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för Miljö-chefenTill statsrådet och
och naturresursdepartementet

Miljö-1993 chefen förRegeringen bemyndigade den april7
särskild utredaretillkallaoch naturresursdepartementet att en

organisationsförändringarmed uppdrag degöraatt som
till miljöbalk.behövs anledning förslagetmed av
förordnades hovrätts-bemyndigandetMed stöd av

särskild fr.0.m.presidenten Carl Axel Petri utredaresom
den 13 april 1993.

expeditionschefenSom sakkunnig förordnades Lars
1993.Dahllöf fr.0.m. den 27 april

nämligen kanslirådetFöljande förordnade,ärexperter
april 1993, hovrätts-Pernilla fr.0.m. den 27Knutsson

1993,21 juniStefan fr.0.m. denRubensonassessorn
departementsekreteraren fr.0.m. den 15BrandinLars

departementssekre-1993 den juni 1994,september 14t.o.m
1993,septemberfr.0.m. den 15Anders Jeppsonteraren

15departementssekreteraren Maria Malmlöf fr.0.m den
Bengt1993, departementssekreterarenseptember

1993,Wennerstein fr.0.m. september departements-den 15
september 1993rålet Olle fr.0.m den 15Stångberg t.o.m.

LehndalEvaden 19 januari 1994, departementssekreteraren
fr.0.m. januari 1994, departementssekreterarenden 20

kansli-1993 ochMicaela fr.0.m. oktoberSchulman den 7
1994.majrálet Madeleine Holst fr.0.m. den 24

förordnade departementssekreterarenSom sekreterare är
1993 hovrätts-fr.0.m. den juni ochMma Blomdin 15

fr.0.m. januari 1994.den 17Hans Karlbomasessorn
tillsyns-referensgruppUtredningen har bestående aven

avdelnings-chefen Arbetarskyddsstyrelsen,Bertil Remaeus,
Boverket, direktören Bengtchefen Carl-Johan Engström,

Kemikalieinspektionen, hovrättsrádet Eva Wagner,Bicht,



Koncessionsnämnden för miljöskydd, landshövdingen Rolf
ÖstergötlandsWirtén, Länsstyrelsen i län, direktören Laila

Linnergren-Fleck, Socialstyrelsen, överdirektören Mats
Olsson, Statens naturvárdsverk, organisationsdirektören
Anders Kihlberg, Statskontoret, sektionschefen Rolf A
Karlsson, Svenska kommunförbundet, direktören Lars
Gunnar Larsson, Sveriges Industriförbund.

Vi har antagit Miljöorganisationsutredningen.namnet
Vi får härmed överlämna delbetänkandevärt

Miljöombudsman.
I arbetet har vi haft samråd följandemed ideella organisa-

tioner: Folkkampanjen kärnkraft-kärnvapen, Frilufts-mot
främjandet, Fältbiologerna, Stiftelsen Globträdet, Green-

Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svenska Jägare-peace,
förbundet, Stiftelsen Miljöcentrum, Miljöförbundet, Natur-
skyddsföreningen, Riksförbundet Sveriges och4 H Vatten-
värnet.

Vi fortsätter vart arbete med huvudbetänkande be-ett som
handlar frågor myndigheternas arbets- ochom ansvarsom-
råden, fördelning föreskriftsrätt, tillsyn, tillståndsprövningav

Vi räknar med inom kort lägga fram detta. Senareattm.m.
i höst ytterligare betänkande. l detatt presentera ettavser
återkommer till bl.a. vissa praktiska frågor Miljö-rörsom
ombudsmannen.

Stockholm den 24 augusti 1994

Carl Axel Petri
Mona Blomdin
Hans Karlbom
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Sammanfattning

Bakgrund

Ett ämbete Miljöombudsman inrättas från den januari1som
1995 enligt vad regeringen föreslår i propositionen Miljöbalk
199495:10. Miljöombudsmannen skall, det uttryckssom
i l kap. § i5 förslaget till miljöbalk, till allmännata vara
intressen i frågor miljön. Denrör myndighetensom nya ges
befogenheter vid behov ingripa i hanteringen olikaatt av
miljöfrågor. Uppgifterna och befogenheterna regleras i den
kommande miljöbalken. I denna samordnas flera de mestav
centrala lagarna miljö- och hälsoskyddsområdet. Ombuds-

verksamhet omfattar frågor faller inom balkensmannens som
tillämpningsområde. De kan således naturvård ochavse

miljövård hälsoskyddsfrågoräven i den utsträck-samtannan
ning sådana regleras i miljöbalken.

M jöombudsmannen avsedd förbättraär möjligheternaatt
för allmänheten medverka i miljöarbetet i ochatt stat
kommun, särskilt i fråga rättsliga förfaranden. Det ärom
meningen Mil jöombudsmannen skall utreda klagomål frånatt
enskilda olikaöver miljöförhällanden. Vidare får Miljö-
ombudsmannen vid sin sida ideellt råd medett representanter
för organisationer.

I detta delbetänkande lämnar i enlighet med våra
tilläggsdirektiv våra överväganden den myndighetensom nya
verksamhet förslag till instruktion förslagoch tillsamt ram-
anslag för förstade kalenderåren.två Senare i höst viämnar
behandla andra, främst praktiska frågor behöver klar-som
läggas innan Miljöombudsmannen börjar verka.

Vi använder i betänkandet förkortningen MO för Miljö-
ombudsmannen.
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Allmänna synpunkter

fråga instruktionSom för överväganden iunderlag våra om
MO bördiskuterar i kapitel allmänt huroch ramanslag tre

miljöbalksproposi-för fylla syften iverka deatt som anges
uppgiftertionen. Vi MOjämsides sina rättsligamedattanser

informera erfaren-i samtalet ochbör delta det allmänna om
vitt skildafrån behärska dessaheter verksamheten. För att

uppfattning vid ombudsmannensområden behövs enligt vår
sida ställföreträdare.en

vi funnit punkterUnder arbete har det på någravårt att
grundytterligare förbättra det regelverkgår utgöratt som

föreslårför MO:s möjligheter arbeta effektivt. Bl.a. attatt
före-MO uppgifter myndigheter ochkräva inrätt attges av

tag.

Ramansla g

motsvarandeMO i likhet andra ombudsmänbör, med av
organisation. Vijämförelsvis flexibelslag, ha liten ochen

fulltföreslår MO för kanslitilldelas medel ut-att ett som
byggt förutom ombudsmannen själv och dennesbestår av,
ställföreträdare, assistenter. Dettolv handläggare och två är
betydelsefullt för förhållandevis godaverksamheten att resur-

anlita friståendeanslås för MO möjlighetskall haatt attser
för uppdrag.expertis särskilda utredningar och andra

Resursbehovet tilltotalt för myndigheten beräknas uppgå
16 miljonerdrygt kronor år.per

till juridiska in-handläggarna bör, med hänsyn denAv
riktning få, ungefär hälftenmyndigheten föreslås varasom

Även samhällsvetenskaplig ochjurister. naturvetenskaplig,
kansliet liksomekonomisk sakkunskap bör finnas inom

erfarenhet massmediefrågor informationsverksamhet.ochav
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Instruktion

MO meduppgifter befogenheterochDe utrustassom
miljöbalken och eventuelltframgå ävenkommer att avav

nödvändigtformellt intevissa andra lagar. dåDet är attsett
myndigheteninstruktion fördem i den förordning medange

bestämmelsernaregeringen utfärda. De aktuellahar attsom
fördärföremellertid vitt i miljöbalken, och detspridda är

i instruk-överskådlighetens lämpligt demskull återgeatt
tionen.

organisa-vissa bestämmelserdenna bör också ingåI om
tjänstetillsättningar ochtion, handläggning ärenden, över-av

viklagande. förslag i den delen kanAv våra nämnas att
föraombudMO ha möjlighet uppdrabör attatt attanser

inför myndigheter.talan domstolar och andra
sammansättning börideella rådets uppgifter ochDet

Vi skall beståframgå instruktionen. föreslår rådetatt avav
fungerartiotal förutom MO självett som sompersoner,

organisa-ideellaordförande. Ledamöterna skall representera
miljöfrågor.tioner arbetar medsom

för avsiktl betänkande i höst har åter-ett attsenare
klar-till vissa, främst praktiska frågor behöverkomma som

innan MO-ämbetet börjar sin verksamhet. Bl.a.läggas
vi där föreslå vilka organisationer börkommer att som

erbjudas till rådet för de första åren.att utse representanter
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Förslag till

Förordning med instruktion
för Miljöombudsmannen

Regeringen föreskriver följande

Uppgifter befogenheteroch

1 § Miljöombudsmannen har till uppgift tillatt ta vara
allmänna intressen i frågor miljön.rörsom

Miljöombudsmannen förskall verka avhjälpa faktiskaatt
missförhållanden och brister i lagstiftningen. Detta gäller
särskilt missförhållandensådana brister tilloch kommersom
Miljöombudsmannens frånkännedom klagomålgenom
enskilda eller från organisationer eller sätt.annatpersoner

Miljöombudsmannen skall förockså verka de angivna
syftena informera allmänheten och andra lämp-påattgenom
liga sätt.

2 § För fullgöra sina uppgifter har Miljöombudsmannenatt
enligt vad stadgas i miljöbalken 1995:000 rätt attsom

ansöka hos tillståndsmyndighet återkallelseom av
tillstånd bedriva miljöfarlig verksamhet ändringatt samt om
eller upphävande villkor meddelandeellerav om av nya
villkor för tillstånd,sådant

i enskilt fall, finns särskilda överföradet skäl,ett om
tillsynen enligt miljöbalken från myndighet tillen annan,en

överklaga beslut enligt miljöbalken enligt före-eller
skrifter har meddelats med stöd balken, dock intesom av
beslut tillämpning balkens straffbestämmelserrörsom av
eller bestämmelser ersättning eller skadestånd,om
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miljöskyddsavgift,i frågorföra talan4. om
miljöskyddsavgiftpåförandefrågorsjälv5. pröva om av

vikt.fall inte störreavgiftsföreläggande i är avsomgenom
punkterna 1befogenheter enligtMiljöombudsmannens

Försvarsmak-bedrivsverksamheterinteoch 3 gäller som av
radioanstalt.ellermaterielverk FörsvaretsFörsvaretsten,

enligt 2 §i syfteharMiljöombudsmannen3 § somsamma
följandeföreskrivs ienligt vadbeslutöverklagarätt att som

lagar:

----
2. ----

----

lämpligenklagomålväcktsfråga har4 § Om genomen som
Miljö-myndighet änkan utredas och prövas annanav

klagomåletöverlämnafår ombudsmannenombudsmannen,
behandling.förtill myndighetdenna

varje aroktoberskall den l§ Miljöombudsmannen5 senast
undersin verksamhetregeringentilllämna rapport omen

innevarandetill juliföregående ljuli årtiden från l närmast
år.

Organisation

12-13 §§Miljöombudsmannen. Ibiträder6 § ideellt rádEtt
rådet.bestämmelserfinns närmare om

1987:1100verksförordningeni§ Följande bestämmelser7
Miljöombudsmannen:tillämpasskall på

föreskrifter,16 § internaom
uppgifter,inhämtande§17 avom
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18 § ärendeförteckning,om
23 24och §§ ställföreträdare för myndighetens chefom
25 och 26 §§ föredragning,om
27 § besluta i vissarätt frågor,attom
28 § får begära förklaringar samtom vem som m.m.
29 § myndighetens beslut.om

8 Ombudsmannen§ har det för verksamheten och deansvar
uppgifter i 94-7, och 10 verksförordningensom anges
1987: l 100.

Handläggning ärendenav

Ärendena9 § avgörs ombudsmannen eller, ombuds-av om
Ärendenförordnar,så ställföreträdaren. ärmannen av som

det slaget intede behöver prövas ombudsmannenattav av
eller ställföreträdaren får dock avgöras någonav annan
tjänsteman. Hur detta skall ske i arbetsordning eller ianges
särskilda beslut.

10 § Ombudsmannen får uppdra ombud föra talanett att
på ombudsmannens i frågavägnar i 2 § 1.,en som anges
och 4. eller gäller överklagande beslut enligt någonsom av

de lagar i 3av som anges
Beslut överklaga dom eller beslut till högre instans fåratt

endast fattas ombudsmannen eller, denne så för-av om
ordnar, ställföreträdaren.av

11 § Ett avgiftsföreläggande enligt 22 kap. 6 § miljöbalken
skall delges den föreläggandet riktas Endastmot.som om
det finns skäl denne har avvikit eller påatt anta sättatt annat
håller sig undan får föreläggandet delges enligt 12 § del-
givningslagen 1970:428.
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rådMiljöombudsmannens ideella

för samrådangivna forum12 § i 6 § rådetDet utgör ett
ideella miljörörelsen.och denmellan Miljöombudsmannen

prin-inriktas frågorRådet skall verka för arbetet påatt av
cipiell betydelse.

det frågaVad gäller även när är attsagts omovan
utnyttja befogenheter i 2de omnämnssom

ordförande,13 § beståRådet skall, utöver personer somav
förföreträder organisationer. Regeringen beslutarideella en

harperiod vilka organisationer rätthögst är atttre somav
organisationerdeltaga i förslag dessarådet. På utserav

tid.i förregeringen därefter ledamöter rådet samma
ställföreträdareOmbudsmannen ordförande och dennesär

tjänstemanvice ordförande i rådet. Ombudsmannen utser en
vid myndigheten sekretarare.att vara

föras protokollVid i rådet skall detsammanträden som
justeras ordföranden.av

Tjänstetillsättningar

ställföreträdare14 § Ombudsmannen och dennes utses av
tillsättstid. tjänsterregeringen för bestämd Andra aven

ombudsmannen.

