaktta de allmännaskall attvara
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miljöbalken, däribland de redovisade stoppreglerna. inne-Dettaovan
bär förändring i förhållande till nuvarande ordning där prövningenen
uteslutande grundas bestämmelsernapå i naturrcsurslagen. redovi-De
sade förändringarna innebär miljöintressena får ökad tyngd vidatt
regeringens prövning sådana ärenden. anledningNågon förattav
denna situation införa särskilda Övergångsbestämmelser, demutöver
vi föreslår skall gälla för miljöfarlig verksamhet i allmänhet, intesynes
föreligga.

En nyhet vi föreslår regeringenär obligatoriskt, för-att attannan
de i dag uppräknade verksamheterna,utom också skall sådanapröva

järnvägar,vägar, flygplatser, hamnar och farleder kan medförasom
från nationell eller regional synpunkt betydande påverkan mil-påen

jön. Vi har i avsnitt l0.l0.2 i den allmänna motiveringen i huvudbe-
tänkandet närmare redogjort för vilka trañkanläggningar börsom
prövas på sådant sätt.

Förslaget införa obligatorisk regeringsprövningatt störreom en av
trañkanläggningar innebär otvivelaktigt icke oväsentlig förändringen
i förhållande till nuvarande ordning. Valet och utformningen detav
framtida i faller under såväl riksdagenstransportsystemet stort som
regeringens Utmärkande för dessa frågor planerings-är attansvar.
arbetet skemåste med väl tilltagen framförhållning. sällanInte arbetar

med revideringar investeringsplaner tredje Vidare harår.man vartav
uttalats revidering skall i förenkladatt göras form. Medvarannan
hänsyn till dessa förhållanden kan det enligt uppfattningvår föreligga
skäl för viss övergångstid innan obligatorisk prövning aktuellaen av
projekt införs. hindrarDetta naturligtvis inte regeringen, påatt samma

kansätt ske, kan förbehålla sig prövningen enskilda projektsom nu av
dessa kan förväntas medföra från nationell eller regionalom en syn-

punkt betydande påverkan miljön.på
Vad slutligen gäller miljökvalitetsnormerna kan konstateras att

sådana inte kommer utformas lagbestämmelser i balkenatt utansom
föreskrifter med stöd balken meddelas regeringen ellersom som av av

den myndighet regeringen bestämmer. Föreskrifterna miljö-som om
kvalitetsnormer kommer inte straffsanktionerade, eftersom deatt vara
i första hand skall användas vid myndigheternas prövning tillsyn.och
Med hänsyn till dessa förhållanden finns det enligt uppfattningvår
inget behov införa Övergångsbestämmelser till reglerna i balkenattav

miljökvalitetsnormer. Eventuella Övergångsbestämmelser kanom tas
i de föreskrifter vari miljökvalitetsnormerna läggs fast, behovom
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miljökvalitetsnormernaavsiktföreligga. det vårskulle Annars är att
lämp-planer kansådanaâtgärdsplaner. Itill grund förskall läggas en

bestämmas.genomförandeförlig tid normernas
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bio-bevarandeNaturvård och6 av

mångfaldlogisk

naturvårdbestämmelseri 10-13 kap.miljöbalktillFörslaget upptar om
mångfald.biologiskbevarandeoch av

deförslaginnebär vårtnaturområden att.förskyddetVad gäller
nationalpark,naturvårdslagenbestämmelserna naturre-nuvarande om

balkenitill 10 kap.överförsnaturminnenaturvårdsområde ochservat,
innehåll.oförändrathuvudsakimed

tillmarkavsättandeärendenenskildabeslut isamband medI avom
ellerområdeförklaring naturreservatellernationalpark ett somavom

naturföremålvsomfridlysning natur-naturvårdsområde eller ettavom
före-antalmeddelatsnaturvårdslagenstöd stortminne har med ettav

ochområdeiaktta inomharvad allmänhetenskrifter ettatt omom
nyttjaellerförfoga överiförinskränkningar rättensådana ägaren att

skyddet.medsyftetför uppnåbehövsfastigheten attsom
i frågainte komma3.2 kan detavsnitt attframhållits iredanSom

föreskrifterutfärdaikraftträdandemiljöbalkenssamband medi nya
sådantskyddsformer. Ettbeslutadeför redanstöd balkenmed av

ianspråkta-omotiveratendastmedföranämligenförfarande skulle ett
promulga-det ibör frågan lösas såställetgande I attav resurser.

innebördendenövergångsbestämmelseinförs allmäntionslagen aven
skallbestämmelseräldrestödmedmeddelatsföreskrifteratt avsom

stödmedmeddelatshade motsva-deverkanha avsom omsamma
i miljöbalken.bestämmelserrande

Även i för-harnaturvårdslagenistrandskyddbestämmelserna om
anledningMedmiljöbalken. att10 kap.förts tillformstärkt över av

vissaförutseskanenligt balkenutvidgasstrandskyddetförgrunden
stycketandra15 §enligtförordnandengällervadövergångsproblem

strandskyddet.iinskränkningnaturvårdslagenmeningenförsta om
grundendennämligen endast på ettattförordnanden byggerSådana

miljö-friluftsliv medanochför badbetydelsestrandområde saknar
livs-godabevarasyftar tillstrandskyddregler även attbalkens om

sagdadjurlivet. Detochföroch i växt-landbetingelser på vatten nu
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kommer i fallmånga leda till meddelade förordnandenatt enligtatt
nyssnämnda bestämmelse inte fullt tillgodoser strandskyddets syftenut
enligt miljöbalken. Detta allvarligt,är eftersom den grunden förnya
strandskyddet är mycket betydelse för och djurlivet.växt-stor Detav

självfallet önskvärt samtliga förordnanden innefattarattvore som
undantag från strandskyddet kunde före balkensomprövas ikraftträdan-
de så de undantag kan bliatt möjliga med stöd 10 kap. 9 §som av
tredje stycket miljöbalken kunde träda i kraft samtidigt balken.som
Det kan emellertid detta inte låter sigantas att göras. Det därförsynes
nödvändigt med övergångstid under vilken förordnanden enligten
tidigare lagstiftning får gälla syftetäven med strandskydd enligtom
balken inte helt kan tillgodoses. Vi föreslår denna övergångstidatt
bestäms till fem år. Sådana förordnanden med stöd äldre bestäm-av
melser inte efter denna tid har hunnit böromprövas dåsom automa-
tiskt upphävas. Följden härav blir strandskydd kommer rådaatt att
enligt huvudregeln i 10 kap. 9 § första och andra styckena miljöbal-
ken.

En fråga i strandskyddssammanhang den byggnaderärannan om
och andra anläggningar uppförts inom strandskyddsområde. Detsom
kan fråga dels sådana byggnader och anläggningarvara om som upp-
förts inom områden förordnanden undantagits från strand-som genom
skydd, dels sådana uppförts efter dispens från strandskyddsbe-som
stämmelserna.

Det torde inte kunna krävas byggnader och andra anläggningaratt
tillkommit med stöd äldre bestämmelser skall bortsom dentasav av

anledningen de inte skulle ha kunnat kommaatt till stånd enligt miljö-
balkens bestämmelser strandskydd. Dessa byggnader och anlägg-om
ningar torde i första hand hinder förutgöra bad och friluftsliv och är
således bedömda utifrån detta förhållande. En övergångsbestämmelse
bör därför införas anläggningar eller anordningaratt iom som avses
10 kap. ll första§ eller andra stycket miljöbalken och tillkommitsom

vid viss tidpunkt medsenast stöd äldre bestämmelser skallen av
användas för sitt ändamål därefter.även

Då det gäller bestämma denna tidpunkt självfalletatt är det enklaste
och praktiska knyta den tillmest balkens ikraftträdande.att Mot en
sådan lösning kan emellertid anföras det finns risk för tidenatt atten
från det riksdagen behandlar förslagetatt till miljöbalk till dess balken
träder i kraft kommer utnyttjas för uppföraatt anläggningaratt nya
eller anordningar eller ändra befintliga sådana på stridersättett som

syftena med miljöbalkensmot strandskyddsbestämmelser. För att
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möjligt knytaför sigi ochdetutveckling attsådanförebygga voreen
tillkommitskall haanordninganläggning ellerdå senasttidpunkten en
anslutningilämplig dagtill näraanvändasochfå behållasför att en

för-sådantmiljöbalk. Etttillförslagetriksdagendåtill dagden antar
grundläggandedesärskiltopraktiskt,ovanligt ochdockfarande är som

blirskall bedömasanläggningarnavilkamiljöbalkenireglerna mot
undertillåtligasålundaAnläggningarna kanförstgällande varasenare.

retroaktivmedförakanförbjudna.bli Dettaförtid enatt senareen
rättssäkerhetssynpunkt.frånbetänkligheterföranledertillämpning som

frånolägenheterbefaradesidanmellanavvägning åVid enaen
lagtekniskasystematiska ochsidanandraochnaturvårdssynpunkt å
bärighetsådanharde attvifinnerlämplighetssynpunkter att senare

därförbörTidpunktenväljas.börsärreglering intealternativet med
ikraftträdande.för balkensmed densammanfalla

