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Miljöpolitikens principer

FÖRORD

Vi kan inte lösa dagens problem med det tänkande ledde fram tillsom
problemen.

Albert Einstein

Vi människor måste finna livsstilar och utvecklingsmönster fungerarsom
inom för och respekterar hållbar utveckling. Omställningen tillramen en

hållbart samhälle förutsätter krav på förändring,ett omvärdering ochstora
nytänkande världen över.

De internationellt vedertagna miljöprinciperna syftar till tänka efteratt
före. Det viktigtär och tänka efter vad principernaatt stanna upp
egentligen innebär och hur kan vidareutveckla dem. Denna villrapport

underlag för uppföljningen nationellt internationelltett och uppdragetge av
från FNzs konferens miljö och utveckling i Rio 1992.de Janeiroom

Olof Johansson
Miljöminister
Ordförande i Miljövårdsberedningen
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Miljöpolitikens principer

INLEDNING

Ett antal viktiga principer ligger till grund för den moderna miljövården.
Några dem är övergripande till sin karaktärav och kan uppfattas all-som
männa riktlinjer för samhällsutvecklingen. Dit hör främst principen om en
hållbar utveckling försiktighetsprincipen.samt

Andra syftar till precisera förorenarnasatt Bland dem finnsansvar.
principen förorenarens betalningsansvar Polluterom Pays Principle, PPP,
introducerad OECD redan 1972, och principenav använda bästaattom
tillgängliga teknik Best Available Technology, BAT. Dessa principertvå

iär dag relativt väl etablerade i västvärlden och används såväl i nationell
lagstiftning i internationella konventioner.som

Kretsloppsprincipen däremotär mindre väl känd. Den kan betraktas som
hjälpmedel i försökenett utveckla operationellatt tolkning hållbaren avÄvenutveckling. begreppet kritisk belastningsgräns är redskap kanett som

användas i syfte klargöra vilka kravatt vi måste ställa förorenamapå för
kunna nå måletatt hållbar utveckling.om en
Substitutionsprincipen är besläktad både med BAT och med försiktig-

hetsprincipen. Tanken bakom denna princip är aldrig användaatt onödigt
riskabla ämnen eller metoder.

De hänvisar till miljövårdens principersom inte alltid sakmenar samma
när de talar PPPt.ex. eller hållbar utveckling.om I flera fallom saknas
tydliga och allmänt erkända definitioner. Det gäller BAT och, it.ex. ännu
högre grad, hållbar utveckling. I andra fall känns den ursprungliga
definitonen inte längre helt aktuell, och exempel på medveten ellerman ser
omedveten nytolkning. Så uppfattas PPPt.ex. ofta krav pånumera ettsom

alla miljökostnaderatt skall internaliseras, vilket inte överensstämmer med
OECDs principer från 1972.

Den föreliggande är försöknu rapporten frånett några ledamöternaav
i den svenska miljövårdsberedningen bidra till diskussionenatt hurom
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internationelltochnationelltianvändasochuttolkasprinciper bördessa
återspeglarlängdvarierandemycketkapitlen ärolikademiljöarbete. Att av
omfattandeföremål förvaritredanprincipernanågraförhållandet enatt av

litenutanförkändafögaochrelativtandra ärdiskussion, medan ennya
krets experter.av

begreppsubstitutionsprincipen är myntatsochKretsloppsprincipen som
ärversionenengelskspråkiga attrapportendensyfte medEttSverige.i av

länder.i andrakändademgöra mera
utveckling.hållbarprincipenkapitelmedinledsRapporten ett om enom

belastnings-kritiskaprincipenochkretsloppsprincipenföljerDärefter om
ochförsiktighetsprincipentillvidaresedanDiskussionen gårgränser.