Överklagande

tjänstetillsättningar15 § Miljöombudsmannens beslut om
fåri andra ärendenöverklagas hos regeringen. Beslut över-

klagas särskilt föreskrivet.endast det ärom

kraft januari 1995.Denna förordning träder i den l
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l Bakgrund och uppdrag

Utgångspunkten for Miljöorganisationsutredningens arbete är
den planerade miljöbalken. Vi i uppdraghar överatt se
myndighetsorganisationen miljöområdet föreslå depå och
förändringar ansvarsfördelning, föreskriftsrätt,vad gäller
förfarande för tillståndsprövning överklagandeoch m.m.

behövs för statliga miljöarbetetdet och kommunalaattsom
skall effektivt förkunna drivas möjligt inomså ramensom
miljöbalken. direktivDetta framgår ursprungligavåraav
dir. 1993:43.

Genom tilläggsdirektiv dir. fått i1994:48 har vi upp-
drag förbereda miljö-inrättandet myndighet påatt av en ny

Miljöombudsmannen. viområdet första skallI etappen-
enligt dessa direktiv förslag till instruktionlämna och ram-

föranslag Miljöombudsmannen.
De direktiven fogade bilaga 2 tilltvå 1 och dettaär som

betänkande.

Miljöskyddskommittén miljöombudsmanom

Den parlamentariskt Miljöskyddskommitténsammansatta
tillsattes fram SOU1989 och lade sitt huvudbetänkande
1993:27 Miljöbalk i 1993. presenteradeI dettamars
kommittén förslag miljöbalk, i centralatill vilken deett
lagarna miljöområdet har samordnats och skärpts.på

ingick olika möj-Det i kommitténs uppdrag övervägaatt
ligheter miljöskydds-bredda allmänhetens inflytande iatt
frâgor. Som alternativa möjligheterexempel sådana an-
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ideelladeltagandel989:32direktivfördes kommitténsi av
prövnings-ieller sättorganisationer annatpartersom

miljöombudsman.särskildeller tillsättande enavprocessen
regeringenkommitténföreslogsitt huvudbetänkandeI att

talerättföreskriftermeddelabemyndigandeskulle att omges
miljövårds-tillorganisationerför ideella tar varasom
miljöbalk.tillkommitténs förslagiintressen 24 kap. 5 §

miljöombudsmanfristående ämbeteTanken på ett av-som
anförs bl.a.620betänkandetkommittén.färdades Iav

inträdaskulle kunnakomplikationerbetydande ettatt om
fram-vid sidanmiljöfrågoritalerättsådant ämbete avgavs

för Naturvårdsverket.allt
möjlig-enskildaförstärkaDet bästa sättet att personers
ideellavid sidantill talsheter komma attatt geav-

inrättakommitténenligtorganisationer talerätt att envore-
uppgiftNaturvårdsverket medsärskild enhet inom att ta

olikaklagomålenskilda överoch utredaemot personers
utred-sådanaResultatenförhållanden miljöområdet. av

underlaganvändaskommittén kunnaningar enligtskulle som
förtalerätt ävenNaturvårdsverketsför utnyttjaatt men

utarbetamedexempelvis arbeteti övrigt,verkets arbete att
föreskrifter.generella

iskälfinnaskanKommittén också detmenade att,att
Konsumentverket,vidlikhet gällermed vad ge ensom

miljö-beteckningenNaturvårdsverkettjänsteman vid
ombudsman.

sigreserveradeMiljöskyddskommitténVissa iledamöter
fråga.i dennamajoritetens uppfattningmot

ombudsmanfriståendeförslagRegeringens en-

remitterats ochMiljöskyddskommittén harfrånFörslagen
propositionregeringskansliet. Eninomdärefter bearbetats

höstenbörjanfram iMiljöbalk lagts199495:10 har av
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miljö-1994. Enligt friståendepropositionen skall en ny,
myndighet inrättas Miljöombudsmannen.och namnetges
Syftet Miljöombudsmannen skall till allmännaär att ta vara
intressen i miljöfrågor befogenheter ingripa påoch ha att

i hantering sådana ärenden.olika andra myndigheterssätt av
anförs il kapitel för vadtvå redogör närmare som propo-

sitionen.
Regeringens Miljöombudsmannen skallärsträvan att

kraft,börja miljöbalken träder iverka innan den tilltänkta
Miljöbalken kannämligen redan från 1 januari 1995.den

julienligt den tidsplan i kraft tidigast den 1gäller trädasom
1995.

Várt arbete

Miljö-l synpunkterdetta delbetänkande allmänna påger
ombudsmannens i enlighet med våraarbete och lägger
tilläggsdirektiv för myndighetenfram förslag till instruktion

till ramanslag för tiden fram till 1996 slut. Härmedoch års
har fullgjort första i tilläggsuppdrag.den vårtetappen

propositionenVåra förslag grundas vad anförs isom
Miljöbalk förhållanden vadoch i övrigt från dagensutgår

exempelvis myndighetsorganisation miljöområdet.gäller
kort redovisa ursprungligaInom vårtatt upp-avser

drag, förslag förändringar i offentligadvs lämna till den
miljövårdsorganisationen för den kommandebehövs attsom

effektivt.miljöbalken skall kunna fungera
tillDärefter i i höståterkommer betänkandeett senare

frågor bl.a.Miljöombudsmannen och dårör attsom avser
fore-förslag vilka organisationerlämna börsom varaom

i Miljöombudsmannens ideellaträdda råd.
praktiskaVidare kommer under hösten arbeta medatt

frågor direkt inriktade Miljöombudsmannenär på attsom
börja från årsskiftet 199495. gällerskall verka och med Det

förberedelser för anskaffa lokaler och anställa personal,att
uppläggning redovisningssystemav m.m.
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M0förkortasMiljöombudsmannen

MOförkortningengenomgåendeanvänderfortsättningenI
Miljöombudsmannen.för

ombuds-förtidigare använtsharförkortningSamma en
tankeMedMilitieombudsmannen.områdepå annatettman -

riskenupphörde ärämbetetdetsedan20 årdet är överatt
obetydlig.förväxlingför
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iöombudsmannenMilj2

miljöbalken

MOuttalaskortfattat vadredovisar vikapitell detta omsom
Om inte199495:10.Miljöbalkpropositioni regeringens

den4.16 ii avsnittinnehållettillhänför viannat ossanges
proposi-itill lagrumhänvisarmotivtexten. Närallmänna

miljöbalktillsjälva förslagettillalltsåtionens lagtext --
balkförsIaget.benämningenvianvänder

uppgifterSyfte och2.1

bidrauttalar,regeringenenligt vadMOsyfte medEtt är, att
genomslagskraft.önskvärdmiljöbalkentill denatt enge nya

miljö-inrättasdettaför åstadkommaMO bör att en nysom
myndigheterandraställningfriståendemyndighet, med mot

miljöstörningar. Denförorsakardemoch myn-nyamot som
myndighetsuppgifterjudicielladigheten bör sådana somges

Ombuds-miljöområdet.framlyftas påidag börjämfört med
principiellfrågorprioriteraregeringenbör enligt avmannen

rättslig pröv-intresseallmäntfinns starktvikt där det ett av
finnasregeringen,också,dock ettning. Det bör menar

enskildai sådanaombudsmannenför attutrymme agera
förskälömmandesynnerligenfinns attärenden där det en

miljörättslig hjälp.kvalificeradfårenskild en
proposi-iMOuppgifter förFöljande konkreta anges

tionen.
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Enskilda klagomål

enskildautredablir ochhuvuduppgift för MOEn att ta emot
miljöom-inomolika förhållandenklagomål överpersoners

Även få möj-propositionenenligtorganisationer börrådet.
organisa-frågor. IdeellaMO i sådanasig tilllighet vändaatt

fortlöpande inflytandefår övermiljöområdettioner på ett
ideellt råd.MO:s verksamhet ettgenom

Rattstillämpning

ochmiljöområdeträttstillämpningen inomföljaMO bör
avhjälps.lagstiftningenför brister iverka att

Miljöskyddsavgij

vidare innehållmiljöskyddsavgift änInstitutet ett somges
miljöskyddsavgiftenTankenför närvarande.gäller är att

i dag. Detutsträckningi betydligt änskall användas större
fårmyndighetMO endalämpligtenligt regeringenär att som

förfall till domstolvägledandeuppgiften föra antal attatt ett
detSkälet ärenhetlig praxis.få till stånd attanges varaen

fortillämpligagenerelltfinna lämpliga,svårt parametraratt
storlek.avgiftensbestämmaatt

uppgift utfärdatillpropositionen ocksåMO får enligt att
miljöskyddsavgift.förelägganden om

tillräckligaMO fårviktenunderstrykerRegeringen attav
miljöskyddsavgifter.för driva frågoratt omresurser

Tillsyn

störningaroacceptablasig förenskildEn utsattsom anser
tillsynsmyndighet ochsig tillidag möjlighet vändahar att en

enskildaRegeringeningriper.begära denna attatt anser
fall behöverhjälp i sådanamänniskors möjligheter att



Kapitel 2 sou 1994:123 21

förbättras. MO enligt propositionen befogenheten iatt ettges
enskilt fall besluta tillsynsansvaret skall flyttas frånatt en
myndighet till en annan.

Som exempel på denna befogenhetnär kan behöva till-
gripas i specialmotiveringennämns till 18 kap. 2 § situa-
tioner där det finns befogad anledning myndig-att anta att en
het, för viss verksamhet och samtidigt harsom ansvarar en

för tillsynen över verksamhet, inte kan hållaansvar samma
isär sina roller.

Omprövning

Naturvårdsverket får enligt propositionen irätt ävenatt
fortsättningen påkalla omprövning tillstånd till miljöfarligav

Ävenverksamhet. MO bör dock ha begärarätt ompröv-att
ning sådana verksamheter, regeringen, och de bådaav anser
myndigheternas insatser detta område bör komplettera
varandra. I propositionen igörs drag följandestora upp-
delning:

Naturvårdsverket bör använda sin deträtt gällernärt.ex
omprövning för hel bransch och i andra frågor haren som

räckvidd det enskildautöver företaget.en
MO bör ingripa det behövsnär grund exempelvisav

särskilda lokala omständigheter i andra falläven där detmen
föreligger allmänt intresse principiell karaktär.ett av

Överklagande

MO bör enligt regeringen ha överklagarätt beslutatt som
har fattats med stöd miljöbalken, MO attav om anser
allmänna intressen inte har beaktats tillräckligt. Vissa organi-
sationer s.k. subsidiär talerätt, dvs. sådan organisa-ges en
tion har rätt överklaga beslut endast MO inteatt görett om
det. Det gäller centrala arbetstagarorganisationer och arbets-
givarorganisationer, sammanslutningar konsumenter samtav
intresseorganisationer för yrkesfiskare.
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organisationerdeMO ellervarkenframhållasDet bör att
enligtbeslutallaöverklagafår rätt typeratt avavsessom

6 §§ åter-och20 5i kap.dettabalken. Se närmare somom
nedan.ges

rådideellaMiljöombudsmannens2.2

haskallsidaMO vid sinföreslås ettpropositionenI att
allmännai denuttalasenligt vadRådet börråd.ideellt som

ochMOmellansamrådsforumfungeramotiveringen ettsom
principiellfrågorkanaliseraorganisationerna,de ideella av
bakgrundoch kunnaprövningrättsligtillMOvikt via enge

frågor.viktigaprincipielltiställningstagandentill MO:s
organisationersfråganframhållerRegeringen att om

internationellt, såallt attuppmärksammatshartalerätt mer
oganisa-därinstrumentinternationellaflerafinnsdet numera

ställning.rättsligtillerkännsområdemiljörättenstioner på
konvention ersätt-EuroparådetsexempelSom nämns omett

organisa-ideellakonventionen harmiljöskada. lförning
artikelVidare nämnsfrågor.vissaitalerätttillerkäntstioner

förseskallvilkenenligtRiodeklarationen,i10 staterna en-
admi-ochprocessuellatill deteffektiv tillgångskilda med

miljösammanhang.iförfarandetnistrativa
miljö-organisationerideellaframhållerRegeringen att

organisa-dessaochbetydelsefullt arbeteutför attområdet ett
detställningväsentligt starkare attfårtioner genomennu

regeringenenligtdockbörSystemetinrättas.rådetideella
klargörasdet kantväårsperiod, såefterutvärderas att omen

praktiken.iocksåuppnåttssyften hardessa



Kapitel 2 SOU 1994:123 23

2.3 Regler Miljöombudsmannen iom

balkförslaget

balkförslagetI deär bestämmelser MO infogade irörsom
sitt sakliga sammanhang. De därför utspridda fleraär
kapitel. De bestämmelser i balkförslaget där MO:s uppgifter
och befogenheter återger vi här under rubrikerna tillanges
de kapitel där bestämmelserna har tagits in. Det kan noteras

MO:s funktion tillmäts sådan betydelse ämbetetatt att
redan i balkens första kapitel.presenteras

l kap. Mål och grundläggande principer

5 § En statlig tjänsteman, Miljöombudsmannen, skall ha
till uppgift tillvarata allmänna intressen i frågor röratt som
miljön.

Närmare bestämmelser Miljöombudsmannensom upp-
gifter finns i denna balk och i föreskrifter regeringensom
meddelar.

13 kap. Miljöfarlig verksamhet

37 § Beslut återkallelse tillstånd eller ändring ellerom av
upphävande villkor liksom beslut villkor med-av om nya
delas tillståndsmyndigheten.av

Framställning sådant beslut i första stycketom som avses
Ärfår tillsynsmyndigheten.göras myndigheten samtidigtav

tillståndsmyndighet får frågan särskild framställ-tas utanupp
ning.