ändraellertillbyggaellerbyggamöjligtbör inteDet att omvara
fannsanordninganläggning ellersådananvändningssättet somenav

miljöbalkensförenligt meddettainteikraftträdande, ärvid balkens om
kommerförbudetförespråkadestrandskyddet. Detmedsyften nu

meddelasenligt balkenförordnandefalli deinte gällasjälvfallet att
upphävsminskas ellerdettastrandskyddet ellerinskränkning iom

områdesbestämmelserellerdetaljplanomfattasområdeinom avsom
bestämmelser.miljöbalkensmed stödmeddelasdispenseller av

ellerregeringenförslaginnebär vårttäktverksamhet attfrågaI om
föreskriftermeddelafårbestämmerregeringenmyndighetden omsom

andraellerjord,sand, lera,husbehov torvtäkt för sten,att grus,av
förhållan-förändring itillstånd.bedrivas Dennafårintejordarter utan

med-förväntaskannaturvårdslagenibestämmelsernuvarandetillde
bedrivsnärvarandeförhusbehovstäkteråtskilliga deföra att somav

hus-Eftersom mångatillståndspliktiga.blismåningom kommerså att
dettäktmaterial, ärkontinuerligt behovtillgodoserbehovstäkter ett av

kravvidaretills närfortsättatillåtsbefintliga täkter ettnödvändigt att
Övergångsbestämmelser i ämnetkraft.träder itillståndsprövningpå

införs.tillståndvilka krav påföreskrifter iemellertid in i debör tas
vidtäkt pågårutformas såÖvergångsbestämmelser bör attSådana som

fåskall pågåerfordratstillståndikraftträdandeföreskrifternas utan att
undermiljöbalken,enligttillståndfrågan prövatstill desslängst om

månaderinomtillstånd ingettsansökanförutsättning senast sexatt om
för detersättningkraft.i Fråganföreskrifterna träderfrån den dag om
12.kap.behandlas iutnyttjasfårinte längrehusbehovstäktfall en
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Härutöver förutser vi inget behov särskilda Övergångsbestäm-av
melser till miljöbalkens tredje avdelning.
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7 Särskilda aktsamhetsregler m.m.

Bland de särskilda aktsamhetsreglerna i 14-19 kap. i fjärde avdel-
ningen i miljöbalken har i samtligastort tillåtlighetsbestämmelsersett
i de nuvarande miljölagarna, inte de allmännaersatts aktsam-som av
hetsreglerna i 3 kap. miljöbalken, införts. Ett kapitel biotek-nytt om
niska produkter har tillkommit. Kapitelindelningen har sin motsvarig-
het i de nuvarande skyddslagarna.

Bestämmelserna i 14 kap. miljöfarlig verksamhet, 15 kap.om om
kemiska produkter och 19 kap. strålning kan i innehållasägasom stort
regler motsvarande slag finns iav nuvarande lagar. Det kansom inte

föreligga något behovanses Övergångsbestämmelser till dessa kapi-av
tel. Vi har tidigare behandlat frågan Övergångsbestämmelser till deom
allmänna aktsamhetsreglerna. Som framgått får sådana Övergångsbe-
stämmelser sin betydelse främst i fråga miljöfarlig verksamhet.om

Bestämmelserna i 16 kap. biotekniska produkter har viss tidi-om
motsvarighet i lagen förhandsgranskninggare biologiska be-om av

kämpningsmedel. frågaI föreskrifter och godkännandenom kansom
ha meddelats enligt den lagen kommer de Övergångsbestämmelser som
vi förordat i avsnitten 3.1 och 3.2 bli tillämpliga.att I övrigt härär
fråga lagstiftning. Något behovom en ny Övergångsbestämmelserav
till reglerna i miljöbalken kan vi inte finna. Frågor tillståndnärom
skall sökas eller finnas för befintliga produkter får regleras i över-
gångsbestämmelser till de föreskrifter där krav på sådant tillstånd
införs.

De särskilda bestämmelserna hälsoskydd har i miljöbalkenom
samlats i 17 kap. Vi föreslår hälsoskyddsbestämmelsernaatt i balken
skall i större utsträckning än nuvarande bestämmelser i hälsoskyddsla-

inriktas frågorpå inomhusmiljö.gen Delvis konsekvensom som en
härav föreslås tillämpningsområdetatt för bestämmelserna fortsätt-
ningsvis skall anknytas till användning egendom. Hälsoskyddsbe-av
stämmelsernas tillämpningsområde föreslås vidare utvidgas attgenom
begreppet sanitär olägenhet ersätts med begreppet olägenheter för
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bestämmel-balkensmedförändring attSistnämndahälsa.människors
ochiolägenheterpåtillämpaskanockså somför hälsanskyddtillser

störande,uppfattaskanändåskadliga somdirektsig inteför är men
från värmepumparljudlågfrekvent m.m.t.ex.

föranleda någrabehövainteändringarnaföreslagnahärDe synes
Övergångsbestämmelser.särskilda

kap.i 17föreslåsmiljöbalkenihälsoskyddsbestämmelsernaBland
imotsvarighetsaknarundersökningsplikt nuva-regel5 § somomen

emellertidharbestämmelsesådanhälsoskyddslagstiftning. Enrande
verk-miljöfarligfrågaimiljöskyddslagenifunnits omlängesedan

byggna-upplåterochfastläggsbestämmelsen att somsamhet. I envar
sådanautföraskyldigändamål är attallmännaellerbostäderförder

olägenheteruppkomstenhindraförbehövs avundersökningar attsom
föreläggatillsynsmyndighetenregel kandennastödMedhälsan.för av

förbehövs attundersökningardeutförafastighetsägare somatten
mögelstrålning,skadlig m.m.förekomstenexempelvisklarlägga av

påutomstående ägarensattuppdra åtocksåkanTillsynsmyndigheten
undersökningarna.utförabekostnad låta

förbättraavsevärtbestämmelsen kommer attnytillkommandeDen
bostads-skadligaellerosundamedtill rättakommamöjligheterna att

undersökningarnaförkostnadsansvaretvidareinnebär attmiljöer. Den
Förbostadsändamålförbyggnaderupplåter m.m.denpåläggs som

utsträckningiundersökningar stor avsådanabekostasnärvarande

kommunerna.
radikalrelativtinnebärÄven förändringenföreslagnaden enom

uppfatt-enligt vårdetfinnsgällervadtillförhållandeinyhet nusom
framstår näm-övergångsbestämmelse. Detnågonbehovingetning av

skallhärundersökningarsådana avsesnaturligthelt somligen attsom
bostadsändamåltillbyggnader m.m.upplåterdenbekostas somav

ikraftträdan-vid balkensfinnsegendomfrågadet ärnäräven somom
de.

producentan-bl.a.reglerföreslagitavfall har18 kap. omI om
importe-tillverkar,yrkesmässigtdenproducentMed somavsessvar.

yrkes-i sinellerförpackningellerförsäljer someller envaraenrar
åtgärdersärskildafordraravfallframbringarverksamhetmässiga som

reglerdessastödMedmiljövårdssynpunkt.ellerrenhållnings- avfrån
med-bestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringenkan som

avfallettillproducent attförskyldighet attföreskrifter sedela enom
verksamhetsådanfrånavfalletellerförpackningeller envaraenav

handelleråtervinnsåteranvänds, tasforslas bort, ombedriverhansom
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på sådant kansätt krävas för miljömässigt godtagbar avfalls-som en
hantering. Föreskrifterna kan också skyldighet för producentenavse

märka eller förpackning elleratt lämna uppgifteratten vara en om
insamling Något behov Övergångsbestämmelser till reglernam.m. av

producentansvar förutser vi inte.om
Däremot vi sådana bestämmelser fordras beträffande denattanser

föreslagna bemyndiganderegeln i 18 kap. 8 § tredje stycket miljöbal-
ken enligt vilken regeringen eller den myndighet regeringen be-som

fårstämmer meddela föreskrifter hur renhållningsordning skallom en
ochupprättas och det innehållet i avfallsplan.närmareantas Förom en

närvarande gäller enligt renhållningslagen kommunens renhållnings-att
ordning skall kommunfullmäktige. Vidare innehållerantas renhåll-av
ningslagen detaljerade bestämmelser upprättande eller ändringom av
i renhållningsordning. Det uteslutetär de renhållningsordningaratten

ochupprättats antagits före miljöbalkens ikraftträdande skallsom
upphöra gälla vid detta. ställetI böratt renhållningsordningar som

och antagitsupprättats enligt äldre bestämmelser förbli gällande även
efter ikraftträdandet.
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8 Utredning, prövning och tillsyn

20 kap. miljöbalken tillstånd till viss verksamhet åtgärdellerom en
innehåller vissa grundläggande förfarandet vidregler pröv-m.m. om

ning frågor tillstånd och förslaggodkännande. Vårt går påutav om
sådana frågor i fortsättningen i administrativskalläven prövasatt

ordning förvaltningsmyndigheter. följer förvaltningslagensDärav attav
bestämmelser blir tillämpliga i fråga förfarandet prövnings-hosom
myndigheterna. Vad gäller prövning frågor miljöfarlig verksam-av om
het hos Koncessionsnämnden och eventuellt länsstyrelsen vi dockavser

i samband med följdlagstiftningen lägga fram förslag till komplette-att
förfaranderegler.rande

inteOm föreskrivs gäller processuella bestämmelser ävenannat nya
i sådana ärenden anhängiggjorda då dessaär bestämmelser trädersom
i kraft. ordningDenna bör med styrka hävdas då det frågaän större är

administrativt förfarande. Härtill kommer det i möjli-störstaett attom
utsträckning bör undvikas prövningsmyndighet har tilläm-att attga en
såväl förfaranderegler.gamla bakgrund härav förutserMotpa nya som

vi med undantag inget behov Övergångsbestämmelser tillett av- -
20 kap.