teknik ochtillgängligabästaprincipenföljerSåsubstitutionsprincipen. om
vikapitel beröravslutandebetala. Iskaförorenaren ettprincipen attom

miljölag-nationellai denanvändasprinciperna kanhurfrågankortfattat om
Vi diskuterarkonventioner.avtal ochinternationellaistiftningen samt
principer äruppsättningennuvarandedenfrågankortockså avom

tillräcklig.
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Arne Jernelöv

HÅLLBARPRINCIPEN OM

UTVECKLING

En klar Iedstjärna eller diffust norrskenett

Hållbar utveckling eller sustainable development, det svåröversattasom-
engelska uttrycket lyder är fick världsvid spridningtermen som genom-
FN:s kommission för miljö och utveckling, den s.k. Brundtlandkommissio-

såsom på frågan FN:s framtidaett ledstjämanen, skullesvar om vara
ekonomisk utveckling för jordens fattigaatt grundläggande materiellge en
standard eller miljöskydd för mänsklighetensatt överlevnad.garantera

Begreppet snabbt politisk världen över då detvann acceptans postulerade
de två till oförenligaatt målen gick förena. Vid FN:s konferenssynes att

i Rio de Janeiro miljö och utveckling, hållen i juni 1992, hållbarom var
utveckling grundbegrepp inomochett Agenda 21 fastställde deltagarlän-
derna dagordning för hur måletsorts hållbar utveckling skallen kunna nås.
En officiell sammanfattning begreppetvad innebär kan fås i Riodekla-av
rationens princip 3 och vilka lyder:

Rätten till utveckling måste fullgöras på sådant sätt den rättvistett att-
tillgodoser nuvarande och kommande generationers behov utvecklingav
och miljö.

För uppnå hållbaratt utveckling måste skyddet miljönen utgöra- av en
integrerad del utvecklingsprocessen, och inte betraktasav någotsom
isolerat därifrån.

Mot denna bakgrund kan det tyckas rubrikens frågaatt borde lättbe-vara
svarad. Det borde också lätt Sverigeanpassaatt dokumenten frånvara Rio,
exempelvis i den kommande miljöbalken. Till delar detär kanske så, men
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behandlas först. Attfrågor måstegrundläggande satte sammanett manpar
automatiskt blevgjorde inte deutveckling ett.hållbar ochorden att tu

Behovet preciseringav

definieratintesustainable developmentutveckling ärhållbarBegreppet --
beskrivenfilosofisk princip, baraoperationellt.och Det är som enen

till-människorför generationutveckling möjliggör dagens attavsom
generationerframtidadärigenom försvåra förfredsställa sina behov attutan

denbeskrivningpolitiskt attraktivsina. Dettatillfredsställa äratt menen
teknologiformeneller andraringa för dengrund avgöraatt avom enager

inte.förenlig med målet ellereller ekonomiskt ärprogram
delframkomtill Riokonferensenförmötenavid de regionalaRedan en

varitutvecklinghållbarluddighet i begreppetproblem med den nogsom
Uganda,I Kampala,politiskaförutsättning för den breda acceptansen.en

sustainable1989, användesårafrikanska regionalmötet ägdedär det rum
growthsustainableoch utbytbart medheltdevelopment såsom synonymt

sig hanaturligt u-ländernadåpraktiskt alla talare. Detta ärtaget anserav
ekonomiskaskapat vårtutveckling hostill dennågoträtt osssomav

i detillväxttolkning dårimlig begreppetvälstånd. Dock det inteär aven
iocksåmiljöprobleminte hållbar. Världens ärallra flesta fall kan vara

skulleochekonomiska tillväxt,klassiskaskapade i-världensstort sett av
globalinnebäraskulle dettautvecklas på sättockså u-länderna ensamma

i-ländernasi likhet medutveckling alltså,miljökollaps. U-ländernas måste
bli betydligt hållbar änskullglobala fortlevnadensfortsatta, för den mer

traditionell tillväxtvad är.