Statens naturvårdsverk och Miljöombudsmannen har
också den tillsynsmyndigheträtt enligthar andrasom en
stycket. Miljöombudsmannen får dock inte begära ompröv-
ning beslut verksamhet bedrivs Försvarsmak-av om som av

Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.ten,
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Tillsyn18 kap.

föreskrivitsvadfårMiljöombudsmannen2 § trots som
myndighetfall denenskilt§ imed stöd l utseett somav
skäl.särskildafinnsdettillsynenskall utöva om

Överklagande20 kap.

enligtbeslutöverklagaharMiljöombudsmannen rätt att
medmeddelatsharföreskrifterenligtbalk ellerdenna som

25 kap.24 ochi 21, 23,intebalken ochstöd avsessomav
överklagamotsvarande rättharnaturvårdsverkStatens att

i 9-13 kap.i frågorbeslut avsessom

fall beslutarsärskiltiMiljöombudsmannen att6 § Om ett
överklagas§ får besluteti 5beslutinte överklaga avsessom

av
central arbets-organisation är att anse somsomen

med-1976:580enligt lagentagarorganisation om
organisation påmotsvarandearbetslivet ellerbestämmande i

kap.,13 och 14iarbetsgivarsidan i frågor avsessom
i frågorsammanslutning konsumenter som reg-aven

stödmedutfärdadeföreskriftereller i äri 14 kap.leras som
14 kap.,av

i frågoryrkesfiskareförintresseorganisation somen
i 13 kap.avses

6 § gällerochstycket§ förstaBestämmelserna i 5§7
materiel-FörsvaretsFörsvarsmakten,beslutinte som avser

radioanstalt.eller Försvaretsverk

Miljöskyddsavgift22 kap.

länsrättenmiljöskyddsavgift prövas4 § Frågor avom
ansökan.väcksTalanMiljöombudsmannen.talan genomav
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fallfår imiljöskyddsavgift6§ Fråga påförande avom
Miljöombudsmanneninte viktstörre prövasär avsom av

innebäravgiftsföreläggande. Avgiftsföreläggande attgenom
sig skyldig till överträdelseden ha gjortantas somsom en

till godkännandei § föreläggs miljöskyddsavgiften1avses
omedelbart inom viss tid.eller

domstolsföreläggandet gäller detHar godkänts, som
pâförts.miljöskyddsavgiftlagakraftvunna dom varigenom

gjortMiljöombudsmannenGodkännande sker sedansom
enligt § dock verkan.ansökan hos länsrätten 4 är utan
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3 Allmänna överväganden

3.1 MO:s uppgifter och befogenheter

Den grundläggande bestämmelsen MO allmäntär hållenom
och ingår bland portalparagraferna i första kapitlet i balk-
förslaget. Där MO:s verksamhetsområdeanges att tasom
till allmänna intressen i frågor miljön.rör Formu-vara som
leringen kunde lika väl gälla Naturvårdsverket och även
länsstyrelsernas verksamhet miljöfrågor.med därförDet är
värdefullt så tydligt möjligt söka klargöra MO:satt som
speciella roll bland myndigheterna miljöområdet.på

MO får exklusiv befogenhet endast område näm-ett -
ligen föra talan miljöskyddsavgift. I övriga fall däratt om
MO får befogenhet ingripa i blir denatt en process nya
myndigheten, regeringen framhåller i propositionen, ettsom
komplement till och förstärkning den organisation påen av
miljöområdet redan finns.som

3.1.1 Begreppet ombudsman

Ett extraordinärt organ. . ..
Det inteär meningen MO skall arbeta på sättatt samma som
de nuvarande myndigheterna. ligger iDetta valet användaatt
begreppet ombudsman den myndigheten.på Dennya spe-
ciella funktionen hos ombudsman har utvecklats underen en
lång följd år Riksdagens ombudsmän de oftaav av som-
brukar kallasJustitieombudsmannen JO. Andraombudsmän

motsvarande slag har under inrättats förårav senare



28 SOU 1994:123 Kapitel 3

särskilda områden. l ombudsmannens liggerroll föratt
allmänhetens räkning granska hur andra myndigheter sköter
sina uppgifter och ingripa missförhållanden.att mot

Ombudsmannen har ställning extraordinärtettsom organ.
För använda populära uttryck kan ombudsmannen sägasatt

säkerhetsventil tillträder de ordinarie funk-närvara en som
tionerna fallerar, spjutspets riktas konkreta,påen som
särskilt viktiga mål eller blåslampa bakomsättsen som

andra myndigheter.ryggen
De befogenheter MO får enligt balkförslagetsom passar
förväl sådan roll. Det exempelvis inte angivet MOär atten

i ärenden gäller ansökan tillstånd till miljöfarligsom om
verksamhet skall viduppträda sidan länsstyrelsen ochav
Naturvårdsverket vid prövningen i första instans. deDet är
ordinarie miljömyndigheterna normalt drivabör densom
ordinarie Däremot myndighetendenutrustasprocessen. nya
med befogenheten överklaga tillståndsmyndighetens beslutatt

MO inte nöjdär med det med hänsyn till hur allmännaom
intressen har till godosetts.

På tillsynsområdet gäller MOpå motsvarande intesätt att
skall ha några rutinuppgifter. fårDäremot MO lyftarätt att
bort för tillsynen verksamhet frånöveransvaret en en myn-
dighet och lägga det extraordinär befogen-en annan en-
het.

...Jnrilczat pd enskilda ärenden,...

MO skall enligt propositionen ha den dubbla uppgiften att
verka såväl i enskilda ärenden sikte avhjälpamed på att-
faktiska missförhållanden i miljön på över-som meren-
gripande nivå följa rättstillämpningen påtalaochattgenom
brister i lagstiftningen.

Som extraordinärt den beskrivit börtyporgan av ovan
tyngdpunkten i MO:s rättsliga enligtarbete uppfattningvår
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ligga förstapå utreda och i enskilda ärenden. latt agera
hand torde det i praktiken frågabli ärenden kommerom som
till myndighetens från allmän-kännedom klagomålgenom
heten eller från organisationer ideella rådet.propåer i det
Men det bör också MO obetaget ärendentaattvara upp

initiativ MO får problemvetskap sätt.eget annatom om
dejämförelsevisMed begränsade ställaskanresurser som

till MO:s förfogande det heller inte rimligt denär att nya
myndigheten fortlöpande rättstillämpningbevakar all på
miljöområdet. MO följa rättspraxis miljöområdet medbör på
utgångspunkt från MOde enskilda ärenden engagerarsom
sig Om MO finner anledning väcka fråga lag-att en om
ändring får MO, i avsnitt 4.16 i miljöbalks-som anges
propositionen framställning till regeringen.dettagöra en om
På lämpligt,motsvarande bör MO detsätt även, när är
framföra förslag till ändrade föreskrifter inomellernya
miljöområdet. Sådana förslag frambör MO kunna föraäven
direkt till myndighetden har för meddela denattsom ansvar

föreskrifter det i visst fall frågaärtyp ettav som om.

...och med uppgift skapa medvetenhetatt

ingårDet således i uppgifter fångaombudsmans atten upp
felkonkreta och brister söka avhjälpta.och dem I

ombudsmannens roll ligger vidare informera erfaren-att om
heterna sin verksamhet. bidrar ombudsmannenPå så sättav
till viktigaskapa allmän medvetenhet i samhälletatt en om
frågor inom den sektor han bevakar.som

I begreppet ligger ingripaombudsman sålunda påatt
enskildas sida i erfaren-konkreta fall, sammanställa deatt
heter detta och sprida medvetenhet allmän-attger om mer
giltiga problem framträder. syfte tredjeEtt med detsom
ledet förebygga fel misstag gjortsär och påatt att ettsom
håll någon annanstans.upprepas

Det kommer MO.med andra ord krävas mycketatt av
förmedlaAtt visionen samhälle där omtanken hälsaettav om
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-ochbedrivsverksamhetallmiljö attoch somgenomsyrar
uppgift forblirförstårmångadet på sättgöra ett ensom -

Vi förut-enskilda ärenden.ijämsides medMO engagemang
miljöbalkspropositioneniintentionernai enlighet medsätter

Med detcentrala.blir denverksamhetenjudicielladenatt
MOviktenunderstrykaemellertidvill vianförda attavovan

sammanhangi rättsligaförinte enbart att ageraresurserges
samtalet.allmännai detoch deltainformeraföräven attutan

till-ställföreträdare böroch dennesOmbudsmannen
fältvidadetverkaförutsättningar överha att somsammans

beskrivits.har
miljöarbetetinternationelladetvillSlutligen nämna att

Även iMO:sväsentligt.blir allt engagemangommer
inhemskaröradelen kommertillenskilda ärenden största att

kompe-kapacitet ochvissocksåMO-ämbetetfrågor, bör
miljöarbetet.internationellabevaka detatttens

3.1.2 Inriktning

deninriktningengällerdetintentionerRegeringens när av
visatharverksamhet kommer,myndighetens somnya

valts.harombudsmanformenitill uttrycktydligt attovan,
grundläg-denframgårverksamhetMO:sGränserna för av

Enligtbalkförslaget.§ i5i l kap.bestämmelsengande
i frågorintressenallmännaMO tilldenna har somatt ta vara

miljön.rör

Allmänna intressen

iblandenskilt kanellerallmäntintresse ärAtt avgöra ettom
detogörligt. Närbestämd gräns äroch drasvårt att envara
detmiljön räckerförinsatserintressetgäller bedömaatt av

iförhållanden dagenstillhänsyninte heller med sam-att ta
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intressetill för stunden harhälle och de människor avsom
intressetfråga. Om exempelvis har bedöma attatt aven

börgiftutsläpp begränsas eller ävenpågående stoppas,ett
i framtidenkan förväntas haden påverkan utsläppetsom

i bedömningen.väga tungt
intresse iallmäntVidare bör fråga kunna vara aven

direktMO:s andra skäl sådanaverksamhet även än somav
hänför sig till förhållanden i miljön. Det bör ettt.ex vara

enskildallmänt intresse i rättssamhälle attett person somen
miljöstör-grundför olägenhetermycket svåra påutsätts av

få offentligtningar praktiska möjligheter stödhar ettatt av
för störningarna skall upphöra.i sin kamp attorgan

vittAllmänt intresse mycket begrepp. Detsåledesär ett
för MOtorde därför inte behövas såsomnågot att,utrymme

miljöbalkspropositionen,iden motivtexten iantyds allmänna
allmänti enskilda frågor inte är avagera personers som

intresse.

Frågor miljönrörsom

fram-specialmotiveringen till kap. § i balkförslagetAv l 5
omfatta frågoravsikten MO:s verksamhet skallgår äratt att

MOtillämpningsområde. kanfaller inom miljöbalkenssom
miljö-naturvård ochalltså frågor gällerta annanupp som

sådana reglerasvård hälsoskyddsfrågor, iden månävenmen
i balken.

utformad enligt balkförslaget,Miljöbalken, den ärärsom
till miljön. Iavsedd hälsorisker koppladereglera äratt som

arbetsmiljölagstift-fråga miljöbalkens avgränsning motom
hänvisning till de§ balkförslagetningen finns i kap. 2 i1 en

i arbets-arbetsmiljön finnssärskilda bestämmelser om som
miljölagen 1977:1160.

produkter LKPkemiskaHälsoskyddslagen och lagen om
miljöbalken,ilagar, dem samordnasde tvåär stora somav

hälso- ochi vilka centrala. Lagarhälsoaspekterna är som
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sjukvårdslagen, livsmedelslagensmittskyddslagen och samt
människors hälsatrafiklagstiftningen syftar till skyddaatt

risker inte ingå i miljöbalken.andra ochmot avses
direkta för människan miljöbalkenDet skydd ärsom

avsedd gäller störningar. Detta kommerpåverkanatt ge av
syfte itill i i Balkensuttryck portalstadgandet 1 kap. l

människor ochdetta hänseende där skyddaattanges vara
förorsaka skada ellerstörningar i miljön kannatur mot som

olägenhet.
i Miljö-störning diskuterasInnebörden begreppetav

där lik-skyddskommitténs huvudbetänkande och sägs vara
faktor. Miljöbalkentydigt med oönskad inverkan yttreav

reglera den delenligt vad kommittén uttalar avseddär att av
fångarmänniskan vilketdet legala skyddsnätet kring upp

intefaktorer negativt ochkan påverka henneyttre somsom
Störningarenskilda människan.önskade den ärär t.ex.av

och liknandeföroreningar, gifter olika slag, buller, stankav
skadlig ellerfrån omgivningenoönskad påverkan ärsom

obehaglig SOU Miljöbalk, Del 10.1993:27 s.