särskiltEtt problem förtjänarhär detnämnas är rörattsom som
sådan miljöfarlig verksamhet bedrevs redan miljöskyddslagensvidsom
ikraftträdande inte har tillståndsprövats.ännu Det kanmen som vara
fråga verksamheter antingen dispensbeslutprövatsom som genom av
Naturvårdsverket eller länsstyrelsen före den 1 juli 1981 eller som
tillhör tillståndspliktiga branscher till-detta inte hartrotsmen som
ständsprövats. tillgänglig statistikAv framgår antalet förradetatt av
slaget vid årsskiftet 198990 uppgick till drygt l 300, det storavarav
flertalet s.k. B-objekt, dvs. företag tillhörande branscher länsstyrel-pä
selistan, där de enskilda branschernastörsta rengörings- ochvar ren-
hållningsverksamhet verkstadsindustri. Vad gäller verksamhetersamt

den framgår den statistikennämnda dessatypen attav senare av upp-
Ävengick till knappt 2 300. bland dessa dominerade B-objekten och
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ochplast-trävarutillverkning,härbranschernaenskildade största var
verk-renhållningsverksamhet,ochrengörings-gummivaruindustri,

sådanutvinningoch änbrytning avserstadsindustri somsamt annan
redovisa-dentyder påfinns inget attmineraler. Detoch numalm som

förändring.nämnvärdnågonundergåttdärefterstatistikende
betänkandetiuttaladeorganisationmiljövårdensUtredningen om

heltdetmeningsinmiljövård attbättre1987:32 varFörSOU somen
till-tillhörandeföroreningskällor,antalotillfredsställande stortatt ett

saknade20 årefterfortfarande närmarebranscher,ståndspliktiga
föreslogUtredningenverksamheten.regleradetillståndsbeslut som

medlagstiftningeniinförasskulleövergångsbestämmelsedärför att en
viss tidinomsöktsskulle haverksamhetenförtillståndsyfte enatt

bran-tillståndspliktigatillhördeanläggningarsamtligabeträffande som
inte.ellerdispensprövatsverksamhetenoberoendeochscher omav

förinte rättmedför någonmiljöskyddslagen10i §Bemyndigandet
förallmänhetitillståndspliktföreskriftermeddelaregeringen att om

utsläppavloppsvatten,utsläppfrågaiEndastverksamhet. avomen
ändringvidellerfast ämneavfall ellerfastuppläggning annateller av

föreskriva kravbemyndigandetenligtregeringenverksamhet kanav en
harsådan. Såverksamhetengällervadanmälanellertillståndpå som

miljöskyddsförordningen.iskettockså
verksamheter ännuÄven mångaotillfredsställandevi det attanser

branscher.tillståndspliktigatillhördetillståndsprövatsinte trots att
miljöbalkenlstycketförsta5 §kap.vi i 14bakgrund hardennaMot

miljö-ellerhälso-frånbehövsdetbestämmelseföreslagit att omen
hushållninggodlångsiktigtfrämjandeförellerskyddssynpunkt enav

fabrikerslagvissaföreskrivaregeringenfår attmed avnaturresurser,
bedri-ellerfår anläggasinteverksamheterellerinrättningarandraeller

myndig-dengjorts hosanmälanellertillstånd lämnatsattutan avvas
regeringen bestämmer.het som

tillförhållandeiförändringinnebärförslagetredovisadeDet ennu
underkastaskanallmänhetiverksamhetersågällande på sätträtt att

bemyndigan-aktuelladetstödMedanmälan.tillstånd ellerkrav på av
formoförändradibedrivitsverksamhetersåledesdet kan även som

Någonkrav.sådantunderkastastillkomstmiljöskyddslagenssedan
behövsverksamheterdessafångaförövergângsbestämmelse att upp

därför inte.
tillståndsärendenfunktion iregeringensinnebärförslagVårt att

enligti ärendendelstillståndsmyndighetregeringendagförändras. I är
principiärendenvissabeträffandedelsnaturresurslagen,4 kap. om
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otillåtlig miljöfarlig verksamhet enligt 6 § andra miljöskyddsla-stycket
fortsättningen emellertidI skall regeringen i sådana ärenden igen. -

likhet med vad för närvarande gäller i vattenmål endast avgörasom -
frågan tillåtlighet och eventuella särskilda villkor medan självaom
tillståndet och detaljvillkor kommer meddelas myndig-att av en annan
het.

Enligt meningvår kan det inte i fråga flyttakomma sådanaatt
ärenden från regeringen antingen väckts hos denna enligt 4 kap.som
naturresurslagen eller underställts regeringen 16med stöd §som av
miljöskyddslagen. I stället bör sådana ärenden anhängiggjortssom

vid balkens ikraftträdande handläggas enligt äldre bestämmelser.senast
En övergångsbestämmelse fordrashärom därför.

omprövningFrågor tillstånd villkoroch och upphävandeom av om
tillstånd behandlas i 21 kap. miljöbalken. Bestämmelserna i kapitletav

för balkens tillämpningsområde,är hela sig frågagemensamma vare
miljöfarlig verksamhetär eller åtgärd. Enligtnågon vårom annan

mening det endast redanär meddelade tillstånd till miljöfarlig verk-
samhet fordrar överväganden i övergångshänseende. Att dennasom
verksamhet intar särställning i sammanhanget har med dengöraatten
rättstrygghet förbunden tillståndmed till sådan verksamhet.ärsom
Frågor rättskraft och inskränkning i vi behandlat idenna harom om
huvudbetänkandet i kap. i14 den allmänna motiveringen.

Vad gäller upphävande tillstånd till miljöfarlig verksamhet förut-av
vi i materiellt hänseende inget behov Övergångsbestämmelser.ser av

Miljöbalkens bestämmelser i i sak i alltämnet överensstämmer väsent-
ligt med vad gäller. Härtill kommer förutsättningarna förattsom nu
upphävande tillstånd sådan miljöfarligär utövareart attav av en av
verksamhet inte bör kunna åberopa rättstrygghet i de fall detnågon
kan bli aktuellt upphäva tillstånd. heller i frågaInteatt ett om om-
prövning tillstånd släppa avloppsvatten behovnågotatt utav synes av
Övergångsbestämmelser föreligga.

Däremot kan situationen vid omprövning villkorvara en annan av
för tillstånd till miljöfarlig verksamhet. fråga förut-I de materiellaom
sättningarna för sådan omprövning föreslår vi i 21 2 förstakap. §
stycket 2 miljöbalken möjlighet omprövning villkorpåkallaatten av
i tidigare meddelade tillståndsbeslut miljökvalitetsnormer i vissaom
fall inte uppfylls. praktikenI torde emellertid detta knappast kunna ske
förrän viss tid förflutit från miljöbalkendet i kraft. Skälet härtillträtt

balken endastär bemyndiganden för regeringen eller denatt upptar
myndighet regeringen bestämmer utfärda föreskrifter miljökva-att om
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emellertiddetföreskrifter kommersådanautfärdaFörlitetsnormer. att
bliSverigefördettordebörjanTillviss tid.krävasnormalt att en

följdtillmiljökvalitetsnormerbestämmelserinföra avfråga att omom
EG.medlemblirSverigeochEES-avtalet avom

miljö-föreskrifterdeerinrasocksåbör attsammanhanget omI om
inte kommerallmänheti attföreslårvi avvarakvalitetsnormer som

särskiltstoppreglerna,föreslagnadekaraktärtvingande somsamma
fallet krävssistnämndadetverksamhet. Ibefintligi frågainte om

fråganinnanmyndigheternaåtgärdsplaner upprättasnämligen att av
förefallertillständsmyndigheten. Dethosväckasomprövning kanom

miljökvali-föreskrivamed beslutsambandi attnaturligtvidare att om
börja tilläm-skalltidpunkt dessavilkenvidregleraocksåtetsnormer

pas.
tidefter kortareskeskall kunnaomprövningvidareVi föreslår att

internationellaSverigesföljerdettioårstiden,nuvarandedenän avom
tillämpliga inter-istårvadberoendeblifårförpliktelser. Det somav

verk-förgällaskall äventidenkortaredenrättsakter,nationella om
ikraftträdande.rättsaktensaktuellaföre dentillkommitsamheter som

frånske,skall kunnaomprövningocksåföreslårVi enomatt
medkan uppnåsförbättringväsentligmiljöskyddssynpunktellerhälso-

ianvändsmiljöskyddslagenteknik.tillgängliga Ianvändning bästaav
renings-elleranvändning någonmeduttrycketstället process-nyav

grundlydelsen på atti denliggerskärpningteknik. Den avnyasom -
inteorganisation ärocharbetsledninginbegriperockså avdenna -

iocksåtillämpasbörbestämmelsendenintebetydelsesådan att nya
ikraftträdande.vid balkensfannsverksamheterfråga somom

Övergångsbestäm-någratill slutsatsenanförda leder attDet ossnu
förvillkoromprövningfrågaierfordrashellerintemelser avom

anförtvivaddockerinrarViverksamhet.miljöfarligtilltillstånd om
verksamhetmiljöfarligtilltillståndupphävandei 4kap. avomovan

stoppregler.miljöbalkensstriderövergångstidefter motensom
bestämmelseralla desamlavi sökttillsyn har22 kap. somI om

föreläggandenmeddelamöjlighetertillsynsmyndigheternas attreglerar
tillochtillträdetill tafå attförbud,och rättskyddsåtgärder attom

varitintedockharDeträttelseåtgärderföranstalta m.m.att omprover,
finnsBland dessatillsynsbestämmelserna.samordnamöjligt heltatt

naturvårdsvakter.strålskydd ochbl.a.särskilda reglerdärför vissa om
deiåterfinnsbestämmelserföreslagnasamtliga härI settstort

före-deintedockinnebärmiljölagarna. Detta attnuvarande ossav
efter-enskild lag,i varjemotsvarighetsinharbestämmelsernaslagna
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varierari nuvarande lagarnatillsynsbestämmelser deantaletsom
ochmiljöskyddslagenskyddslagarna,utpräglademycket. De t.ex.mer

tillsynsbestämmelserantalinnehåller betydandehälsoskyddslagen, ett
inne-naturvårdslagen,naturresurslagen ochmedan andra lagar, t.ex.