vad kan intefortsätta växa ochVad kan

oförenlig medi fysiskafortgående tillväxtUppenbarligen är termeren
ökning vadmiljömässig hållbarhet. En fortgåendeekologisk balans och av

produceratenergimängd, mängdantalet människor, användhelstsom -
jordklotettill kollaps dåleder förr ellereller bruten malmsocker senare-

inte förmår mer.
fråganekonomiska begrepp BNP, ärMen med sammansatta som

Produktionenkomplicerad.fortlöpande litehuruvida de kan växa avmer
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imätt volym kan knappast öka ständigt framgårvaror som av resonemang-
Produktionenet mätt värde kan fortsätta ökaovan. av attvaror som nog

det är kunskapsinnehåll växer. Med produktionenom varornas som av
tjänster förhåller det sig liknandepå Tjänstersätt. förbrukar naturre-som

kan inte öka fortlöpandet.ex. transporter, förr ellersurser, utan att senare
komma i konflikt med ekosystemens tolerans eller jordklotets leverans-

Åförmåga. andra sidan kan vi vårda varandra, sjunga operaarior eller
spela fotboll för ivarandra praktiskt obegränsad omfattning ochtaget
uppbära ersättning för detta, störa den ekologiskautan balansenatt
nämnvärt. Då BNP och ekonomin innefattar alla dessa produktiontyper av
är det tänkbart med fortgående ekonomisk tillväxt under förutsättningen

produktionens innehåll samtidigtatt förändras större kunskapsinnehållmot
i produkter och större andel tjänstermot som förbrukaren naturresur-
ser. En tillväxt BNP baserad även på det tidigare inräknatsav som
exempelvis hemarbete är naturligtvis tänkbar istå konflikt medutan att
konceptet hållbar utveckling.

Tidsperioder och aktiviteter

Den filosofiska innebörden principen hållbar utveckling aktivitetenärav att
skall kunna fortgå i obegränsad tid. Uppenbarligen dettaär knappast fallet
med någon aktivitet beaktar tidsperioder betydelse för solsyste-om av

existens. Detta perspektivmets lär knappast bli aktuellt, vilka periodermen
skall för praktiskt bruk betrakta obegränsadesom

Det är uppenbart tidsperioden måsteatt lång i förhållande tillvara en
människas livslängd och det är också klart den måste längreatt änvara
våra normala planeringsperspektiv. I detta sammanhang är hundra är långt.
Men skall perioden lång även jämfört med tiden för civilisationersvara
utveckling och teknologiutveckling inom jordbruk och gruvnäring det iär
stället årtusenden vi talar Skall vidare väga biologisk evolution,om.
succession i ekosystem klimatologiskaoch talar vi hundraprocesser om
tusentals år. Förslagsvis kan år tjänaett tusen acceptabelpar som en
obegränsning, särskilt här i Norden där detta beräknas tidsfristen tillvara

istid.nästa
En viktig fråga funderaatt över aktivitetsaspekten.ärannan Kopplar vi

frågan hållbarhet till teknologi eller tillom projekt med bestämden ett

ll
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dennaillustreraexempel kanpraktiskabelägenhet Ettgeografisk par
fråga:

åri någraområdeodlarbondensvedjebruk, där etttraditionelltKan ett
efter-bondenshållbartbetraktasvidare,drarsedanoch omsom

senarehundra årförst någraplatsentillåtervänderkommande

hållbarbetraktasfågelbergfrån ominsamling somKan guanoav
000 årl10 och attårräckerendast tarvarje bergvidguanomängden

ifrånsamla100 fågelbergfinnsdet attförnya, när guano

globaladär desituationihållbarbetraktasmineralbrytningKan ensom
varjedärlivslängd,hela solsystemetsräckaskulle menreserverna

deceniumräckerendastfyndighet ett

frågaiaktivitetenprojektenskildahållbarhetOm frågan avserom -
ingetkanbegränsad tidellerområdegeografisktbegränsatinom enett -

tillutveckling relaterarhållbarOmhållbara.projektdessa varaav
kanfilosofisktBetraktatdet.dekan mansådan, såteknologin varasom

ingenså ärkort,och tidenlitettillräckligtområdet görs nogsäga att om
aktivitet hållbar.