3.2 Kontakter utåt

3.2.1 Det ideella rådet

Uppgifter

Miljöombudsmannenmotiv för inrätta myndigheten ärEtt att
i språkrörde ideella organisationerna, deras egenskapatt av

i dagför få möjligheter effektivareallmänheten, skall änatt
i offentliga miljöområdet.medverka de beslutsprocesserna på

inflytande i dessaAtt obundna organisationer störrege
framhåller i miljö-ligger, regeringen ocksåprocesser som
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utveck-internationellabalkspropositionen, i linje med den
bl.a. ilingen miljö- förespråkasoch hälsoområdet. Detpå

miljö ochhandlingsprogram förAgenda 21, det globala
iRio 1992,utveckling vid konferens i årFN:santogssom

WHO:smiljö hälsa iEuropeiska deklarationen för och samt
Europarådetshälsomålsättningar för alla 2000. lHälsa år

ideellakonvention ersättning för miljöskada har ocksåom
i vissa frågororganisationer tillerkänts talerätt

för-MO vittgåendeUtgångspunkten således harär att
harpliktelser rådet lika väl rådet gentemotgentemot som

MO. propositionen framhålls detI också systemetatt nya
organisationerna dåbör utvärderas efter förtvå år att se om

ställningverkligen har väsentligt starkare än nu.en
verkaförutsättas få betydelse ochRådet kan således stor

förflera Vi uppgifterplan. angelägna representan-tror att
i rådet blir bl.a.terna att

MOfrågorinitiera diskutera principiellt viktigaoch som-
bör ta upp,

med-föra fram frågor till MO väckts enskildasom av-
organisationen,lokalavdelningar ilemmar eller den egna

i lagstiftning ochlägga fram förslag till ändringaregna-
föreskrifter samt

bistå MO frågor MO tagitmed synpunkter i som upp-
själv initierat.grund klagomål ellerav

MO:sframför roll iI propositionen understryks allt rådets
för MOrättsliga i fall det aktuelltverksamhet, alltså där är

utnyttja befogenheter beslut, begärade överklagaattatt som
miljöbalkenomprövning myndigheten får enligtm.m. som

och andra lagar.
emellertid blir betydandeVi det ideella rådetatttror en

tillgång för uppgiften spridaMO det gälleräven när att
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erfarenheterna verksamheten.information om av
sannoliktfullgöra uppgifter behöver rådetFör dessaatt

tiotalsammanträda gånger året.ett om

Sammansättning

centralaförmåga båda dessaråd medAtt stöttaattutse ett
uppgift.grannlagasidor MO:s verksamhet torde bli enav

lämpligtfinns änDet det någotsvårtär annatatt att organse
reformensyftet bakomregeringen för detta. Eftersom är att

beslutsprocesserna påinflytandeöka allmänhetens över
ordning följande. Förstmiljöområdet lämpligbör varaen

erbjudsorganisationerfattar regeringen vilkabeslut somom
utvaldaföreslår och dei Därefterplats rådet. var en av

i rådet. Det börorganisationerna sin ävenrepresentant vara
enskilda leda-därefter formelltregeringen deutsersom

i rådet.möterna
med dessideella rådets ochråd detFör typ,att ett av

förrelativt litet. l ochuppgifter, fungera bör detskall vara
möjligtorganisationersig det önskvärt så mångaär att som

effek-priset rådetsfår får inte ske tillmedverka, det avmen
MOinriktning myndighetentivitet. ochDen uppbyggnad av

hela tidenförutsätter rådetregeringen har valt, attsom
inspiratör.fungerar vital pådrivare ochsom

institutiona-erfarenhetDet allmänär att somorganen
uttrycksmedel. Föri former ochliseras tenderar stelna attatt

finnaviktigtundvika utveckling detsådan är att ramaren
förnyelse.stimulerar tillsom

i rådettill platsernaeffektivt kanEtt sätt attattvara se
förrepresentativtcirkulerar. säkerställa rådetFör äratt att

fåtalkanmiljöintresserade allmänhetenden storaett
folkrörelse hakaraktärorganisationer med stark av

organisationer regel-bytsmedan övrigaplatserpermanenta
bundet.
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Med sådan för rådetsmodell gränsövreatten anser en
storlek bör tiotal likarepresenterandeettvara personer,

organisationer. Ungefär hälften organisationernamånga av
förutsätts i fasta övrigaha praktiken mandat medan byts ut,
förslagsvis tredje lämpligen skeår. Förnyelsen börvart
kontinuerligt.

ytterligareFör verksamheten förblir vitalatt attgarantera
kan ha riktlinje de ledamöterävenattman som som

organisationer fasta imed platser rådet bytsrepresentanter
regelbundet.

Vidare frånutgår vi jämställdhetssynpunkter kommeratt
avspeglas i rådet sammansättning.att
Vi i förslaghöst lämna vilka organi-attavser senare om

sationer under första representerade ide åren börsom vara
rådet.

3.2.2 Kontakter i övrigt

avsnittl 3.1.1 vi uppgifthar behandlat ombudsmannens att
sprida information ioch delta det allmänna samtalet deom
frågor han arbetar med.som

Det bör naturlig del i förarbetet MO eller dennesvara en
ställföreträdare i offentliga enskilda sammanhangochatt -
alltifrån företrädare försammankomster myndigheter ellerav
industribranscher till redovisabarn och ungdomgrupper av -
sina erfarenheter diskutera frågoroch kommersom upp.

MO:s kontaktnät bör alltså vittförgrenat. vill viHärvara
framför allt peka kontakterna andra organisationermed
inom miljöområdet företräds ideelladem i det rådetän som
och med s.k. nätverk.

Med organisationerna i ideella får MOdet rådet näraett
kontinuerligtoch finns emellertidsamarbete. Det många

organisationer viktiga in-har betydelse och görstorsom
dessa,utöver sådana har miljöfrågorsatser t.ex. ettsom som

flera inslag i sin verksamhet eller arbetar medav som
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miljöfrågor.begränsade
för rådgöra medMO bör lyhörd och öppen att orga-vara

i frågor de arbetar med.nisationer dessa slagav som

Nätverk

kommit spelaideella miljöarbetet olika nätverkI det har att
förförsta kanalerviktiga roller. fungerar i handDe som

Oftaindivider.information organisationer ochsnabb mellan
organisationer.för olikabestår nätverken representanterav

olika slag ochnätverk idéer till verksamheterEtt avger
bedriver vanligen intedetsamordnar verksamheter, men

medkampanjer aktiviteter. tillsammanssjälv och Detta, att
organisationer stadgar,vissa formella kritierier på som

förmöjligen talademokratisk uppbyggnad saknas, kanm.m.
representerade i rådet.sådana inte börnätverkatt varasom

frånför synpunkteralla händelser bör MO lyhördI vara
detta slag.grupper av

MO3.3 möjligheter förFler

vittgåendeMO balkförslaget medSom vi redan isett utrustas
be-i avsnitt 2.3 dejuridiska befogenheter. Vi har återgett
in-MO möjligheteri balkförslagetstämmelser attsom ger

Vidareprocessforfarandet i miljöfrågor.gripa i det offentliga
MO också hari avsnitt 3.1.1 utvecklat behovethar attav

utåtriktad verksamhet.en mer
inte medförtjänar påpekas MO harDet utrustatsatt

imänniskors räkning föra talanbefogenhet för enskildaatt
in icivila Eftersom miljöskadelagen arbetasprocesser.

möjligen Vimiljöbalken kunde detta övervägas.annars
människorframför enskildatänker då allt fall där utsätts

föreliggerverksamhet detför störningar frånså svåra atten
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för olägenheterna.allmänt intresse de gottgörsattett
ord-för närvarandekonsumentomrádet övervägsPå en

KOKonsumentombudsmannenning innebär att gessom
vidföra talanenskilda konsumentermöjlighet hjälpa attatt

ikommittén har be-Konsumentpolitiskaallmän domstol.
i tidKonsumentpolitikSOU 1994:14tänkandet ut-en ny

reform 248.bet.talat detta angelägenäratt s.en
efterVid den skall två årgenomgång göras av vunnasom

för MO:sfråga aktualiseraserfarenheter motsvarandebör
MO börlämpligtdel. Då kan det också övervägaatt omvara

ersättningfå behörighet medverka i ärenden röratt ursom
miljöskadeförsäkringen.

rimligtvi det begränsauppbyggnadsskedetI attanser
tidigare berört.MO:s till områdenverksamhet de som

Ändringar3.4 tillägg i miljöbalkenoch

MOGrunden förslag rörandeför överväganden och ärvåra
förslag till miljö-i regeringensde regler denne gesom som

emellertid kommitbalk. Under arbete harvårt att se
änd-grundmöjligheter bygga denna smärrepåatt genom

ringar miljöbalkens regler.och tillägg i
förändringarförslag till sådanaI avsnitt lämnardetta

uppfattning böri enligtmiljöbalkens tillsynskapitel vårsom
tjäna MO.till förbättra regelverket kringatt

tillsyn3.4.1 flyttaRätten överatt

förbemyndigandebalkförslaget innehåller18 kap. 1 § i ett
skallregeringen vilka myndigheter utövabestämmaatt som

MOkapitel2 § itillsyn enligt miljöbalken. l gessamma
flyttaföreligger särskilda skäl, överbefogenhet detatt, om
myndighetverksamhet fråntillsynsansvaret för enskild enen

regeringen harMO inte bunden vadtill dåär avannan.en
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bestämt med stöd §l se i avsnitt 2.1 2.3.närmare ochav
l specialmotiveringen till 18 kap. 2 § i miljöbalksproposi-

tionen anförs det kan gälla tillsynsärenden den ordi-äratt
narie tillsynsmyndigheten har jävsliknandesådan positionen

tillsynen försvåras. Som exempel situation inämnsatt en
vilken det finns befogad anledning myndighet,att anta att en

både har för viss verksamhet och för tillsynensom ansvar en
över verksamhet, inte kan hålla isär sina roller.samma

Bör gälla omedelbart

Vår bedömning MO:s befogenhet flyttaär överatt att an-
för tillsynen bör komma användas vid flagranta fallsvaret att

missskötsel. Vi föreställer situationer där starka all-av oss
intressenmänna kräver snabba föråtgärder förbättraatt

oacceptabla förhållanden.
För säkerställa behövliga åtgärder då snabbt kanatt att

vidtas, bör MO:s beslut huvudregel gälla med omedel-som
bar verkan. Vi därför angivnaden bestämmelsenattanser
bör kompletteras med andra mening där detta kommer tillen
uttryck.

Synnerliga skäl

MO får enligt balkförslaget utnyttja befogenheten flyttaatt
tillsynsansvaröver föreliggerdet särskilda skäl. Somnär

bedömer MO:s praktiska användning denna befogenhetav
det situationer det fråganärmast där ärmotsvarar om syn-

nerliga skäl, dvs. det sig allvarliga missförhållan-rör attom
den har elleruppstått hotar uppstå på grund denatt attav
ordinarie tillsynsmyndigheten någon anledning inte kanav
sköta sin uppgift. För inte riskera onödiga konflikteratt

MOmellan och de ordinarie miljömyndigheterna detanser
lämpligt MO:s befogenhet i detta avseende begränsas tillatt

fall föreliggerdär det synnerliga skäl.att avse
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tillsynsmyndighetflyttas tillTillsyn bör

befogenhetMO:spåpekavillsammanhang ävenI detta att
ividsträcktonödigtförefaller annatflytta tillsyn ettöveratt

MOkanbestämmelsernaangivnatolkar deavseende. Som
detVihelst.myndighettill vilkenflytta tillsynen ansersom

demblandväljatillMO hänvisasrimligare att somatt
harregeringenenligt vadtillsynsmyndigheterfungerar som

18 kap. 1stödbestämt med av
tillgodosesSynpunkterna kanframfördaDe genomovan

följandeändras på sätt.bestämmelsenatt

§18 kap. 2

förslagVártlydelsePropositionens

får iMiljöombudsmannenfår,Miljöombudsmannen ettutan
det finnsenskilt fall,föreskrivitshinder vad .syn-omav som

skdl,nerligafinnsdetstödmed l utse annanenomav
dentillsynsmyndighetfallenskiltskäl, i änsärskilda somett

stöd Imedförordnatsharskallmyndighetden avutse som
överflytt-sådanbeslutEtttillsynen.utöva om

gällaskalltillsynning ome-av
bestäms.delbart inte annatom

Uppgiftsskyldighet3.4.2

ochmyndigheterverkaMO skall kunnaFör gentemotatt
uppgiftsskyldighetlagreglerdet finnasföretag bör m.m.om

för dessa.
12 kap.Enligtgrundlag.regler isådanaJO:s delFör ges

vidJOfärregeringsformen närvarastycket6 § andra
överläggningar ochförvaltningsmyndighetsdomstols eller

handlingar.protokoll ochmyndighetenstilltillgånghar
hostjänstemänförvaltningsmyndigheterochDomstolar samt
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och kommuner och andra under O:s tillsynstår J ärstat som
skyldiga tillhandagå med de upplysningar och yttrandenatt

JO begär. Allmänna åklagare skall på begäran biträdasom
JO.

Enligt 33 §jämställdhetslagen 1991:433 arbets-är en
givare skyldig uppmaningpå Jämställdhetsombuds-att av

JämO lämna de uppgifter förhållandena imannen om
arbetsgivarens verksamhet kan betydelse försom vara av
JämOzs tillsyn. Om arbetsgivaren får JämO enligtvägrar
34 § utfärda vitesföreläggande. Eventuellt vite döms ut av
tingsrätt §.44

Motsvarande regler skyldighet för arbetsgivare gent-om
Diskrimineringsombudsmannen DO finns i 6 och 7emot

§§ lagen 1994: 134 etnisk diskriminering. innefattarDemot
skyldighet föräven arbetsgivare komma till överlägg-att

ningar med DO.
För kunna det vakande företag ochögaatt gentemotvara

andra myndigheter förutsätts, behöver MO stödävensom av
vissa regler dessa slag. Det saknas dock anledning attav ge
MO de vittgâende rättigheter andra myndighetergentemot

JO har. Inte heller torde det föreligga behovnågotsom av
MO, falletsåsom DO,med skall kunna tvinga företagäratt

till överläggningar. MOVad behöver reglerär som ger
möjlighet kräva bl.a. upplysningar.att

Tillsynsmyndigheter får enligt 18 kap. 14§ i balkför-
slaget förelägga dem bedriver verksamhet reglerassom som
i miljöbalken lämna de upplysningar behövs föratt som
tillsynen. Enligt 9 § i kapitel får beslut föreläg-samma om

förenasganden med vite. Vi MO bör haattanser samma
möjligheter tillsynsmyndigheterna i MOdetta avseende.som
bör alltså fordrarätt de upplysningar MOattges som
behöver för sin verksamhet företag och andra be-av som
driver verksamheter regleras i miljöbalken.som

Myndigheter enligtbör uppfattningvår åläggas biståatt
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skyldigheterMO upplysningar och yttranden. Demed som
enligtgällerhär diskuterar längre vadgår än som

1980:100.5 § sekretesslagen15 kap.
för företag ochskyldigheterRegler detta slag omav

miljö-MO lämpligen placeras imyndigheter bistå böratt
uppställdbalken. Som denna enligt balkförslaget är systema-

tiskt, lämpliga placera bestäm-vi det attmest enanser vara
kapitlet tillsyn undermelse angiven lydelse imed nedan om

Övrigarubriken bestämmelser.