karaktär.få dennahåller bestämmelser av
till-möjligt skapavarit långthar såVår strävan att gemensamma

inneburit vi blandi allmänheti balken. harsynsbestämmelser Detta att
vivalt demtillsynsbestämmelsernade nuvarande ansett mestut som

tillämpliga inombli generelltbestämmelseroch låtit dessamoderna
bestämmelsernuvarandei de fallmiljöbalksområdet. leder,hela Detta

skärpning lag-till vissvarandra,medinte helt överensstämmer aven
stiftningen.

ledertillsynsbestämmelsernasamordningenredovisadeDen av
ingripafår befogenhethälsoskyddsmyndighetenexempelvis till attatt

i frågatillsynsmyndighetenverksamheter,planeradeäven attmot om
tillsynsmyn-inte uppenbara,ingripa i fallavfall kan äräven attsom

beslutfår översändaverksamhetfråga miljöfarligdigheten i ettom
tomträttsboken,fastighetsboken elleranteckning iförenat med vite för

får beslutaärendentillsynsmyndigheten i alla rätt ettattatttyperatt av
tillsyns-kraft omedelbart,träda iföreläggande eller förbud skall att

råttelseåtgärderförordnafall alltid fårmyndigheten i brådskande om
föreläggandeföregåendebekostnadpå någons utan m.m.

i denmotsvarigheterharbestämmelsernahär föreslagnaDe av oss
skärpningari miljöbalken. Delagstiftning samordnas somsom nu

enligt vissa de berör-gällerförhållande till vadföreligger i avsom nu
införaanledningfinnsbetydelse detinte sådanda lagarna är attattav

Övergångsbestämmelser.särskildanågra
i lagtextenförhållandetdetdock understrykasbörDet attatt

föri ställettillsynsmyndighetordetanvändakonsekvent valt attatt
reglerasklarttillsynsansvaretmyndighet ställer kravviss på attange

iträderinnan balkenregeringenföreskrifter meddelade avgenom
föreskrifter klarläggerfrån sådanakraft. Vi därförutgår att an-som

med-hakommeroch kommunernasvarsfördelningen mellan attstaten
tillämp-Utvidgningen balkenstidpunkt.vid dennadelats senast av
reglerasärskildningsområde innebär måste ägnas attatt omsorg

handinte i förstai dagför tillsynen inom de sektoreransvaret som
miljöbal-iskall samordnasvi föreslagiti den lagstiftningregleras som

jord- skogsbrukssektorerna.ken, ocht.ex.
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sambandiavbrottsjälvfallet fortsättaTillsynsverksamheten bör utan
tillsyns-förbudFörelägganden ochikraftträdande.balkensmed som

giltig-ochikraftträdande ägerföre balkensmyndigheter meddelat som
ikraftträdandet.efterocksådärför tillämpashet då bör
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9 Avgifter

Bland bestämmelserna avgifter i 23 kap. miljöbalken finnsom en om
producentavgift. Denna avgift saknar motsvarighet i dag och det före-
ligger därför inget behov någon särskild övergángsbestämmelse.av
Inte heller beträffande övriga stadganden i kapitlet förutser vi något
sådant behov. Vad gäller föreskrifter avgifter för myndigheternasom
verksamhet enligt miljöbalken förutsätter vi sådana kommer haatt att
meddelats vid balkens ikraftträdande.senast
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Överklagande10

detNär gäller frågor överklagande innebär förslag tillvårt miljö-om
balk överprövningen beslut i åtskilligaatt fall förs från ad-överav
ministrativ myndighet till förvaltningsdomstol. Processuella bestäm-
melser träder enligt huvudregeln i kraft omedelbart. Detta kan emeller-
tid inte gälla i fråga överklaganden. Det skulle i fallsä lätt kunnaom

oklarhetuppstå till vilken myndighet beslut skall överklagas.ettom
Särskilt gäller detta beslut skall överklagas viss tid efter delfáen-om
det. Avgörande för frågan fullföljd skall ske bör detvart närom vara
beslut skall överklagas har meddelats.som

Som exempel kan anföras förslagvåra till ändringar i frågaatt om
hälsoskyddet har föranlett också föreslå ändrade bestämmelserattoss
beträffande överklagande. De föreslagna reglerna i fråga besvärs-om
ordning bör gälla beslut meddelas efter balkens ikraftträdande.som
Beslut meddelats före denna tidpunkt bör överklagas i den ord-som
ning föreskrivs i äldre bestämmelser.som
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1 1 Sanktioner

frågaI straffrättsliga bestämmelser brukar det i allmänhet inteom
uppstå några övergångsproblem. Enligt 2 kap. 10 första§ stycket
regeringsformen får straffbestämmelser inte retroaktiv verkan. Iges
lagen införande brottsbalken brottsbalkens promulgationslagom av

liksom tidigare i promulgationslagen till 1864 strafflagårsges - -
föreskrifter förhållandet mellan gammal och strafflag. I brotts-om ny
balkens promulgationslag återfinns dessa föreskrifter i 5 före-Dessa
skrifter har avfattats generellt. De tillämpliga också vid framtidaär
ändringar strafflagstiftningen brottsbalkenspå område och inomav
specialstraffrätten. Några särskilda Övergångsbestämmelser behövs
därför i allmänhet inte det gällernär ansvarsregler.

Huvudregeln straff skall bestämmasär efter den lag gälldeatt som
gärningen företogs.när Gäller lag dom meddelas, skall dennärannan

lagen tillämpas den leder till frihet från straff eller lindrigareom
straff. Jämförelsen skall resultatet i det enskilda falletavse av en
tillämpning gammal respektive lag.av ny

frågaI de föreslagna ansvarsbestämmelserna i brotts-om av oss
balken och miljöbalken torde allmänt kunna i densägas änd-månatt
ringar förordas dessa innebär skärpningar straffansvaret, åtminstoneav
såvitt gärningarnasangår straffvärde, i frågadvs. svårhetsgradenom

det straff kan ådömas för viss gärning. Huvudregeln skallav som en
därför oftast tillämpas, dvs. i fråga gärning begåtts föreom en som

bedöms efter miljöbalkens ikraftträdande iskall allmänhetmen an-
svarsreglerna i den äldre lagen exempelvis 45 § miljöskyddslagen- -
tillämpas.

vissa fallI innebär emellertid förslagvåra gärning avkrimina-att en
liseras. Detta gäller exempelvis överträdelser de allmänna aktsam-av
hetsreglerna såvitt kemiskaangår produkter, i den intemån de nya
reglerna i miljöbalken har i konkreta föreskrifter. avkrimi-Föromsatts
naliseringar gäller det undantaget från huvudregeln fråganär äratt om

gärning under viss tid varit straffbelagd grund rådan-på dåen som av
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undergälldestraffbestämmelserde särskilda förhållanden skallså som
inte finnaemellertid ståfall tordeden tiden tillämpas. sådantNågot att

i ställetavkriminaliseringarförslag,vid tillämpningen därvåraav
innebärförslagvärderingar. denberor ändrade l mån vårapå av-en
gärningartill straff förinte dömaskriminalisering skall alltså som

ikraftträdande.begåtts före miljöbalkens
brottsärskild rättsverkanförverkandc ochfrågaI avannanom

brottsbalkens promulga-täckning imotsvarandegäller utannumera -
retroaktivregeringsformenförbudet i 2 10 §tionslag kap. mot-

miljöskyddsavgift vi intekantillämpning. bestämmelsernaFrånsett om
sålundagällerÖvergångsbestämmelser; dettadet behövs någraattse

förverkande.företagsbot ochbeträffande vi föreslårde regler omnya
innebärai allmänhetföretagsbot förslagfråga torde våraI enom

gärningar begångnadärför tillämpasskärpning och äldre lag skall på
i detdock kommaikraftträdandet. Till resultat kanföre annat man

fråga för-jämkningsregeln.vid tillämpning lenskilda fallet omav
i deninte behöva uppkommaövergångsproblemverkande torde några

fåtali-torde blifallen förverkandepraktiska tillämpningen, eftersom av
såvälenligtbedömasoch i allmänhet kunna på sätt somnysammaga

Övergångsbestäm-därför det inte finns behoväldre lag. Vi att avanser
förverkande.beträffande företagsbot ellermelser

miljöskyddsavgift. Visig i frågaAnnorlunda förhåller det om
avgifter deför dessaväsentligt annorlundaföreslår så attsystemett
med de gamla.avgifterna knappast har än gemensamtnamnetmernya

tillämpning straffbe-retroaktivmed förbudGrundlagsregeln mot av
rättsföljder medstraffliknandedirekt tillämpligstämmelser inte påär

förklaradegrundlagsbestämmelsenbenämning. motiven tillIannan
kring-klartdepartementschefenemellertid det måste ettatt somanses

retroak-retroaktiv strafflag skulleförbudetgående mot geom manav
haradministrativa sanktionertiv regler sådana trättverkan åt somom

kundestraffrättsliga påföljder. Motsvarandei stället för resonemang
strafflik-sanktioner uppenbartföras i fråga administrativaockså avom

områdenoreglerade Berginförts tidigarenande karaktär påsom
467 f..1985,till brottsbalken 3 uppl.m.fl., III,Kommentar s.

otvivelaktigtmiljöskyddsavgift harbestämmelsernaDe ettnya om
uppenbarligen ofta kunnatillämpningsområde.omfattande Det måste

i miljö-bestämmelsernatvivel i vad deuppkomma mån motsvaras av
osäkerhet börförebyggamiljöskyddsavgift.skyddslagen För att enom

tillämpningföreskrift de inte på överträ-direkt meddelas ägerattom
ikraftträdande.före miljöbalkensdelser ägtsom rum
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Å andra sidan finns inte skäl utesluta tillämpningatt de äldreav
reglerna beträffande överträdelser föreägt ikraftträdandet.som rum
En sådan tillämpning innebär rättsverkan bestämsatt efter den lag som
gällde när gärningen företogs. Någon skyldighet tillämpa lag föratt ny
den händelse den skulle leda till mildare resultat kan inte före-anses
ligga. Grundlagsförbudet retroaktivitet innebärmot inte hinder mot
tillämpning äldre lag på gärning begången föreav ikraftträdandet. En
uttrycklig bestämmelse bör emellertid meddelas skallså ske.attom
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12 Ersättning