hållbarhetfråganblirslutsatsenpraktiska attprincipiella och omDen
Hållbarmeningsfull.förprojektetteknologin än attmåste varasnarareavse

perspektiv kani globaltutveckling ellerfalli såalltsåär somprocessen
ovanståendedeallaFörår.någrai åtminstoneobehindrat tusenfortgå

betraktamåsteja. Manalltsåpraktiskadettorde svaretexemplen vara
utvecklingar ärfastställandetvidsig,förnyaförmåga omavattnaturens

principEntillgångentillockså ommåsteManhållbara. resurser.avse
resursutnyttjandenågotlivmänskligtförutsätterutveckling utanhållbar som

accepterad.politisktinte hellerochrimlig,blir inte

gränsertillväxtensutveckling kontraHållbar

Massa-vid M.I.T.forskargrupp1970-talet utarbetadebörjanI enav
denuppdragBostonuniversitetet påochTechnologyofInstitutechussets av

Limitsrubrikenunder topubliceradesRomklubbens.k. rapport somen
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growth tillväxtens gränser. Boken väckte uppmärksamhet dennärstor-
korn ut.

I sammanfattning kan säga bokens utgångspunkt attjordenattman var
bara kan försörja viss mängd människor och det innebar försöken ett att
beräkna detta antal fastställa den eller de viktigaste begränsandesamt
faktorerna. Slutsatsen antalet människor inte i längden kundeattvar vara
mycket större än det redan då. Livsmedelsförsörjning tillgångoch tillvar
icke förnyelsebara råvaror flaskhalsarna.var

Uppmärksamheten snabbt och kom i visstavtog rapporten t.0.m
denvanrykte när gröna revolutionens förädlade och högavkastande ris-

och höjde hektaravkastningenvetesorter även i u-länders jordbruk till
tidigare blott drömda nivåer. Författarna bakom boken nyligenhar
återkommit med recension där de tycker sig i ha haft rätten stortegen sett

allt.trots
När begreppet hållbar utveckling fått bilda förbas internationellanu

överenskommelser i Rio och för det nationella miljöarbetet p0st-Rio i
många länder inklusive Sverige, finns det skäl försöka klargöraatt
skillnaden mellan koncepten tillväxtens gränser och hållbar utveckling.
Enklast kan skillnaden uttryckas Romklubbens koncept statisktattsom var
medan Brundtlandkommissionens dynamiskt.är Vad betyder då det

Med historiskt exempel kan fråga:ett Hur många människor skulleman
kunna leva med bronsåldersteknologi och hur länge Med dagens kunskap

uppfattning ytligt liggande högkoncentrerade fyndigheterom kopparav av
och finns skapliga förutsättningartenn, besvara frågan. Några miljoneratt
människor under några förefallerår rimligttusen Bronsål-ettvara svar.
dersteknologin således inte hållbar utvecklingen detvar men var-

Med hjälp arbetskraft, ved och den utvecklingav resurser som av
metallurgiskt kunnande bronsteknologin möjliggjorde, kunde språngetsom

till järnåldern ochtas väsentligt mycket större bas metallråvara.en av
Utvecklingsprocessen kan liknas vid tuvhopp där det gäller hittaatt en ny

innan den stårtuva på sjunker.man
Uppenbarligen finns många andra historiska exempel där kulturer gått

under när de deras teknologinaturresurser byggt på förbrukats eller
förrötts. De kända finns inom konstbevattningmest utan dränering som
på sikt medför salt anrikats ijordarnaatt så deras produktionsförmågaatt
gått förlorad så skedde i det gamla Babylonien och Egypten. Ingensom ny

kom inom synhålltuva eller hoppavstånd i tid och kulturerna avtynade.
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historiskaoch desituationdagensskillnad mellanviktigfinnsDet en
teknologierolikamedkulturer,med mångasituationexemplen från somen

ochresursbassinförstörakundekulturdärresursbaserolikautnyttjade en
opåverkade.mindreellervidarelevdeandraunder, medangå mer

lokalinteuppstårmarknadglobalochdagensMed transportsystem enen
rådharvärlden där atti någon deleller smörbrist på koppar manav