18 0O§kap.

förslagVárt

harMiljöombudsmannen
tillsynsmyndig-rättsamma som

föreläggaheter enligt 14 § att
verksamhetbedriverden som

upplysningardelämnaatt som
MO behöver.

skallStatliga myndigheter
upplysningar ochlämna MO de

begär.yttranden dennesom
myndigheterKommunala som

tillsyn eller prövarutövar
enligt bal-frågor tillståndom

skyldighet.ken har samma
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budgetkompetens,4 Resurser -

finansieringoch

Uppdraget

förslagbl.a.utredningenskalltilläggsdirektivEnligt våra ge
fördettafinansieringenMO ochförramanslagtill avett

199596 och199495, budgetåretbudgetårethälftenandra av
1996.för andra halvåret

199495: 10miljöbalkspropositionenenligtföreslåsMO
1995.januariinrättas den l

övervägandenochförslagVåra

täcksfrågoriintressenallmännatillM0 skall somta vara
iingripaskall bl.a.MOskyddsområden.miljöbalkensav

klago-utredamiljöfrågor,hanteringmyndighetersandra av
avhjälpatillmedverkaidentifiera ochenskilda, attfrånmål

beslutöverklagaskälfinnsdetlagstiftningen,ibrister om
miljöskyddsavgiftfrågoriföra talanenligt miljöbalken, om

kunskapsspridande.och verka
få, börMO föreslåsuppgifterutgångspunkt i deMed som

enligtförfogandetill sittkanslihaombudsmannen somett
ställföreträdandeomfattabörbedömning fullt utbyggtvår en

innebärassistenter. Dettaoch två atthandläggareMO, tolv
15omfattakansli börMO:s personer.ca

skildaöverkompetenskrävauppgifter kommerMO:s att
verkaforMO behöverAll den kompetens attområden. som
skapamyndigheten. Förinomsamlad attintedockbör vara

ombudsmannendärförmyndighet börflexibeleffektiv ochen



44 SOU 1994:123 Kapitel 4

möjligheter kommerinhämta särskild kompetensattges som
viktenför vissa Vi vill dockbehövas ärenden. poängteraatt

myndighetenfinnas därbaskompetens måsteattav en
Ävenligga juridiska kompetensen.tyngdpunkten bör den

naturvetenskaplig, teknisk och ekonomisklsamhällsveten-
Vidareskaplig finnas kan detkompetens bör permanent.

fastfinnas medicinsk kompetens knuteneventuellt behov av
till myndigheten. MO kompetensDessutom bör ha även
massmedie- informationsområdet.och

bedömning ungefär hälften börVår är att resursernaav
finnas myndigheten hälften finnas medelinom och bör som

utredningaruppdrag.för ombud, och särskildakonsulter
till drygtför MO beräknas uppgåMedelsbehovet

Eftersom statliga bud-16 miljoner budgetår. detkronor per
enligttill skall viskall läggas kalenderår våragetåret om

direktiv förslag för hälften bud-till budget dels andrage av
1995 till 31199495 för perioden juli denoch dels lgetåret

förslag1996 för följerdecember dvs. 1,5 år. Nedan vårt-
till budget för dessa perioder.två
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Budgetförslag
z årlårz

171995199511 --
3112 1996306 1995

0009 3000004001inkl lkpLöner

300 000000200Investeringar i ADB-
utrustning

000 00012000 0002för särskildaMedel upp-
konsulterdrag mm

000200400 000 lLokaler

750 000250 000rådet arvoden,Ideella
reseersättning

Övrigt 600 000200 000material,resor,
publikationer m.m.

150 00024450 0004Summa

verksamhetenfunktionMOzsbakgrundMot attanserav
skatteñnansieras.bör

statsbudgeten.ramanslag páviabör skeFinansieringen ett
MO få disponeraanslagsbelopp börtilldelatUtöver en an-

ramanslaget.%slagskredit 5på av
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Den personal bör finnas vid MO:s kansli då det fulltärsom
utbyggt, dvs. från och med den juli1 1996 bör enligt vår
bedömning fördela sig enligt följande:

ombudsman
ställföreträdande ombudsman
jurister

eller teknikernaturvetare
ekonom
samhällsvetare

och informationsansvarigpress-
assistenter

Summa: 16 personer
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tillförslagettill5 Kommentarer
instruktion

betänkan-börjanredovisas iinstruktiontillförslagVårt av
uppgifterMO:sanförsvadfrånutgåttVi hardet. omsom

två.kapitelmiljöbalkspropositionen seibefogenheteroch
iinnehållettillkommentarerkortanedanHär ger

uppgifter,MO:ssynpunkter påprincipiellaVåraförslaget.
All-kapitelisamlavi valthar tre,befogenheter attm.m.

ihänvisarbehövsdet textenöverväganden. Därmänna
rubri-följeravsnittiindeladFramställningen ärdit. som

förslaget.ikerna

befogenheterochUppgifter5.1
§§1-5

återfinnsMOrörandebestämmelsengrundläggandeDen
balkförslaget.ikapitleti förstaportalparagrafernabland

tilluppgifttillMO ha§ skallkap. 5 att taEnligt 1 vara
iInledningenmiljön.i frågor rörintressenallmänna som

bestäm-följa dennamöjligtbör så närainstruktionen som
inomvaddiskuteratvi3.1.2 haravsnittmelse. l rymssm

miljön.ochintressenallmännatvå begreppende

lagstiftningochRättstillämpning

denMO harinstruktionenframgåvidare attbörDet av
medärendenenskildasåväl iverkauppgiftendubbla att -

påmissförhållandenfaktiskaavhjälpasikte på ensomatt -
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övergripande nivå följa rättstillämpningen ochattmer genom
bristerpåtala i lagstiftningen.

Som framhållit i avsnitt 3.1.1 uppgiftenbör följaatt
rättstillämpningen och påtala brister i lagstiftningen utföras
med utgångspunkt från vad MO uppmärksammar vid hand-
läggningen enskilda ärenden. inte realistisktDet är attav
tänka sig MO fortlöpande skall bevaka all rättstillämpningatt

miljöområdet.på

Arbetsmetoder

viktigEn funktion hos MO forum förär utgöra ettatt en-
skilda påverka förhållanden miljöområdet.attpersoner
Detta ligger i begreppet ombudsman. bör framgåDet av
instruktionen MO verkar grundval klagomål ochpåatt av
andra utifrån MOpropåer också har mandat attsamt att

initiativ, MO fårpå exempelvis kännedomegetagera om om
missförhållanden massmedier.genom

MO befogen-tilldelas enligt balkförslaget rättsligastarka
frågaheter. propositionenl understryks också det äratt om

förse myndighetsuppgifterMO med sådanajudiciellaatt som
jämfört lyftas Dettamed i dag fram miljöområdet.bör på
behandlas rubriken Rättsliga befogenheter.nedan under

fall missförhållanden torde MOI många där konstateras
emellertid med lika mjukareresultat kunna sättgott agera

meningsfullt iden juridiska inteän gå Detvägen. äratt att
beskrivninginstruktionen försöka uttömmandege en av

MO:s olika möjligheter påverka skeenden. Vi förutsätteratt
MO exempelvis kontakt myndigheter, företagmed ochatt tar

organisationer för till behövliga förändringarståndatt
såväl det gäller faktiska missförhållandennär lag-närsom
regler och föreskrifter fungerarinte ändamålsenligt sätt.
I instruktionen behövs ingen särskild regel sådana för-om
faranden. Däremot bör allmänt framgådet MO skallatt
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informera sina erfarenheter lämpligt sidanpå Densätt.om
MO:s verksamhet har vi diskuterat i slutet avsnittav av

3.1.1.
vidare framgå instruktionenDet bör MO har rättatt attav

formellt överlämna till myndigheterärenden andra detnär är
fråga företeelser sådan myndighet har för.om som en ansvar
Utan det behöver i instruktionen tilläggaskan häratt anges

MO normalt bör finneröverlämna ärende MOatt ett attom
myndighet tillfredsställandepå kan lösa densätten annan

fråga aktuell.ärsom

Rättsliga befogenheter

För samlad översikt MO:s rättsliga befogen-överatt ge en
heter bör dessa enligt uppfattning i instruktionen.vår anges
De befogenheter tilläggs MO enligt balkförslagetsom
kommer framgå miljöbalken denna träder i kraft,näratt av
och det i föroch sig formellt tillräckligt i in-sett attvore
struktionen hänvisa till denna. miljöbalken emellertidI kan
de aktuella bestämmelserna förutsättas bli utspridda på para-
grafer i flera olika kapitel.

Samma princip beträffandebör gälla de befogenheter som
MO sannolikt kommer enligtmed andra lagaratt utrustas

förhållanden i miljön. Miljöskyddskommitténrör över-som
lämnade ijuni 1994 till regeringen sitt slutbetänkande SOU
1994:96 Följdlagstifning till miljöbalken. Kommittén före-
slår MO får överklaga beslut enligt nio vidrätt lagaratt att
sidan miljöbalken, bl.a. vattenlagen, skogsvårdslagen ochav
minerallagen.

inteBetänkandet har remissbehandlats. Frågornaännu
befinner sig således fortfarande i inledningsfas i lagstift-en
ningsprocessen och vi skall inte föregripa denna Iprocess.
vårt förslag till instruktion formulerar vi därför endast ett
utkast till bestämmelse 3 §.
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Årsrapport

MO bör i likhet med andra offentliga ombudsmän avge en
årlig till regeringen sin verksamhet. Detta börrapport om
regleras i instruktionen. Rapporten bör budgetår ochettavse
således tills vidare omfatta tiden från juli1 år tillett samma
datum året därpå. För skall finnas tillgänglig iatt rapporten
budgetprocessen i regeringskansliet föreskrivasbör denatt
skall den 1 oktober. När det blir aktuelltsenastges att

tillövergå budgetår bör regeln efter det.annat anpassas
Utan det behöver i instruktionen böratt rapportenanges

formellutöver redogörelse för ärendemängder, åtgärderen
redovisaäven erfarenheter och de behovm.m. ta upp av

förbättringar olika slag MO har uppmärksammat.av som

5.2 Organisation 6-8 §§

Verksförordningen 1987: 100 tillämpasl bör MO:spå
organisation i den utsträckning framgår 8 §§7 ochsom av
i förslaget till instruktion. innebärDet bl.a. MO skall haatt

ställföreträdare regeringen.permanenten utsessom av
hänsynMed till den i MO:scentrala roll verksamhet som

det ideella rådet förutsätts få, bör rådet i dettanämnas sam-
manhang med hänvisning till de bestämmelsernärmareen

i 12-13 §§.som ges

5.3 Handläggning ärendenav

9-11 §§

Som grundprincip bör gälla ombudsmannen beslutar iatt
ärendena. Ställföreträdaren bör kunnadock besluta i alla
slags ärenden ombudsmannen bestämmer så. Det börom
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tillbeslutsrättendelegeramöjlighetfinnasemellertid även att
slagsådanaärendenfrågadettjänstemän ärnärandra avom

nivå.lägrepåkande prövasatt
omfattandebedrivaMO förväntastanke påMed enatt

i sinmöjlighetombudsmannen attprocessverksamhet bör ges
domstolarinförsigförföra talanombuduppdra attetttur

ellersjälvMOfall börnormalalmyndigheter.andraoch
speciellaemellertidfinnstalan. Detföraställföreträdaren

dettauppdrabefogat ettdet kandär attsituationer vara
Diskrimineringsombuds-ochustitieombudsmännenombud. J

möjligheter.motsvarandeharmannen
till högrebeslutellerdomaröverklagaBeslut attom

ellerombudsmannenfattasalltidemellertidbör avinstans av
ställföreträdare.dennes

avgifts-utfärdamiljöbalken rättenligtMO får att
inne-instruktionen börmiljöskyddsavgift.föreläggande om

surrogatdelgivnings.k.bestämmelsehålla avattomen
undantags-vissaianvändasfårendastföreläggandensådana

fall.

rådideellaMiljöombudsmannens5.4
§§12-13

ideelladetförväntas3.2.1och2.2avsnitteniSom framgått
vadenligtskallMO. Detfunktioner hosviktigafyllarådet

forumfungeramiljöbalkspropositionen ettanförs i somsom
miljö-påorganisationerideellaochMOmellansamrådför

MO tillviaviktprincipiellfrågorkanaliseraochområdet av
uppgifterrådetsfrågornaVi har berörtprövning.rättslig om

3.2.1.avsnittisammansättningoch
förut-rådetbetydelseframhållas deninstruktionen börl
frågadet ärdvs. närverksamhet,rättsligaMO:sfå isätts

fåförväntasMO kanbefogenheterutnyttja de somattom
vidarebörinstruktionenandra lagar.ochmiljöbalkenenligt
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innehålla bestämmelser hur rådet Med hänsyn tillutses.om
syftet bakom reformen Öka allmänhetens inflytande överatt-
beslutsprocesserna miljöområdet bör lämplig ordningen-

följande. Först bestäms vilka organisationer skallvara som
representerade i rådet. Det bör regeringen besluta.vara

Därefter föreslår och de utvalda organisationernavar en av
sin i rådet. Det bör regeringenävenrepresentant vara som
därefter formellt de enskilda ledamöterna i rådet. Iutser
avsnitt 3.2.1 har även synpunkter vadpå kangett som

förgöras fortlöpande vitalisera rådet och tillföraatt nya
impulser.

Vi i betänkande i höst lämna forslagatt ettavser senare
vilka organisationer bör representerade i rådet.om som vara

Ombudsmannen bör ordförande i rådet och ställ-vara
företrädaren vice ordförande. Protokoll bör föras vid sam-
manträdena.