Bestämmelserna i 28 kap. miljöbalken ersättning för intrångom mot-
med undantag de materiellaettsvarar regler i dag finns i natur-som

vårdslagen ersättning och inlösen. Det kan därförom godapå grunder
balkens bestämmelserantas att kommer leda till resultat iatt samma

ersättningshänseende för närvarande. Mot bakgrund härav skullesom
det således inte behövas några Övergångsbestämmelser till balkens
regler ersättning.om

Emellertid detär både naturligt och lämpligt frågor tillrättatt om
ersättning inlösenoch enligtprövas den lag varpå det beslut grundas

berättigar till ersättning eller inlösen.som Vi föreslår därför över-en
gângsbestämmelse Ävendenna innebörd. den bestämmelsen iav nya
28 kap. 3 § miljöbalken minskning ersättningen med beloppom ettav

till den s.k. kvaliñkationsgränsen motiverarupp sådan övergångs-en
bestämmelse. I sammanhanget kan också erinras naturvårdsla-attom

innehåller motsvarande övergångsregel igen 45 § andraen stycket.
Enligt 12 kap. 4 § miljöbalken får regeringen eller den myndighet

regeringen bestämmer meddela föreskriftersom täkt för mark-attom
innehavarens husbehov olika jordarter inte får bedrivas till-av utan

Ävenstånd. denna bestämmelse kräver enligt vår mening regleringen
övergångsvis beträffande sådana husbehovstäkter bedrivs vidsom
balkens ikraftträdande och sedermera träffas krav tillstånd.på Omav
tillstånd i sådant fall vägras det rimligt markinnehavarensynes attoss
i normalfallet erhåller skälig ersättning för gjorda investeringar i täkt-

Ävenverksamheten. här må erinras naturvårdslagenattom upptar en
motsvarande övergångsbestämmelse i 46 § andra stycket första me-
ningen.
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13 Skadestånd

Även beträffande skadestånd är övergångsförhållandena lätta att
reglera. En allmän rättsgrundsats innebär den lag skall tillämpasatt

gällde vid den tidpunkt skadefalletnär inträffade.som Någon
uttrycklig bestämmelse härom behövs inte.

Vid miljöskadelagens tillkomst meddelades Övergångsbestämmel-en
innehåll även skadefall inträffatatt efter ikraftträdandetse ettav om

skulle lagen inte tillämpas, skadan följd störningom var en av en som
hade upphört före ikraftträdandet. En motsvarande Övergångsbestäm-
melse bör införas också för miljöbalkens ikraftträdande. Av sådanen
regel följer motsättningsvis i stället äldre lag skall tillämpas.att
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Specialmotivering

Förslaget till lag införande miljöbalkenom av

Ikraftträdande m.m.

1 Miljöbalken§ och denna lag träder kraj deni 1 juli 1995.

Tidpunkten för ikraftträdandet blir självfallet beroende miljöbal-närav
ken kan komma riksdagen. kap.I 2 iatt den allmännaantas moti-av
veringen har vi anfört skäl för balken inte bör i kraft förränsättasatt
viss tid efter riksdagsbehandlingen.

2 § Genom miljöbalken upphävs, med de begränsningar följersom av
denna lag,

naturvårdslagen 1964:822,
miljöskyddslagen 1969:387,
lagen 1971:1154 förbud dumpning utfall imotom vatten,av
lagen 1976:1054 svavelhaltigt bränsle,om
renhállningslagen 1979:596,
hälsoskyddslagen 1982:1080,
lagen 1983:428 spridning bekämpningsmedel skogs-överom av

mark,
lagen 1985:426 kemiska produkter,om
miljöskadelagen 1986:225,

10. lagen 1987:12 hushållning medom naturresurser m. m. ,
11. strålskyddslagen 1988:220,
12. lagen 1990:1079 tillfälliga bilförbud,om
13. lagen 1991:639 förhandsgranskning biologiska bekämp-om av

ningsmedel.
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paragraf skalli dennaförslagenligt vårtde lagarUtöver upp-som
måsteantal lagarfinnsmiljöbalkenhävas och ersättas stortett somav

tillmed förslagArbetetikraftträdande.till följd balkensändras av
färdigställandetefteromedelbartviändringarsådana att ta uppavser

i slutbe-redovisaochpromulgationslagförslag till ettförevarandeav
anpassningenblir därvidViktigast1994.tänkande avsenast sommaren

miljöbalken.tillvattenlagen

föreskriftertillhänvisasförfattningellerdet lag3 Om i§ somannan
stället deskallmiljöbalken, ibestämmelser ihar nyaersatts genom

bestämmelserna tillämpas.

vikommerfárdigställtspromulgationslagtillförslagSedan vårt som
behovetigenommed gåarbetefortsätta vårt attnämnts avattnyss

ändringarföreslådärvidambitionVår ärändringar i andra lagar. att
skalllagtill någonhänvisning förekommeri alla de lagar där som

lagförbiservi någonfalldeti 2 Förenligt förslagetupphävas att
intekanskevilkadignitetlägreförfattningarbeträffandeliksom av -

i förevaran-föreslåsi kraftträderinnan balkenalla hinner genomgås -
innehåll.sedvanligttrolleribestämmelseparagrafde aven

i2 § upphävsenligtendast lagarsyftar inte påBestämmelsen som
tidigare gäl-ocksåikraftträdande påmiljöbalkensmedsamband utan

förra i sindelande lagar ersatt.tursom

äldre beslutGiltigheten av

ikrajiträdandemiljöbalkensvidgällerföreskrijierBeslut4 § somom
2 §ilagbestämmelserstöd ifattats medoch som angesenavsom

meddelat medskalläldre lagbestämmelsermotsvarande ieller anses
regeringenenligt balken, intebestämmelsermotsvarandestöd omav

förordnarbestämmermyndigheteller den regeringen annat.

beslutgiltighetfråganbehandlasparagrafförevarandeI omavom
stödmedmeddelatsbeslutföreskrifter, dvs. avnormer, somomom

Blandantal.mycketfinns iSådanabemyndiganden i äldre lag. stort
med-sådanaocksåparagrafen ingåromfattasde beslut somavsom

Även enligtförbud,generellabeslutlokal nivå.delats t.ex.på om
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14 § naturvårdslagen eller 12 § lagen kemiska produkter, fallerom
under denna övergångsbestämmelse.

Självfallet bör möjligt föreskrifter utfärdas med stödom nya av
miljöbalken, innan denna träder i kraft. vissa fallI detta emellertidär
uppenbart opraktiskt. Detta gäller särskilt alla de föreskrifter medsom
stöd naturvårdslagen meddelats för bör medDessanaturreservat.av

förevarandestöd paragraf kunna förbli gällande efter ikraftträ-ävenav
dandet. Som anförts i avsnitt 3.1 i den allmänna motiveringen detär
däremot angeläget de författningarnacentrala förnyas före ikraftträ-att
dandet.

föreskrifterDe meddelats med stöd äldre lag kommer attsom av
efter miljöbalkens ikraftträdande straffsanktioneradevara genom an-
svarsbestämmelserna i miljöbalken. och för sig ifrågasättasI kan om
detta istår god överensstämmelse med 8 kap. 7 § regeringsformen

föreskriver riksdagen i lag, innehåller bemyndigande medattsom som
stöd paragrafen, kan föreskriva rättsverkan föräven böteränav annan
överträdelse föreskrift regeringen meddelat med stöd be-av som av
myndigandet. Med hänsyn till sambandet mellan den äldre lagstift-
ningen, miljöbalken och förevarande lag emellertid imåste det grund-
lagsstadgandet uppställda kravet lagstöd förpå exempelvis fångelsepå-
följd tillgodosett.anses

Motsvarande lagstiftningsteknik har också exempelvis vidanvänts
tillkomsten lagen kemiska produkter och strålskyddslagen,av om av

invändning frånmöta lagrådets sida.utan övergångsbestämmel-att I
till lagen kemiska produkter sålunda beslutserna attom anges om

förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller registrering fattatssom
enligt äldre bestämmelser skall meddelat med stöd motsvaran-anses av
de bestämmelser i lagen kemiska produkter, inte regeringenom om
eller den myndighet regeringen bestämmer förordnar Iannat.som
övergångsbestämmelserna till strålskyddslagen, punkten första4 me-
ningen, föreskrifter och beslut i särskilda fall har med-attanges som
delats med stöd strålskyddslagen 1958:110 skall ha med-av anses
delats enligt bestämmelsermotsvarande i den lagen. Eftersomnya
både lagen kemiska produkter och strålskyddslagen från mittenärom
eller delen 1980-talet, får från med föreskrifterutgåsenare attav man
i övergångsbestämmelserna normföreskrifter. fallI enligtvartavses
lagen kemiska produkter lämnades vid ikraftträdandet vissa dess-om
förinnan meddelade föreskrifter orubbade Ulfse Andersson, Kemika-
lielagstiftningen med kommentarer, 1986 226 ff.. Både enligt lagens.

kemiska produkter och enligt strålskyddslagen kan i vissa fallom
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respektive lagmeddelade med stödföreskrifteröverträdelser avav
fängelsestraff.medföra

stödutfärdade medfinns föreskrifter ännutänkas detkanDet att av
exempelvis enligt lagenföreslås Upphävda,demäldre lagar än som nu