ärbetalningsförmågansig först därvisarglobal ochblirBristenbetala.
endablivitharMänsklighetenslöseriet är störst.inte därsämst en-

ellerstår påvi alla attMan kan säga tuvateknologisk kultur. att samma
blivitjorden har tuva.en

gränsertillväxtensVar finns

mänsklighetensfinns förflaskhalsarnaanalyseraFörsöker varman
försökmedperspektiv d.v.s. attdynamisktfrånutvecklingmateriella ett -

begränsningentillutvecklingen, kommer attteknologiskain denväga man
ochmetallerFörförnyelsebaraickei tillgång påliggerinte främst resurser.

substitutionsmöjligheter.tekniskaomfattandemycketfinnsmineraler
definieratekonomisktmalmexempelvis begreppetVidare enär -

ifördelninggrundämnensUtifrånbrytvärd.ekonomisktfyndighet ärsom
grundämnepriset påtumregel:formulera ettkanjordskorpan omenman

blirFörekomstertio gånger.malmenbrytvärdadenfördubblas, ökas
malmer.

integrundämnentillgång påfrån slutsatsenmöjliga undantaget attDet
främstanvändsfosfatFosfor i formfosfor.begränsade, ärblir somav

varaktigt högförutsättning förfosforgödsling ärväxtnäringsmedel och en
Växternasubstitutionsmöjligheter.finns ingabiomasseavkastning. Här

människorsiprisrelationernaoberoendearsenikanvändabörjar inte av
ekonomiska system.

tillförsel-märkasförstsåledes knappastBegränsningar kommer att
Utsläppenförst nås.bli därutsläppssidan den gränsernastället lärsidan. l

kolorganisktfossilttillgången påinnanproblem långtkoldioxid blir ettav
långtproblemblirjordbruksmarkkadmium iAnrikning ettblir det. av

kadmiumbristen blir akut.innan
Biomaterial-triangelnibegränsning kommersvårforceradEn annan

dessakunde lösasägaSötvatten-Energi. Enkelt kan ettatt avman
varandraförutsätterMen då dedem alla.lösningen påhade viproblem
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hamnar vi i stället i Moment 22. Ett problem kan inte lösasett utan att
något de andra löst, vilketär i sin förutsätter redan klarattur attav av
det första problemet. Hade bara energi kunde vi avsalta havsvatten och

dit där vi ville ha det.transportera Då kundevattnet vi odla den biomasssa
vi ville och därav få all den energi vi behöver.

Det statiska synsättet

Romklubbens traditionella sätt närma sig problemet dockär ingalundaatt
överspelad och ointressant. Det kan i många sammanhang intressantvara

frånutgå statisktatt perspektiv förett beskriva dagssituationenatt och
problemen sådana de sig med gällande värderingar,ter livsstil och
teknologi, för förändringar i justatt dessa får störstse var parametrar
genomslag.

Sålunda kan frågan ställas: Hur många människor kan jorden försörja
på OECD-ländernas genomsnittliga standard, med dessa länders genom-
snittliga teknologi, ansamlingutan restprodukteratt eller brist påav
biomaterialsötvattenenergi blir begränsande Svaret blir, beroende på
vilken begränsning räknar på, 400mellan 800och miljoner männi-man
skor. Skulle bästa tillgängliga teknologi användas, bleve siffrorna betydligt
högre, dock fortfarande långt under jordens nuvarande befolkningsmängd.