5.5 Tjänstetillsättningar och

Överklagande 14-15 §§

De regler tjänstetillsättningar och överklagandeom som
upptagits i förslaget till instruktion fordrar inga särskilda
kommentarer.
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fö;Kommittédirektiv
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1993:43Dir.

tillförslagetanledningOrganisationsförändringar med av
miljöbalk

Dir. 1993:43

1993-04-07Beslut vid regeringssammanträde

statsrådet Johansson,Chefen för Miljö- naturresursdepartcmentet,och
anför.

Witt förslag

förslag tilllämnai uppdragJag föreslår särskild utredare attatt gesen
anledning förslagetmedsådana organisationsförändringar behövs avsom

till miljöbalk.en

Bakgrund

uppgiftkommittéDåvarande regeringen tillkallade i maj 1989 med atten
Kommitténmiljöskyddslagstiftningen dir. 1989:32.över namnetantogse

Miljöskyddskommittén.
iMiljöskyddskommitténdir. fickGenom tilläggsdirektiv 1991:54

enligtmiljöbalk. miljöbalken bordefram förslag till luppdag läggaatt en
ochbevara, skyddadirektiven ingå i förstaalla lagar attrummetsom avser

tillförbättra tillståndet i miljön, medborgarna rättenatt garantera renen
långsiktigt hushållning medsäkerställa godhälsosam miljö ochoch att en

naturresursema.
MILIÖBALK1993:27,Miljöskyddskommitténs huvudbetänkande SOU

1993.31till regeringen denförslag till miljöbalk överlämnadesmed mars



Utgångspunkter för utredningen

Miljöskyddskomtnittén inom för sitt gjortuppdrag allmännahar ramen
bedömningar uppgifter.myndigheternas ansvarsområden och Samord-av
ningen miljölagar iantal lagkomplex innebärett stort ett gemensamtav
emellertid förslagetmed nödvändighet till balk kommer innehållaatt att
regler allmänt hållna. myndigheternasär Vad gäller ansvarsområdensom

uppgifteroch därförkommer balken enligt förslaget i huvudsakatt
innehålla bemyndiganden för regeringen reglera dessa frågoratt genom
särskilda föreskrifter. Arbetet med lägga framnärmare utreda ochatt
konkreta förslag till Inyndighetsorganisationden föranledasbörsom av
kommitténs förslag anförtros regeringenbör tillkallad särskilden av
utredare.

Anrvarqförzlølning mellan conralu :nynxliglzcrcr

Samordningen tillmiljö- lederoch hälsoskyddslagarna attav
ansvarsfördelningen olika myndig-behöver klargöras mellan centralade
heter har uppgifter inom Förde områden balken täcker.som som

fornärvarande har central myndighet ofta tilldelats odelat ettetten ansvar
visst lagomrâde förekommer delas olikadet också mellanansvaretattmen
myndigheter. Ett sådant inte avgränsningarna ärdelat kanansvar om
tydliga medföra viss ineffektivitet.

l sammanhanget sektorsmyndigheter harbör olikanämnas centrala ettatt
ökande såsomför miljöarbetet inom sina respektive sektorer t.ex.ansvar
jordbruk centralaoch Vidare för detrafik. har generaldirektörerna
myndigheter kemikaliekontrollenfördet huvudsakligahar ansvaretsom
nyligen grund-träffat ansvarsfördelning.överenskommelse Denen om

behållas.läggande ansvarsfördelningen kemikaliekontrollen kanvad gäller
Socialstyrelsens Statskontoretnyligenroll inom hålsoskyddet har utretts av

1992:10. har remissbehandlats.rapport Rapporten
strålskyddsområdetEnligt Miljöskyddskommitténs bedömning är ett

ändradföreslåområde inom vilket finns anledning någondet inte någon att
iinordnasansvarsfördelning skulle kommastrálskyddslagcnäven attom

balken.

Förcsknfisrâtt

Miljöskyddskommittén har byggt sitt förslag till miljöbalk balkensatt
regler i myndighetsföreskrifter.utsträckning skall kompletteras medstor
Härtill utsträckning skallkommer miljöområdet iEG:s regleratt stor
införlivas föreskrifter den centralamed svensk utfärdaderätt genom av
myndigheten på området.
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därför delsMiljö- och hälsoskyddslagstiftningen i framtiden torde
tillnärmandeförslaget till miljöbalk. Sverigesgrund dels grundav av

föreskrifterEG, i grad i dag innehållhögre än sitt närmare somgenom
kartlägga demeddelats central myndighet. Det då angelägetär att avav en

ochberördabalken centrala myndigheternasformella befogenheter, resurser
förutsättningar i för uppgift. belysning börövrigt klara denna Enatt av nya

i förhållande tillockså göras kommunernas roll.

TiIlsrrindsprörtning m.m.

Organisationen miljöskyddslagför tillståndsprövning enligt nuvarande
behöver instansordningen för vissaöver liksom överklagade ärendenses
enligt naturvårdslagen.

Tillståndsprövningen miljöskyddslagen miljöfarligenligt verksamhetav
sker i vid Koncessionsnämnden för miljöskydd länsstyrelserna.dag och
Koncessionsnämnden tillständsgivande myndighet för 300 olikaär ca

Överklagandeför 000.verksamheter och länsstyrelsen 4 beslutca av som
fattas Koncessionsnämnden.Regeringenlänsstyrelsen prövarprövasav av

Koncessionsnämndenöverklagade beslut fattar första instans.somsom
Prövning enligt naturvårdslagenärenden sker i betydande utsträckningav

hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan har också vissa ärendenoch delegerat
Ärendentill kommunerna. tillstånd dispenstill täktverksamhct. frånsom

bestämmelserna inrättande föreskrifterstrandskydd förochsamtom av
naturvårdsområden får regeringen.överklagas hos

Då det för tillståndsprövningen för miljöfarliggäller verksamhetsättet år
grundläggande principiellt viktig fråga företasoch prövningen skallen om

domstol friståendevattendomstolen, administrativav en som enav
tillstándsmyndighet förvaltningsmyndighet ocksåeller harav en som
tillsynsuppgifter. Från visst industrihåll exempelvis föreslagitshar att
tillståndsprövningen miljöfarlig regionalaverksamhet skall övertasav av

Miljöskyddskommitténvattendomstolarna. den bedöm-gört.ex.organ,
ningen skälen för förde starkaste närvarande talar ärendenatt att om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet handläggs i administrativ ordning.

Tillståndsprövningen för miljöfarlig därför tills vidareverksamhet bör
kvar inom länsstyrelsen. omständigheten myndighetDenstanna att samma

tillstånd tillsynmeddelar och utövar över verksamheter harsamma
fördelar gäller tillvarapåtagliga det de begränsadenär taatt resurser som

finns istår till buds. regler detDe dag när gällersom
och emellertid ingenKoncessionsnämndenskompetens sammansättninghar

för handläggningmotsvarighet länsstyrelsernas liknande ärenden. Detav
finns därför utveckla särskilda handläggningsregler förskäl att

vid förbättratillståndsârenden handläggs länsstyrelserna. För attsom
effektivt resursutnyttjande, handläggningstid,möjligheterna till ökadkortare

offentlighet kvalitet tillståndsprövningen,och ökad bör det ocksåen
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flera länsstyrelser samarbetafinnas möjligheter för att om
tillståndsprövtningen.

regeringen i ikad utsträckningviktig utgångspunkt bör avlastasEn är att
dåirför lämpligtförvaltningsärenden. kan del denDet attvara en av

miljöfarligtillståndsprövtning för verksamhet sker Koncessions-hossom nu
flyttas till länsstyrelserna.första instans Koncessionsnämndennämnden som

också förda bli överklagningsinstans dessaärenden. bör vidareskulle Det
tillståndockså har lämnats länsstyrelserna ellerövervägas om som av

enligt naturvårdslagen överklagaskommunerna den nuvarande bör hos
Koncessionsnämndenliksom enligt naturvårdslagen förandra ärenden som

Koncessionsnämndensuppgift blirnärvarande överklagas regeringen.hos
idå ökad utsträckning slutligt ärenden har överklagats.prövaatt sotn

bli sistainnebär alltså Koncessionsnämnden skulleDet sagda attnyss
vikt. inteinstans i flesta inte principiell kräverde ärenden. är somsom av

regeringen och inte kräverpolitiskt ställningstagandeett somav
i huvudsakdomstolsprövning. får regeringen i sammanhangDärmed detta

vilkariktlinjernafölja riksdagen.den roll bör de antagna omsom av av
l98384:l20.regeringenöverklagade ärenden bör prop.prövassom av

l98384:KU23, 1983842250.bet. rskr.
rättighetskommitténFri- JuDet bör i detta sammanhang ochnämnasatt

möjligheter1992:01 uppgift frågan vidgadehar till bl.a. övervägaatt om
till förvaltningsbeslut.domstolsprövning normbeslut ochav

l992:03 harbyggutredningen bl.a.Nämnas bör också Plan- och Matt
enligtregeringentill uppgift förslag till kan avlastas ärendenlämna huratt

plan- l987: 10, Utredaren bör beakta det behovoch bygglagen PBL. enav
finnas mellan de frågorsamordning prövningssystemet kan somsomav

miljöbalkenkommer beröras och plan- och bygglagen.att av
genomför utvärdering fördelningenNaturvårdsverket för närvarande en av

enligtverksamheter mellan Koncessionsnämnden och länsstyrelsernaav
1989 miljöskyddsförordning.bilagan till års

Tillsyn

utredningar kommit fram till de störstaFlera har under år attsenare
tillsynsomrâdet.i myndigheternas miljöarbete finna inombristerna står att

lagstiftningenOrsakerna härtill brister iinte i första hand beroanses
bristande ochhänga med organisatoriska frågor,utan mer resursersamman

brister utredningari styrningen tillsynsarbetet. följd dessaSomav en av
tillfördes 1980-taletden statliga miljöskyddsorganisationen under slutet av

harbetydande resurstillskott samtidigt tillsynsansvarkommunernassom
minskat.vidgats. Under de allra åren har länsstyrelsernassenaste resurser
SverigesNya och delvis tillsynsuppgifter i och medförändrade tillkommer

miljölagstiftning.nårmande till miljöbalken InomEG, och annan ny
rationaliseringsvinstertillsynsområdet bör gå finnadet att genom
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olika lagarnadesamordningensamband medi :tvorganisationsföråindringar
iärföreskrifter. Detgenerellautfärdamöjlighetentill attmed hänsynoch

omfattar.myndighetsarbetetvadklargöraviktigtsammanhang attdetta 1991:01MlivsmiljögodförarbeteUtredningen kommunernas enom tillsynsorganisationert.delarberörfrågorsitt arbetei avbehandlade som
den översynförunderlagetdelutgörakanställningstaganden avenDess

frågorbygglagutretlningenochllanbehandlarVidareföreslås här.som ochplaneringfysiskgällerdetkontroll närochtillsyntillstånd,om
byggande.

Uppdraget

organisationsförändringar sotnsådanatillförslagskall lämnaUtredaren
tillförslagMiljöskyddskotnmittens enanledningmedvidtasbehöver av

behandlasskallområdenFöljandemiljöbalk.
myndighetercentralaolikaansvarsfördelning mellan- föreskriftermeddelarättenmyndigheter attolikafördelning av- enligttillståndprövningförinstansordninginklusive avorganisation- miljöskyddslagnuvarande

nuvarandeenligtärendenöverklagadesådanaförinstansordning- regeringenslutligtnärvarande prövasför avnaturvårdslag som fördelningeninklusivemiljöbalken avenligttillsynförformerna- nivå.lokalochregionalcentral,mellantillsynsansvaret
myndighetsutövningöversynen avsertill den somkoncentreras typbör av

kommakanföreskrifterellermiljöbalkentänkta sotndentillämpningen av
denna.stödmedmeddelas avatt fördelatbörförvaltningsansvarettill hur varaförslagbör lämnaUtredaren

områdendeuppgifter inomhar sommyndighetercentralaolikamellan som
ansvarigasärskiltdärvid pekaskall utUtredningenbalken.täcks av miljöbalk.tillförslagetiverksamhetsområdenaolikaför demyndigheter

sektors-beaktandemedutformasskall avUtredningsförslaget
såvittbörUtredningsförslagetmiljöarbetet.förmyndigheternas ansvar

miljöarbete,effektivaretilldelsledamyndigheterna ettcentraladeavser förhållanden.nuvarandejämfört medbesparingarbeståendetilldels
formellamiljömyndigheternascentraladekartläggabörUtredaren

föreskrifterutfärdaövrigtiförutsättningar attochbefogenheter, resurser
förslaglämnabörUtredarenförbättringar.tillförslagbehovvidsamt ge iminstintedettaha,skallmyndighetenföreskriftsråttlångtgåendetill hur

till EG.närmandeSverigesljuset av andelIänsstyrelsernasökamöjligheten avöverväga attbörUtredaren
börUtredarenverksamhet.miljöfarligfrågaitillståndsprövningen om

nuvarandeenligttillstånd,beslutlänsstyrelsensöverväga omvidare om i dagnaturvårdslagnuvarandeenligtbeslut somsådanainiljöskyddslag och
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fär överklagas hos regeringen. i ökad utsträckning bör överklagas till
vilka frågorKoncessionsnämnden. därvid särskiltUtredaren bör klarlägga

slutgiltigt regeringen behövs. ocksåbör detprövas samt,som omav
beskriva Koncessionsnâmndens roll arbetsuppgifter.ochnya

Utredaren förslag flerabör lämna till hur länsstyrelser vid behov skall
kunna samordna med tillstándsprövningen. bör ocksåarbetet Utredaren

förslaglämna till särskildahur handläggningsregler för länsstyrelsen skall
tillkomma i tänkta miljöbalken. iuttryck den lânsstyrelseinstruktionen eller
lämpligt sätt.annat

Utredaren bör vidare föreslå lämplig organisation för tillsyn enligten
miljöbalken så de samlade myndighetsresursema fördelas och utnyttjasatt

effektivt och för fånga tillsätt de möjligheterett att upp
rationaliseringsvinster den lagstiftningensamordnade Vad gällersom ger.
tillsynen utgångspunktenär uppdelningen tillsynsansvaret mellanatt av
länsstyrelsen kommunernaoch tydligare ibör dag. Det ärgöras än
angeläget säkerställa hög kompetens, kravliksom högt ställdaatt
rättssäkerhet effektivitetoch i tillsynsarbetet. Vidare enhetlighet ibör
rättstillämpningen uppnås. förslag ställningstaganden angåendeDe och
tillsynen lämnas Miljöskyddskommittén Utredningenochsom av av om
kommunernas arbete för livsmiljö tjäna utgångspunktgod bör ochen som
vidareutvecklas i de delar det behövs.