Även föreskrifter börmiljöfarliga sådanahälso- och om-varor.om
övergångsbestämmelsen.fattas den föreslagnaav nu

bildaikraftträdande,meddelats före balkensBeslut,5 § attomsom
fridlysanaturvárdsområde,nationalpark, eller natur-attnaturreservat

fortfarande.omrádesskydd gällereller införaminne annatatt

föreskrifter, dvs.i §övergångsbestämmelserna 4Medan normer,avser
särskilda fall.beslutii 5 och 6 §§övergångsbestämmelsernaomfattar

andra formernaturområden ochDärvid behandlas beslut om-avom
villkorochi 6 första stycket5 och liknande §rádesskydd i tillstånd

i 6 andra stycket.§
förevarandeibestämmelsenkan måhända diskuterasDet para-om

meddeladeinte skall upphävagraf behövs; laghuvudöver taget att ny
liknandetämligen självklart. Enadministrativa framstårbeslut som

naturvårdslagen.första stycketfinns emellertid i 45 §bestämmelse
Åtskilliga behandlas i andrabeslut därde typer para-avsessomav av

paragraf.föregåendeföreskrifter exempelvis igrafer i förevarande lag,
fördeti enskilda fallbehandlas besluti följande paragrafOm synes

in ocksåmotiverat föraskullfullständighetens och tydlighetens attvara
ochnaturområdenbeslutgiltigheten äldrebestämmelse omom aven

exempel påi promulgationslagen. Somformer områdesskyddandra av
begränsaföreskrifterområdesskydd kan nämnas attannat som avser

landskapsbilden.inverkanarbetsföretags menli påeller motverka ett ga
fall därdebetraktassärskild form områdesskydd kanSom en av

ochutrotningshotadeskyddaföreskrifter meddelats växt-attsom avser
naturvårdslagen.enligt 14§djurarter, föreskrifter förbudt.ex. om

emellertidföreskrifterFridlysningsåtgärder sådana är gene-avgenom
iövergångsbestämmelsen 4därförrell karaktär och faller under

tillverksamhet,tillTillstånd, godkännande eller medgivande6 § en
biologiskt bekämpnings-kemisk produkt ellerhanteringen ettav en

lämnatsåtgärd,eller tillmedel eller någon somannanav en vara
eller2 §lagbeslut enligt bestämmelser iiett en som angesgenom
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motsvarande bestämmelser äldrei lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd sådana bestämmelser, gäller fortfarande,av om
inte förordnarregeringen Såvitt angår elleromprövningannat. upp-
hävande beslutet påföljder för överträdelser detsamma skallsamtav av
tillståndet, godkännandet eller medgivandet meddelat med stödanses

motsvarande bestämmelser miljöbalkeni eller föreskrifteriav som
meddelats med stöd miljöbalken, inte följer denna lagav annatom av
eller de föreskrifter fråga.iärav som

Detsamma gäller beslut villkor för eller registreringom av en
verksamhet, hanteringen kemisk produkt eller biologisktettav en
bekämpningsmedel eller eller någon åtgärd.en vara annan

Bland de tillstånd i första stycket ingår bl.a. sådanasom avses som
miljöfarlig verksamhet lämnats med stöd bestäm-avser men som av

melsema avloppsvatten i äldre vattenlagen. Godkännanden kanom
gälla exempelvis kemiska bekämpningsmedel. Med medgivanden avses
bl.a. beslut undantag eller dispenser fattats enligt äldre lag,om som

dispenser meddelats Naturvårdsverkett.ex. med tillämpningsom av
miljöskyddslagen i dess lydelse före den 1 juli 1981. Beslutav om

villkor också sådana beslut meddelats enligt 9 § naturvårds-avser som
lagen.

I kap. 8 i den allmänna motiveringen har anfört skäl varför vi
det inte finns behov någon särskildatt övergångsbestämmelseanser av

i fråga tillståndsplikt för sådan miljöfarlig verksamhet bedrevsom som
redan vid miljöskyddslagens ikraftträdande inte harännumen som
tillståndsprövats. Om regeringen föreskriver tillståndsplikt med stöd

bemyndigandet i 14 kap. 5 § första miljöbalkenstycket l krävsav
dock det i förevarande övergångsbestämmelseatt undantag vadgörs
gäller giltigheten bl.a. äldre medgivanden. Så har därför skett iav
första stycket första meningen sista ledet.

Tillstånden, godkännandena, medgivandena och villkoren fortsätter
sålunda vid balkens ikraftträdande gälla enligt sitt innehåll, inteatt om
regeringen förordnar frågaI omprövning och upphävandeannat. om
skall de emellertid beslut meddelade med stöd balkenanses som av
eller föreskrifter utfärdade med stöd bemyndiganden i balken.av av
Också i ansvarshänseende skall besluten behandlas beslut enligtsom
balken. Vilka ansvarsregler blir tillämpliga i det enskilda fallet,som
när överträdelsen föreägt ikraftträdandet, bestäms 5 § brotts-rum av
balkens promulgationslag. frågaI miljöskyddsavgifter föreslår viom
Övergångsbestämmelser i 16
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gällerundantagfölja denna lag. Ettsagda kanfrån detUndantag av
iövergångsbestämmelsernaenligtverksamhetför miljöfarligsärskilt

övergångsvis förgällai äldre lagstoppreglernaEnligt dessa skall7
ikraftträdande.påbörjats före balkensverksamheter som

Även skullebeslutenvilka de äldreföreskrifter, enligti ansesnya
skallinteäldre beslutenföreskrivas dekanmeddelade, att anses som

till det.skäl finnsföreskrifterna,enligtbeslut om

Övergångsbestämmelser miljöbalkenavdelningen iförstatill

miljöbalkensförepåbörjatsverksamhetmiljöfarlig[fråga7 § somom
miljö-3 kap. 7§bestämmelserna istället förikraftträdande tillämpas i

miljöskyddsla-andra styckenaförsta ochbestämmelserna 6 §balken i
verk-bedriverden2005,19695387 till juniutgången somomavgen

6 första§iDärvid skall hänvisningensamheten begärinte annat.
3-6kap. §§3lag ställettillmiljöskyddslagen 5 § istycket avsesamma

miljöbalken.
ellerinrättningändringgäller ifrågastycket inteFörsta av enom
kanellerutsläpp störninginnebäråtgärdenverksamhet, ettatt enom

frånbetydelseolägenhetomfattningkaraktär eller såändra att aven
miljöskyddssynpunkt kan uppstå.hälso- eller

ankommer regeringenstycket påenligt förstadet vidOm prövning
miljö-stycketandraenligt 6 §verksamhetentillstånd tilllämnaatt

vad itillämpasskall fråga prövningen sägsskyddslagen, i somom
miljöbalken.andra stycket20 kap. 4 §

redovisasparagrafi förevarandeföreslåstill den ordningSkälen som
vi detfinnerdärframgårmotiveringen. Somi allmännai kap. 4 den

allmännatill deÖvergångsbestämmelserföreslåinte motiverat någraatt
blir alltsåfrånsett stoppreglerna. Demiljöbalken,iaktsamhetsreglerna

ikraftträdande.vidgällande balkensomedelbart
tioövergångstid årförsta stycket skall underEnligt stoppreg-aven

itillämpasmiljöskyddslagenandra styckenai 6 § första ochlerna
miljöfar-beträffandemiljöbalkeni 3 kap. 7 §för stoppreglernastället

i 6 §Hänvisningenföre ikraftträdandet.påbörjatslig verksamhet som
i ställetskall5 i lagenmiljöskyddslagen till §första stycket avse

skall inteuppfyllsintemiljökvalitetsnormer3-6 i3 kap. §§ balken. Att
Bestämmel-stoppreglerna.deövergångstiden utlösakunnaunder nya

till-erhållitinteverksamhetertillämpliga i frågablir somomserna
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stånd, i fall efter balkens ikraftträdandenär fråga tillstånd prövasom
eller tillsynsmyndighet förbjudaöverväger verksamheten. Föratten
det fall den bedriver verksamheten begär denna skallatt be-attsom
dömas enligt de stoppreglerna redan under övergångsperiodennya
skall självfallet sådan begäran efterkommas. En uttrycklig bestäm-en
melse härom har därför intagits i första stycket första meningen andra
ledet.

Övergångsbestämmelseni första7 § stycket innebär följande. Kan
miljöfarlig verksamhet befaras föranleda olägenhet väsentligen av

betydelse, försiktighetsmåttäven i 3 kap. 3-6 §§ miljö-om som avses
balken iakttas, får verksamheten endast särskildautövas skäl före-om
ligger. Innebär den befarade olägenheten människorantalatt ett stort
får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller betydandeatt
förlust från naturvårdssynpunkt uppkommer eller liknande allmäntatt
intresse skadas fåravsevärt, verksamheten Regeringen kanutövas.
dock tillåta verksamheten, denna synnerligär betydelse förom av
näringslivet eller för eller eljest från allmän synpunkt.orten

Efter den föreslagna tioårsperioden skall däremot de stoppreg-nya
lerna tillämpas beträffandeäven miljöfarlig verksamhet påbörjatssom
före balkens ikraftträdande. Detta gäller vidsåväl tillståndsprövning

vid tillsyn. framgårDetta indirekt första stycket.som av
Som framgår den allmänna motiveringen bör bristande identitetav

mellan den verksamhet bedrevs vid balkens ikraftträdande ochsom
den bedrivs vid prövningstillfället föranleda desom att stoppreg-nya
lerna tillämpas. För detta bör dock uppställas krav formpå någon av
kvalifikation. Så har skett i paragrafens andra stycke. Enligt detta skall
de äldre stoppreglerna inte tillämpas i fråga ändring inrätt-om av en
ning eller verksamhet, åtgärden innebär utsläpp elleratt ettom en
störning kan ändra karaktär eller omfattning så olägenhetatt en av
betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt kan uppstå.

tredjeI stycket har upptagits bestämmelse klarlägger atten som
regeringens prövning enligt 6 § andra stycket miljöskyddslagen inte
skall den nuvarande tillståndsgivningen i stället sådan tillåt-avse utan
lighetsprövning enligt miljöbalken tillkommer regeringen. Självasom
tillståndsbeslutet kommer således meddelas myndighet,att av en annan
i de flesta fall Koncessionsnämnden.

8 § tillståndEtt till miljöfarlig verksamhet påbörjats före miljö-som
balkens ikraftträdande får efter 2005utgången återkallas heltjuniav
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verksam-tillståndet,myndighet meddelateller delvis den omsomav
Vid sådanmiljöbalken.bestämmelserna 3 kap. 7 §heten strider imot

och 6stycket §kap. 1 andraskall bestämmelserna 21 §iprövning
motsvarande tillämpning.första stycket miljöbalken äga

övergångsperiod i frågafinns skäl föreskrivaMedan det kan att omen
verksamhetmiljöfarligstoppreglertillämpningen miljöbalkens påav
miljöfarligpågick vid ikraftträdande börbalkens utövaren av ensom

antingen dåochpåbörjats före balkens ikraftträdandeverksamhet, som
enligtprövningerhållit tillstånd efterövergångstideneller under ett

i bättre lägeefter periodens änstoppregler, inte utgångäldre ettvara
förevarandeikraftträdandet.påbörjar verksamheten efter Iden som

till miljöfarlig verksamhetparagraf föreslås därför tillståndatt som
elleråterkallas heltikraftträdande skall kunnapåbörjats före balkens

striderövergångstidensdelvis efter utgångverksamheten motom
förfarandet vidfrågai miljöbalken.stoppreglerna 3 kap. 7 § I om

miljöbalken.i 21 kap.prövning tillämpas bestämmelsernasådan skall
framgår meningen. Innebörden häravandra ärDetta att om enav

frågantillståndet skallmyndighet den meddelat prövaänannan som
upphävandeverksamheten, frågantillstånd till den aktuella när omom

myndigheten betraktasförstnämndatillståndet skall dentas upp,av
tillsynsmyndighetentillståndsmyndighet. ankommerDet på attsom

myndig-paragrafen. Om dennaframställning prövning enligtgöra om
frågantillståndsmyndighet får myndighetenhet samtidigt är ta omupp

särskild framställning.återkallelse någonutan
förepåbörjatsfråga verksamhetkan tänkas det iDet att somom en

omständigheterbalkens ikraftträdande tillkommer gör attsomnya
stridaövergångstiden befinnsstadiumverksamheten först på ett sent av

i princip detsammaProblemetde stoppreglerna. ärmot som nunya
miljöskyddsla-tillämpning 23 första stycketkan uppkomma vid §av

verksam-tillstånd detmedger återkallelse ett genomomgen, som av
intebetydelseväsentligheten uppkommit olägenhetnågon somav

försärskild regel denförutsågs tillåts.verksamheten Någonnär an-
givna situationen vi inte behövlig.anser

enligt föreva-tillståndVid prövning fråga återkallelseav en om av
i 3dispensregeln kap.paragraf bli tillämparande kan det aktuellt att

iförutsättningarstycket miljöbalken. Under de7 § andra som anges
otillåtlig miljö-principregeringen tillåta ikan såledesdetta lagrum en

övergångstidensfarlig efter utgång.verksamhet även
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Vi föreslår inte tredje stycket i 6 miljöskyddslagen§ skall fort-att
gälla.sätta äldreDe stoppreglerna skall alltså kunna tillämpasatt

beträffande flygplats, eller järnvägväg anläggande iprövas sär-vars
skild ordning.

Övergångsbestämmelser till andra avdelningen i miljöbalken

9 § Väg, järnväg, flygplats, hamn eller farled anläggande påbör-vars
förejats utgången 1998juni behöver enligt 7 kap. 1 §prövasav

första stycket 12 miljöbalken.

förevarandeI paragraf föruppställs de efter ikraft-närmaste årentre
trädandet undantag från kravet tillátlighetsprövningpåett av rege-
ringen i fråga vissa trafikanläggningar.större skäl iSom harom
kap. 5 iden allmänna motiveringen anförts behovet framförhållningav
i planeringsarbetet. Undantaget den obligatoriska prövningen.avser
Regeringen kan förbehålla sig prövningen enligt 7 kap. 2 i§ balken.
I fallså gäller de bestämmelserna i fråga det kommunalanya om
vetot.

Övergångsbestämmelser till tredje avdelningen i miljöbalken

10 § Förordnanden undantagande från strandskydd meddelatsom som
enligt 15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen 1964:822
skall med tillämpning 10 kap.omprövas 9 tredje§ stycket miljöbal-av
ken före utgången 2000.juni Har skett dessförinnan,omprövningav
upphör förordnandet gälla.att

Bestämmelsen har motiverats i 6kap. i den allmänna motiveringen.
Omprövningen äldre undantaganden från strandskydd skall görasav av
regeringen eller den myndighet regeringen förordnar; detta fram-som
går hänvisningen till 10 kap. 9 § tredje stycket i balken. Somav an-
förs i nyssnämnda kapitel i den allmänna motiveringen blir resultatet

omprövning inte kommer till stånd inomatt femårsperiod efterav en
balkens ikraftträdande det strandskyddet bliråter gällande.att
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11 första10 kap. §Anläggningar eller anordningar11 § iavsessom
balkens ikraft-tillkommit föreeller andra stycket miljöbalken och som

ändamål,förträdande också fortsättningen användasfår sitti om
följer äldre bestämmelser.annat av

motiveringen.motiverats i kap. 6 i den allmännaBestämmelsen har
eller anord-befintliga anläggningenföljer denAv bestämmelsen att

för.avseddningen får för det ändamål den Däremot äranvändas är
anordningentill anläggningen ellerinte tillåtet ellerdet byggaatt om

förenligt med strand-användningssättet, inte dettaeller ändra ärom
skyddsreglerna i miljöbalken.

beñnligt anlägg-paragrafen följer frågansista ledet iAv att enom
tillämpning äldrening får bedömas medbehållas skall rätt.av

Övergångsbestämmelser i miljöbalkentill fjärde avdelningen

renhållnings-renhållningsordning enligt 9-13 §§12 kommunal§ En
renhållnings-skall gälla till desslagen 1979:596 fortsätta att en ny

ordning med stöd miljöbalken.antagits av

motiveringen.motiverats i kap. 7 i den allmännaBestämmelsen har
eftersombestämmelsen behövs,kan råda tvekanDet någon sammaom

giltig-handlarmed stödresultat borde kunna 4uppnås omav som
detlag. Eftersomföreskrifter meddelade med stöd äldreheten avav

renhâllningsordningarkonstitutionella underlaget för äldre någotär
fort-uttryckligen bekräfta derasdock lämpligttveksamt det attsynes

renhållningsordninggiltighet. tidsgräns före vilkenNågonsatta ny
inte.skall ha antagits föreslås

Övergångsbestämmelser i miljöbalkentill femte avdelningen

eller tillmiljöfarlig verksamhet13 fråga tillstånd till§ En enom
ikraftträdandeliknande, vid miljöbalkensindustrianläggning eller som

1969:387 eller16 miljöskyddslagenhandläggs enligt §regeringenav
1987:12 hushållning medenligt 4 kap. lagen naturresurser m.m.om ,

lag.handläggas enligt äldre Fråganskall också fortsättningeni om
bedömas enligt miüöbalken.tillstånd skall dock
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Som framgår kap. 8 i den allmänna motiveringenav vi ären-attanser
den hälso- och miljöskydd vid balkensom ikraftträdande hand-som
läggs administrativa myndigheter i fortsättningenav skall handläggas
enligt balken eller enligt föreskrifter meddelats med stöd dennasom av
i den mån såsom i regel torde fallet handläggningen skervara- -
enligt allmänna förvaltningsrättsliga regler. detNär gäller ärenden som
handläggs regeringen första instansav eventuellt efter under-som -
ställning Koncessionsnämnden eller länsstyrelsenav vi dock attanser-
den ordning vi föreslår med tillåtlighetsprövningnya frånen rege-
ringens sida inte bör gälla ärenden handläggs regeringen vidsom av
balkens ikraftträdande. Själva handläggningen tillståndsärendet börav
därför ske med tillämpning äldre lag. Den materiella prövningenav
bör däremot ske enligt miljöbalken, inte följer 7 ochannatom av

tillstånd meddelatsett på grundval prövningen isom alla hänseen-av
den gälla tillstånd enligt balken.ettsom

14 § beslutEtt förbud eller föreläggande tillsynsmyndighetom som en
meddelat enligt bestämmelser i lag 2i § elleren som anges motsva-
rande bestämmelser äldre lagi eller enligt föreskrifter meddelatssom
med stöd sådana bestämmelser skall meddelatav enligt 22 kap.anses
miljöbalken.

tillsynsverksamhetDen pâgåri samband med balkens ikraftträdan-som
de bör få fortgå ostörd och avbrott. Förbudutan och förelägganden

meddelats såväl centrala, regionalasom lokala tillsynsmyndig-av som
heter före ikraftträdandet bör tillämpningäga också efter den tidpunk-