Miljöskyddskommitténs majoritet föreslår i sitt slutbetänkande att en
Miljöombudsman inrättas.skall Utredningen bör med tillhänsyn
remissutfallet för-belysa med inrättandeoch nackdelar ett av en
Miljöombudsman och organisatoriska lösningar förutvärdera alternativa en
sådan.

förslag i formUtredaren bör redovisa sinakonsekvenserna avav
ftnansieringsbehov rationaliseringsvinster för statliga ochdensamt
kommunala administrationen. Effektiviseringar i genereradstatenav
administration också redovisas.inom näringslivet böroch kommunerna

tillUtredarens förslag skall neutralt i förhållandevara
Regionberedningens 1992:06 förhindraC och intearbete en annan
regional förhuvudman dessa frågor.även

sambandUtredaren har möjlighet också andra frågor harprövaatt som
med dem aktualiseras här.som

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredaren bör den l l994 redovisa resultatet sittseptembersenast av
arbete.

Utredningen Miljöskydds-skall genomföras i samarbete mednära
kommittén och utgångspunkt förslag och bedömningarmed i kommitténs

remissinstansemasoch synpunkter.
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Utredningen omresultatenbeaktaockså avbörUtredningen
och1993:19. KommunernaSOFlivsmiljögodför;arbetekontmunernas en inomrollSocialstyrelsensStatskontorets rapport ommiljöarbetet sann

1992:10.hälsoskyddet trappor: 1992:03 ochMbyggutreditingettochPlan-medskeskallSamråd
Fria ochmedskeävenSamråd bör1992:06.CRegionbcredxiingen

domstolspréiiøninggällersåvitt av1991:01Jurättighctskoinmitten
törvaltningsbeslnt.

berördamedsamverkanibedrivasutredningsarbetetskallHiirutöver
myndigheter.

kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällavidarebörarbetetFör
dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredaresärskildaoch

1988:43dir. samtutredningsverksamheteniEG-aspekter1984:5,
1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisning av

Hemställan

regeringenjaghemställeranfört attharjagvadtiilhänvisningMed nu
bemyndigar

naturresursdepartementetMiljö- ochförchefen
kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkallaatt en - medorganisationsförändringarutredauppgiftmed att1976:119 - miljöbalk.tillförslagetanledning enav biträdeochsekreterare annatsakkunniga, experter.beslutaatt om

kontmittén.
belastaskallkostnadernabeslutarregeringen attjaghemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelns m.m.fjortonde

Beslut

hansbifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemstâllan.

naturresursdepartementetMiljö- och





dhx144WKommittédirektiv

Dir. 1994:48
rektivTilläggsdi

MiljöombudsmanInrättande av

1994:48Dir.

1994-05-26regeringssammantriidevidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

tilläggsdirektiv i uppdragfår att.Vliljöorganisationsutredningen genom
regeringensförförbehållmedmiljöombudsmaninrättandetFörbereda enav

miljöbalken.i frågabeslutkommanderiksdagensoch om

Utredningen skall
organisation,riktlinjer för hliljöombudsmannensredovisa- främstföreträdare förmedideella rådförslag detlämna om- tillförslagochbiträda ombudsmannenmiljöorganisationer skall gesom

uppgifter,rådets
kansli,till Miljöombudsmannensbör knytasvilken kompetens somange- berördasamarbete medtillgodogörasvilken kompetens kan genomsom

övrigt bör haiombudsmannenmyndigheter och vilken kompetens
möjlighet upphandla,att

ochMiljöombudsmannenansvarsfördelningredovisa förslag till mellan-
myndigheter,övriga regionala och lokalaberörda centrala,

för Miljöombudsmannen,utforma förslag till instruktion-
finansieringenochtill för Miljöombudsmannenförslag ramanslagettge- 199596 och199495, budgetårethälften budgetåretdetta för andra avav

för halvåret 1996,andra
skallför myndighetenvidta administrativa förberedelser krävsde attsom-

förberedajanuari ingårfungera från med 1995. dettakunna och l I att
avtalingå detillsättandet tjänster, anskaffningardegöra samt m.m.av

påbörjas.nödvändiga för verksamheten skall kunnabedöms attsom vara



Bakgrund

Miljöorganisationsutredningen M 1993:04 har i uppgift förslaglämnaatt
till sådana organisationsförändringar behövs anledningmedsom avförslaget till miljöbalk. Utredningen skallen enligt sina direktiv dir.
1993:43 bl.a. belysa för- och nackdelar med inrättandeett av enmiljöombudsman och utvärdera alternativa organisatoriska lösningar för ensådan.

Sedermera har i regeringens lagrådsremiss 3den 1994mars ommiljöbalk föreslagits bl.a. miljöombudsmanatt inrättas innanen
miljöbalken iträder kraft. Miljöombudsmannen föreslås till uppgift att
företräda allmänheten för främja miljö-att och intressen.naturvårdens
Ombudsmannen skall och utreda klagomålta emot från allmänheten över
olika förhållanden inom miljöområdet, följa tillämpningen lagstiftningenav
inom miljöområdet och verka för brister i lagstiftningen avhjälps.att
Ombudsmannen skall föra talan miljöskyddsavgift och i vissa fall självom
kunna besluta avgift skall Vidareatt skalltas ombudsmannenom ut. ha rätt

överklaga beslut enligt miljöbalkenatt och beslut fattats med stödsom avdenna. En viktig uppgift föraär talan omprövningannan att tillståndom av
till miljöfarlig verksamhet. Miljöombudsmannen skall också vid behov
kunna besluta tillsynsansvaret i enskiltatt fall flyttas frånett myndigheten
till en annan.

Ytterligare arbetsuppgifter för Miljöombudsmannen för verksamheter
regleras utanför miljöbalken kan blisom aktuella bl.a. följdsom en avMiljöskyddskommitténs slutbetänkande skall lämnas den 30 junisom senast

1994.
Miljöombudsmannen inrättas myndighet. Myndigheten föreslåssom en

Miljöombudsmannen.namnet Miljöombudsmannen biträds ideellt rådettav
med för miljöorganisationer.representanter

I lagrådsremissen anför regeringen förberedelsearbetet för inrättandetatt
bör påbörjas Detta uppdrag tillsnarast. är sin karaktär annorlunda än det

Miljöorganisationsutredningen tidigare fått i fråga Miljöombudsmannen.om
Med ändring de tidigare direktiven Miljöorganisationsutredningenav ges
därför i uppdrag förbereda inrättandetatt miljöombudsman.av en

Uppdraget

Miljöorganisationsutredningen skall redovisa riktlinjer för den nya
myndighetens organisation, kompetens och arbetsformer med utgångspunkt
från vad anförs i lagrådsremissen miljöbalksom med anpassning tillom
regeringens och riksdagens kommande beslut i frågan.

Utredningen skall lämna förslag det ideella råd företrädaremed förom
främst miljöorganisationer skall biträda ombudsmannen. Vidare skallsom
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frånutgångspunktuppgifter medrådetsutredningen närmare ange
samrådsforum mellanrådet fungerabörförslaglagrådsremissens ettatt som

bakgrundskalldetorganisationerna ochochMiljöombudsmannen att ge en
viktiga frågor.principielltiställningstagandenMiljöombudsmannenstill

tillknytasbörockså vilken kompetensskallUtredningen somange
tillgängligfinnasbörkansli, vilken kompetensMiljöombudsmannens som

vilken kompetensmyndigheter ochberördamedsamarbetegenom
Vad gällermöjlighet upphandla.i övrigt bör haombudsmannen att

myndigheters ochutnyttja andrarättighetXliljöombudsmannens att resurser
till förfogande ärställamyndigheterskyldigheten för dessa att resurser

olikamellansmidigt samarbetefinnasskallutgångspunkten det ettatt
miljöområdet.myndigheter

Miljöombuds-ansvarsfördelningen mellanredovisaUtredningen skall
myndigheter.regionala och lokalacentrala,övriga berördaochmannen

instruktion för Miljö-tillutforma förslagskallUtredningen
framgår.prioriteringarverksamhetsområde ochvilkenombudsmannen av

för ombudsmannensformerockså föreslåutredningenDärvid skall
miljöorganisationer ochideellamedmyndigheterandrakontakter med samt

andra berörda organ.
Miljöombudsmannenförtill ramanslagförslagUtredningen skall ettge

199495budgetårethälftenför andrafinansieringen detta samtoch avav
1996.hälften årandra199596 ochför budgetåret av

förberedande åtgärderadministrativavidare vidta deUtredningen skall
från och medfungeramyndigheten skall kunnaför denkrävs att nyasom

tjänstertillsättandetförbereda1995. ingår bl.a.januari l dettalden att av
nödvändiga föri övrigt bedömsåtgärdervidta de attoch att som

åtgärder anslutaTill sådana hörpåbörjas.skall kunnaverksamheten att
redovisningssystemet, läggastatligatillMiljöombudsmannen det att upp

deverksamhet och göramyndighetensredovisningsplaner för att
förnödvändigabedömsingå avtalanskaffningar och de attvarasom

påbörjas.verksamheten skall kunna
utredningsmaterial,till övrigtförturi förhållandeUtredningen skall, med
myndighetenför denoch ramanslagförslag till instruktion senastlämna nya

Miljö-redovisas tillövriga delar skall1994. iaugusti Uppdraget15den
1994.december Detden 1naturresursdepartementetoch senast

tills Miljöombudsmannen harskall fortgåförberedelsearbetetadministrativa
inråttats.

möjlighetmiljöorganisationer skall beredasför ideellaFöreträdare att
utredningsarbetet.delta i

sambandockså andra frågor harmöjlighet prövaUtredningen har att som
gäller deUtredningen såvittbör ävenaktualiseras här.demed nusom

1992:03,byggutredningenmed Plan- och Msamrådauppgifternaaktuella
l987:10plan- och bygglagenstill uppgift överhar att sesom

direktiv tillregeringensskall vidare gällaarbetetöverklaganderegler. För
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samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utrcdningsförslagens
inriktning dir. 1984:5, EG-aspekter i utredningsvcrksamheten dir.
1988:43 offentligapröva åtagandensamt att dir. 1994:23.