Besluten bör därförten. beslut enligt balken.anses som
frågaI rättelse eller verkställighet bör miljöbalkensom regler

tillämpas även rättelsen eller verkställighetenom genomförandeavser
beslut meddelats före balkens ikraftträdande.av som Någon särskild

bestämmelse härom torde inte erfordras. frågaI förfarande förettom
rättelse eller verkställighet inletts före ikraftträdandet skulle detsom
däremot naturligt tillämpa äldreattvara rättsregler. Någon skillnad i
fråga själva förfarandet emellertid inteom föreligga mellansynes
miljöbalken och äldre lag. På denna punkt behövs därför inte heller
någon övergångsbestämmelse.
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överklagandeifrågafortfarandeÄldre gällerbestämmelser om15 §
ikraftträdande.miljöbalkensföremeddelatsharbeslut somav

paragraf ärförevarandeiuttrycktillkommaföreslåsprincipDen som
uppkommerdetförebyggerochÖvergångsbestämmelser attivanlig
ikraftträdan-balkenstillanslutningifullföljdsordningenoklarheter om

därförvaltningsbeslutinträffa i frågakan lättoklarheterSådanade. om
beslutexempelvisdelfåendet. Har ettvidlöpabörjarfullföljdstider

skeöverklagandeskallikraftträdandetförelänsstyrelsenmeddelats av
kam-ochordningen oavsettgamladendettaregeringen, är omtill om

balken.enligtfullföjdsinstansärmarrätten

miljöbalkeniÖvergångsbestämmelser avdelningensjättetill

ifrågaendastgällermiljöbalken27 kap.Bestämmelserna i om16 §
ikrafiträdande.balkensefteröverträdelser ägt rumsom

miljöskyddslagen1-3stycketförsta45 §överträdelser[fråga avom
tillämpasikraftträdandemiljöbalkensföre1969:387 ägt rumsom

miljö-52-63 §§miljöskyddsavgift ibestämmelsernafortfarande om
skyddslagen.

lli kap.paragraf harförevarande angettsibestämmelsernatillSkälen
be-ändringarnadärframgår ärSommotiveringen. avallmännai den
deförgenomgripandeallförmiljöskyddsavgift attstämmelserna om

ikraft-föreöverträdelsertillämpas påskall kunnabestämmelsernanya
följaskunnaÅ alltjämtöverträdelseräldrebörsidanandraträdandet.

bestämmelser.äldremedenlighetifastställdmiljöskyddsavgiftav

miljöbalkenÖvergångsbestämmelser iavdelningensjundetill

beslutgrundinlösen påellertill ersättningBetrajfande17 av§ rätt
fortfa-lagskall äldreikraftträdandemiljöbalkensföremeddelatssom

gälla.rande

bedömsinlösenochersättningtillfrågor rättnaturligtDet är att om
föremeddelatsbeslutgrundas påersättningenäldre lag,enligt när som

resultattillmiljöbalkenOftast lederikraftträdande. sammabalkens
till ersätt-medförde rätttidigarebesluti frågalagäldre somomsom
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ning eller inlösen. En ändring föreslås emellertid såtillvida ersätt-att
ning inte skall förutgå intrång till den s.k. kvaliñkationsgränsen.upp
Det torde också underlätta begripligheten ersättningsbesluten deav om
grundas på lag de ersättnings- eller inlösengrundandesamma som
besluten. En motsvarande övergångsbestämmelse infördes vid natur-
vårdslagens tillkomst i 45 § andra stycket i lagen.

18 § Pågick vid miljöbalkens ikraftträdande täktverksamhet för mark-
innehavarens husbehov och har efter förordnande enligt 12 kap. 4 §
miljöbalken tillstånd till fortsatt täkt eller förenats medvägrats villkor,
skall skälig gottgörelse härför utgå inte särskilda skäl däremot.ärom
[fråga sådan ersättning gäller bestämmelserna 28i kap. 8om § andra
stycket 9-13 §§ miljöbalken.samt

Bestämmelsen har sin förebild i 46 § andra stycket naturvårdslagen.
Enligt förslagvårt i 12 kap. 4 § miljöbalken får regeringen föreskriva
tillståndsplikt för husbehovstäkter. För täktverksamhet pågåren som
vid miljöbalkens tillkomst har markinnehavaren inte kunnat förutse att
han skall kunna tillståndvägras fortsätta täktverksamheten.att Det

rimligt tillstånd till fortsattatt vägras driftsynes husbehovstäk-om av
markinnehavaren skallten kunna ersättning för sina investeringar,

bestämd enligt skälighet. Avgörande bör täktverksamhetenvara om
vidpågår tidpunkten för balkens ikraftträdande, föreskrifteräven om

angående tillståndskrav införs först senare.

Även19 § skadefall har inträffat efter miljöbalkensett ikraftträ-om
dande skall bestämmelserna 29 kap.i balken tillämpas,inte skadanom

följdär störning har upphört före ikrajtträdandet.en av en som

Om äldre eller lag skall tillämpas beträffande skadestånd brukarnyare
bedömas på grundval skadefalletnär inträffade. Har den störningav

föranlett skadefallet upphört före lagens ikraftträdandesom bör dock
inte den lagen tillämpas. Vi föreslår exempelvis striktnya föransvar
skador orsakade biotekniska produkter och visstmed undantagav - -
strålning. Har störningen från sådan källa upphört före balkensen
ikraftträdande skall alltså skadestândsbestämmelserna i 29 kap. i bal-
ken inte tillämpas.
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Reservation

reservation s,Magnus PerssonGemensam av

sInga-Britt och UllaJohansson s Pettersson

Anne-Sofie Mårtensson vsamt

jämförtskärpningförslag till strandskydd innebär vissMiljöbalkens en
strandskyddet inteFramför allt gäller detmed nuvarande lag. att

friluftslivet detrörligaenbart skall inrikta sig skydda detpå utan attatt
biologiskaexempelvisekologiska denskall skydda värdenäven som

betade strandångar,vissa områden,mångfalden. innebärDetta att t.ex.
strandskyddsbestämmelsernai inte skyddsvärda enligtdagsom anses

framtiden.förslaget i Deti omfattasnaturvårdslagen, kommer att av
de strandnärakan också gälla bevarandeaspekter vattnen.

anläggningaroroade byggnader ochSocialdemokraterna överär att
ivärdefulla områdenförkan komma uppföras sådanapå naturenatt

miljöbal-fram till dessutsträckning hittills under periodenstörre än att
träder i kraft.strandskyddsbestämmelserna Förken och de attnya

skyndsamtmissbruk naturvårdslagenförebygga sådant attett anser
gälla i denkommerskall ändras enligt de bestämmelser att nyasom

miljöbalken.
sambandändring iregeringen skall föreslå sådanVi att enanser

kanPropositionenstrandskyddsbestämmelsernamed över.att nu ses
trädabestämmelserna kan dåoch deutarbetas redan under hösten nya

1994.i kraft den 1 julisenast
möjligainte genomförsOm sådan lagändring störstaattanseren

strandskyddsbestäm-dispensförfarandet nuvaranderestriktivitet vid av
i kraft ochlagen trädermelser tillämpas till dess den attatt ennya

dispenser börfortlöpande kartläggning kommande upprättas avav
myndighet.berörd central
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Roy Ottossonav

Strandskyddet

betänkandetsI förslag till Övergångsbestämmelser ska anläggningar och
byggnader inom strandskyddsområde tillkommit grundvalpåsom av

gällande bestämmelser få kvar.stå Det ska de få då detgöra ävennu
strider balkens utvidgade strandskydd för hotade och djurar-mot växt-

och deras naturliga miljöer. Eftersom balken föreslåster träda i kraft
först den 1 juli 1995, kommer två år innan förslaget, igå bästaatt
fall, blir gällande lag.

befararJag byggnader och anläggningar skyndsamt kan kommaatt
anläggas inom strandskyddsområdenatt bör med hänsynsom sparas

till hotade djurarterochväxt- saknar påtagligt värde förmen som
friluftslivet. Två år räcker till för ingående analysera rätt strand-att
områden och uppföra anläggningar det slaget. fallI kan vivärstaav
få uppleva förordnandenvåg förundantag strandskydd fören nya om
anläggningar och byggnader året innan balken träder i kraft. Från
naturskyddssynpunkt värdefulla och unika biotoper kan mycket väl
komma fördärvas i sådan hausse.att en

Därför bör bestämmelse innebärande anläggningar och bygg-atten
nader inte ska anläggas inom strandskyddsområde det striderom

den föreslagna balkens strandskyddsbestämmelser införas.mot En
sådan bestämmelse måste gällandegöras så möjligt. Hursnart som
bestämmelsen ska utformas och andra juridiska och praktiska teknikali-

bör skyndsamt utredas. Helst bör sådan bestämmelseteter gällaen
redan från hösten 1993.
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Stoppregeln

stoppregelinnefattaraktsamhetsreglerBalkens motsvararsomen ny
miljö- ochnäri miljöskyddslagen. Dennuvarande regelnden anger en

till stånd påinte får kommahuvudhälsofarlig verksamhet över taget
förslagBalkensmiljö.hälsa ellereffekteralltför pågrund storaav

människors hälsa. Ieffekterskärpning vad gäller påvissinnebär en
förfemkarenstid årdärför få påhuvudbetänkandet föreslogs den en

nuvarandeenligtutfärdatsmiljöfarlig verksamhetkoncessioner för som
tiokarenstid påföreslås i ställetbetänkandemiljöskyddslag. dettaI en

tillräcldig.femkarenstid på år ärJagår. attanser en
Medhälsoeffekter.negativa miljö- ochmedförkarenstidlängreEn

hälsofarlig verk-miljö- ochprincip otillåtenkarenstid ikommerlång
fallet. Investe-normaltvadbedrivas längresamhet änatt voresom

Tioframtiden. årskjuts ärpåmiljöanpassad verksamhetringar i mer
ekonomiskttekniskt ochförbehövstid vadbetydligt längre än attsom

hälsokravmiljö- ochklara deförställa verksamheten att somom
få bedrivas.skahuvudför verksamhetenbalken ställer över tagetatt
hälsa.miljö ochtill förinlåsningseffektfår därförDen menen
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