Miljö- och naturrcsursdepanementet
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andras.ochandesVår stämma35.statliga -fördenÄndradansvarsfördelning Ku.internationalisering.och. KulturpolitikFi.statistiken. M.planering.fysiskochMiljö36.EuropaochLandstingenKommunerna,h underhälsareproduktivoch. Sexualupplysning37.C.Bilagedel.+ UD.Sverige.il900-taletChefskap.ochkvinnorföreställningarMäns om l850-l993.UD.Sverigearbeteoch. bamKvinnor,38.EG.Ju.ochVapenlagen solidaritetOmäldre.blivit. Gamla39. ärungasomJu.psykiatri.ochKriminalvård 1993.S.äldreåretEuropeiskagenerationerna.. mellansamhällsekonomiskEnEuropa.ochSverige M.strålskyddsforskning.. LångsiktigFi.konsekvensanalys. . A.Ledighetslagstiftningenöversyn.4l. en-M.miljonochEESEU, C.trossamfunden.. och42,Statenutrikes-iSverigeförFöljdeniavägvalHistoriskt - betydelseskattemassysselsättning. Uppskattad om43,bli, -hänseendesäkerhetspolitiskt attavoch Fi.tjänstesektum.privatafördenUD.unionenEuropeiskaimedlembliinterespektive Fi.samhället.iFolkbokföringsuppgiftema44.kulturochkonstkontinuitetochFörnyelse om-v U.lärande.livslångtförGrundenKu.framtiden.i . transfereringarSamhällsekonomi,mellanSambandet46.övergripandetillFörslagtill EUAnslutning -. socialbidrag.ochlagstiftning.UD. anslutningenobligatoriskadenAvveckling47.mottagande avförFörberedelserkommit.,krigetOm U.nationer.. ochStudentkårertillBilagedel.SB.l949-l969bistånd +militärtav A.bilagedel.utveckling+förKunskap48.demokratiochSuveränitet. Ju.Utrikessekretessen.49.UD.medbilagedel expertuppsatser.+ Fi.översyn.Allemanssparandet50. enFi. -llK-metoden,m.m. ochuppdrag. Museernasbildning.ochMinneSl.tid.C.iKonsumentpolitik nyen Ku.bilagedel.. organisation+K,Pâväg.. Ku.roller.52.Teaternsskogsmarkochjordbruks-påSkoterköming Ku.. hantverkare.förMästarbrev53.M.âtgärdsförslag.ochKartläggning Ku.asylärenden.ipraxisUtvärdering54.EG-direktiv. avenligtkonceniredovisningÅrs-och bilstöd.. reformerattillRätten55. ratten-Ju.ochll.Dell ochvâldtagitskvinnorför56.Ett somcentrumnationellverksamhetkommunaliKvalitet. S.misshandlats.C.utvärdering.ochuppföljning Principielladelfastigheter,Beskattningarbetsfördelning57. avoch -styrningbiståndetirollerRena - fastigheterbeskattning m.m.. förutgångspunkter avUD.bistándsförvaltning.effektivi en Fi.pensionssystem.Refonnerat. Ju.Nationaldagen.Juni58.6A.Bilagapensionssystem.Refonnerat ochPrinciperskyddas. skallvattendragVilka59.individeffekter.ochKostnader M.förslag.B.Bilagapensionssystem.Refonnerat Beskrivningarskyddas. avskallvattendragVilka59.avtalspensioner,ochATPKvinnors M.vattenområden.Ju.bostäder.Förvalta tillämpningoch. utformning av. skälSärskilda60.framtiden.förstrategialkoholpolitik -Svensk en- ibestämmelser. andra§och52 kap.nuläge.S.ochbakgrundalkoholpolitikSvensk -. Ku.utlänningslagen.alkoholproblem.förebyggaAtt N.kreditgivning.. Pantbankernas61.alkoholmissbrrtkare,S.Vårdav Fi.delfastighetstaxering,. Rationaliserad62.alkohol.ochKvinnor Ju.effektivitet.ochintegritet. Personnummer63.Alkohol. -FöräldrarBam -- tankarnaM., iMed64. rapsJu,Vallagen. Lag2integritet,del. omochStatistik65.Fi.Kultur -lllmervärdeskattefrágor m.m.Vissa - Fi.statistikofficiell. för m.m.personregisterTak.C.SammaUnderMycket Fi.förändring., itjänsterFinansiella66.medborgarskapsärenden,i m.m.betydelseVandelns entreprenad.ochsamverkan. iRäddningstjänst67.Ku. Fö.Ku.TV-sändningar.ytterligareförTeknisktutrymme Fi.insiderfrágor.vissaoch. kurspáverkanOtillbörlig68.
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69.OntheGeneralPrinciplesof Environment .Domareni SverigeinförframtidenProtection.M. utgångspunkterför fortsattutredningsarbete.-70.lnomkommunalutjämning.Fi. DelA+B. Ju.71 Omintygochutlåtanden utfärdas hälso-som 100.Beskattningenav. vidgränsöverskridandesjukvårdspersonaloch i yrkcsutövningen. omstruktureringarinomEG. Fi.m.m.72.sjukpenning.arbetsskadaochförtidspension lO Höjribban.förutsättningarocherfarenheter.S.- Lärarkompetensföryrkesutbildning.U.73.Ungdomarsvälfärdochvärderingar under- 102.Analysen ochutvärdering- bistånd.UD.avsökning levnadsvillkor,livsstilom ochattityder.C. 103.Studiemedelsñnansieradpolisutbildning.lu.74.PunktskatternaochEG.Fi. 104.PVC planför undvikacn miljöpåverkan.att M.-75.Patientskadelag.C. l05.Ny lagstiftning radioochTV. Ku.om76.TradeandtheEnvironmenttowards 106.Sjöarbetstid.a K.-sustainableplayingfield.M. lO7.Säkrarefinansiering framtidakärnavfallsav77.Tillvaronströsklar.C. kostnader.M78.Citytunneln .i Malmö.K. 108.Säkrarefinansiering framtidakärnavfalls-av79.Allmänhetensbankombudsman.Fi. kostnaderUnderlagsrapporter.M.-80.iakttagelserunder reform Lägesrapporten från 109.Tågetkommer.K.-Resursberedningensuppföljningvid universitet llO.sex Omsorgochkonkurrens.ochhögskolor det resurstilldelningssystemetav nya lll. BilarsmiljöklassningochEG.M.förgrundläggandehögskoleutbildning.U. 112.Konsumenternaochlivsmedelskvaliteten.81.Ny lag skiljeförfarande.Ju.om Enstudie konsumentupplevelser.av Jo.82.Förstärktamiljöinsatseri jordbruket ll3. Växanderåvaror.M.tillämpningsvensk EG:smiljöprogram.Jo.av- 114.Avfallsfriframtid.M.Övergång83. verksamheterochkollektivaav 115.Sjukvårdsreformerupp- i andraländer.S.sägningar.EUochdensvenskaarbetsrättenA. ll6. Skyldighet lagraoljaochkol.att N.84.Samvetsklausulinomhögskoleutbildningen.U. ll7. Domstolsprövningförvaltniiigsärenden.Ju.av85.Ny lag skatt energi.om 118.Informationsteknologin-VingarmänniskansEnteknisköversynochEG-anpassning. förmåga.SB.Motiv.Del- H9.Livsmedelspolitikför konsumenterna.Reformen-Författningstextochbilagor.Delll. Fi.- kom sig.Jo.som av86.Teknologiochvårdkonsurntioninomsluten 120.Finansiellleasing lösegendom.Ju.avsomatiskkorttidsvård198l-200l. l2l. Bosparande.Fi.87.Nyatidpunkterför redovisningochbetalning 122.Trygghetav brotti lokalsamhället.mot Kartläggning,skatterochavgifter.Fi. principiellasynpunkterochförslag.Ju.88.MervärdesskattenochEG.Fi. 123.Miljöombudsman.M.89.TullagstiftningenochEG.Fi.
90.Kart-ochfastighetsverksamhet

finansiering,samordningoch-författningsreglering.M.
9 .Trafikenochkoldioxiden Principerför minskaatt-trafikenskoldioxidutsläpp.K.
92.Miljözonerför trafiki tätorter.K.
93.Levandeskärgårdar.Jo.
94.Dagspresseni 1990-taletsmedielandskap.Ku.
95.Enallmänsjukvårdsförsäkringi offentligregi.96.Följdlagstiftningtill miljöbalken.M.
97.Reglering Vattenuttagenskildaav brumar.Mur .98.Beskattning förmåner.Fi.av
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pensionssystem.BilagaReformerat B.Statsrådsberedningen
Kvinnors ochavtalspensioner.[22]ATPOmkrigetkommit...Förberedelserförmottagandeav strategiförframtiden.[24]Svenskalkoholpolitik en-militärtbistånd1949-1969Bilagedel.[ll]+ alkoholpolitikbakgrundochnuläge.[25]Svensk -lnfonnationsteknologin förebyggaalkoholproblem.[26]AttVingar människansfönnåga.[l18]åt alkoholmissbrukare.[27]Vårdav

alkohol.Kvinnoroch [28]Justitiedepartementet
FöräldrarAlkohol.[29]Barn- -ochEG[4]Vapenlagen solidaritetGamla blivitäldre.Om mellanärungasomKriminalvård psykiatri.[5]och [39]generationema.Europeiskaäldreåret1993.Års- EG-direkliv.ochkoncentredovisuingenligt mellanSamhällsekonomitransfereringarSambandetDell ochll. Ju,[17] socialbidrag.[46]ochFörvaltabostäder.[23] till bilstöd.[55]Rätten reformeratratten-Vallagen.[30] Ett förkvinnor våldtagitsochcentrum somUtrikessekretessen.[49] misshandlats.[56]6 JuniNationaldagen.[58] Omintyg utlåtanden utfärdas hälso-och som avPersonnummer effektivitet.[63]integritetoch- sjukvårdspersonali yrkesutövningen.[71]ochNy lag skiljeförfarande.[81]om förtidspensionsjukpenning.arbetsskadaochiDomarenSverigeinförframtiden förutsättningar erfarenheter.[72]och-utgångspunkter utredningsarbete.för fortsatt- Teknologi vårdkonsumtioninomoch slutenDelA+B. [99] korttidsvård1981-2001.somatisk [86]Studiemedelsfinansieradpolisutbildning.[103] sjukvårdsförsâkringi offentligregi.[95]EnallmänDomstolsprövningförvaltningsärenden.[117]av Omsorg [110]ochkonkurrens.Finansiellleasing [120]lösegendom.av iSjukvárdsreformerandraländer.[115]Trygghet i Kartläggning,brott lokalsamhället.mot

principiellasynpunkterochförslag.[122] Kommunikationsdepartementet
[15]Påväg.Utrikesdepartementet

i [78]CitytunnelnMalmö.Historiskt Följdemavägval förSverigei utrikes-och- koldioxiden Principer minskaTrafikenoch för att-säkerhetspolitiskthänseende bli,respektiveintebliattav trafikenskoldioxidutsläpp.[91]medlemEuropeiskaunionen.i [8] trafiki [92]Miljözonerför tätorter.Anslutningtill Förslagtill övergripandeEU- Sjöarbetstid.[106]lagstiftning.[10] [109]Tågetkommer.Suveränitetochdemokrati
bilagedelmed [12]+ expertuppsatser. Finansdepartementetbiståndetrolleri stymingocharbetsfördelningRena - Ändrad statistiken.[l]ansvarsfördelningfördenstatligai effektivbiståndslörvaltning.[19]en Sverige Europa.EnsamhällsekonomiskochSexualupplysningochreproduktiv 1900talethälsaunder [6]konsekvensanalys.i Sverige.[37] JlK-metoden. [13]m.m.Kvinnor,bam arbeteoch Sverige1850-1993.[38] mervärdeskattefrågorKultur [31]Vissa 111 m.m.-Analysochutvärdering bistånd.[102]av sysselsättning skattemasbetydelseUppskattad om-privatatjänstesekrom.förden [43]Försvarsdepartementet

Folkbokföringsuppgiñemai samhället.[44]Räddningstjänsti [67]samverkanoch entreprenad. Allemanssparandet [50]översyn.en-Beskattning fastigheter, PrincipielladelavSocialdepartementet -utgångspunkterför beskattning fastigheter [57]av m.m.föreställningar kvinnorochChefskap.Mäns [3]om Rationaliseradfastighetstaxering. Fi. [62]delReformeratpensionssystem.[20] integritet,Statistikoch del2Refonneratpensionssystem.BilagaA. Lag personregisterför officiellstatistik [65]om m.m.-Kostnaderochindivideffekter.[21] Finansiellatjänsteri förändring.[66]
vissainsiderfrågor.[68]Otillbörligkurspaverkanoch



offentligaStatens utredningar 1994

Systematisk förteckning

lnomkommunalutjämning.[70] Teaterns [52]roller.
Punktskatterna EG.[74]och [53]Mästarbrevför hantverkare.

[79]Allmänhetensbankombudsman. Utvärdering praxisi [54]asylärenden.av
Ny lag skatt energi. Särskilda utformning tillämpning 2skäl och kap.om av-Enteknisk EG-anpassning. [60]översynoch 5 § andrabestämmelseri utlänningslagen.och

Motiv. Del i 1990talets [94]Dagspressen medielandskap.- Författningstext bilagor.Delll. [85]och Nylagstiftning radio TV. [105]ochom- tidpunkter redovisning betalningNya för och av Näringsdepartementetavgifter.[87]ochskatter
EG.[88]Mervärdesskattenoch Pantbankernaskreditgivning.[61]

Tullagstiftningen EG.[89]och olja 16]Skyldighet lagra ochkol.att
[98]Beskattning förmåner.av

Beskattningenvidgränsöverskridande Arbetsmarknadsdepartementet
omstruktureringarinomEG, [100]m.m. Ledighetslagstiñningen [41]översynen-[121]Bosparande. [48]utveckling bilagedel.Kunskapför +

Övergång kollektivaverksamheterochav upp-Utbildningsdepartementet sägningar. [83]EUochdensvenskaarbetsrätten.
livslångtGrundenför lärande.[45]

Avveckling obligatoriskaanslutningen Civildepartementetden tillav
Studentkårer nationer.[47]och LandstingenochKommunerna, Europa.iakttagelser Lägesrapportunder reform frånen Bilagedel.[2]- +Resursberedningensuppföljningvid universitetsex [14]Konsumentpulitiki tid.ennyoch resurstilldelningssystemethögskolor detav nya nationellKvalitet kommunalverksamheti -högskoleutbildning.[80]för grundläggande uppföljningochutvärdering.[18]

inomhögskoleutbildningen.Samvetsklausul [84] MycketUnderSammaTak.[32]
Höj ribban ochtrossamfunden.[42]Staten
Lärarkompetensför yrkesutbildning.[101] värderingarUngdomarsvälfärd under-och en-livsstil attityder.]73]sökning levnadsvillkor, ochomJordbruksdepartementet Patientskadelag.[75]
Förstärktamiljöinsatseri jordbruket Tillvarons [77]trösklar.

tillämpning miljöprogram.svensk EG:s [82]av- Miljö- naturresursdepartementetLevandeskärgårdar.[93] och
Konsumente livsmedelskvaliteten.ochua EESochmiljön.[7]EU,Enstudie konsumentupplevelser.[112]av skogsmark.Skoterkömingjordbruks-ochpå
Livsmedelspolitikför konsumenterna. Kartläggning átgärdsförslag.[16]och

Reformen sig.[119]kornsom av Miljö planering.ochfysisk [36]-
[40]Långsiktigstrålskyddsforskning.Kulturdepartementet VilkavattendragskallskyddasPrinciperoch

Förnyelseochkontinuitet konstochkultur förslag.[59]om
i framtiden.[9] Vilka Beskrivningarvattendragskallskyddas avVandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden,[33] [S9]m.m. vattenområden.
Tekniskt förytterligareTV-sändningar.[34]utrymme tankarnaMed i [64]rapsVårandes ochandras.stämma On GeneralPrinciplesof Environmentthe-Kulturpolitik internationalisering.och [35] Protection.[69]
Minne bildning.Museernasoch uppdragoch Trade theEnvironmenttowardsand a-organisation bilagedel.[51]+ sustainableplayingfield.[76]

fastighetsverksamhetfinansiering,Kart-och -samordning författningsreglering.[90]och
miljöbalken.[96]Följdlagstiftningtill

Reglering enskilda [97]brunnar.Vattenuttagav ur
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[104]undvikamiljöpåverkan.PVC planför atten- finansiering framtidakärnavfallskostnader.Säkrare av
[107]

framtidakärnavfallskostnaderfinansieringSäkrare av
[108]Underlagsrapporter.- miljöklassning EG.[111]Bilars och

[113]Växanderåvaror.
14]Avfallsfriframtid.

[123]Miljöombudsman.
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