Problemet är redan i dag leveratt över miljard människor på dennaen
materiella standard använda sigutan bästa tillgängligaatt teknologiav
överlag, och ytterligare fyra och halv miljard aspirerar på den. Man kanen
alltså säga med statisktatt synsättett är den nuvarande utvecklingen
ohållbar, denär det med dynamiskt synsättettmen

Högteknologi problemet eller lösningen-

utgångspunktMed i det dynamiska synsättet, alltså idén hållbarom en
utveckling, är det viktigaste för avgöratestet att teknologi ellerom en
verksamhet uthållig,är flödesanalys. Om denna visar verksamhetenen att
trendmässigt i anspråk förnyelsebaratar än vad nybildas,mer resurser som
eller koncentrationenatt restprodukter trendmässigt ökar i biosfaren,av är
verksamheten inte uthållig. Teknologin måste då på sikt överges eller
modifieras så kretslopp erhålles.att ett
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iskettfrontlinjenförändringdenpeka påvärtHär kan somatt avvara
årtiodecenniet. Försistaunder deti-länderallaimiljödebatten nästan

miljöfrågornahuruvidahuvudsakligendebattenhandlade varsedan om
skyddavillemellan demSkiljelinjen gickej.reella ellerviktiga och som

ochobehövligtansåg detoch demkostadedetmiljön också när varasom
behövermiljönallapraktisktinserhysteri. I dag attutslag tagetett av

nödvändigt.ekonomisktsikt ärmiljöskydd påskyddas och t.o.m.att
skyddavi bördemstället mellani attSkiljelinjen går ansersomnu
deteknologi ochmiljöfarligstorskaligfrånavståmiljön somattgenom

Kärnkraftsdebattenteknologin.förfinautveckla ochvill detgöra attgenom
kärnkraftenskrotaSkallfrågan.illustration tilli Sverige sortsger en

PiusochSecuresäkrakärnkraftverk meddagens systemeller ersätta som
uthålligochförnyelsebar attkärnkraftenvi eftersträva göraSkall genomatt
tillförsständigtdetochhavsvattenextrahera ta somavururan

Två kretslopp

självaientydigt, detärnågotkretsloppdagligt tal talarvi iFast somom
tillämpningarpraktiskai mångaförloppfråga tvåverket typer somom av

varandra.motsatsställning tillidärigenom kommerocholika kravställer
substanserdeförutsätterkretsloppennaturliga attekologiska,De som

demåstei Dessutomuppbyggbaranedbrytbara och naturen.vi använder är
onaturligaföreligger iintenaturligaför sig ämneni ochspridas så attut

koncentrationer.mängder eller
skaparsjälvateknologivårvi meddetekniska kretsloppenDe --

stabilaåteranvändas ärskallsubstansernaandra sidanförutsätter å att som
intesåkoncentrationer,mängderhögai attförkommeroch de storaatt

blir förför insamlingenergiåtgången stor.
ärkanproblemexemplifiera dettaFör ta enpapper, somatt man

kemiskt.biologisktsåvälnedbrytbarCellulosafibern ärnaturprodukt. som
villkretslopp. Näri naturligaåtercirkulerasvedråvaranDen kan liksom

antalEfternackdel.nedbrytbarhetenemellertid ettåtervinna är enpapper
dessegenskapercellulosan deförlorari pappersom gerprocessenvarv

underlättasåtervinning skulleTekniskegenskaper.fundamentala om
persistent.cellulosan vore

vidupprätthållesenklastekologiska kretsloppuppenbartDet är att
upphovknappastidasstunnaglesbygdsboende. Att tömma naturen geren
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till miljöproblem,några storstads toalettavfall blir svårhanterligmen en en
hög. vår vardagligaI föreställningsvärld detär sunda miljöriktiga boendet

boende på landet i harmoni medett medan storstadsboendenaturen,
symboliserar miljöförstörande livsstilar och resursförbrukning.stor

Sett tekniskt utvecklingsperspektiv kommerett storstaden däremot iur
miljöljus. Det lättär häntett nytt och oreflekterat sägeratt spontantman

jordens storstäder aldrig kan ekologisktatt uthålliga. Strax eftervara
sekelskiftet väntas majoritet världens befolkning storstadsbor.en av vara
Men storstaden möjliggör tekniska kretslopp och förmodligen kommer
kraven återvinningpå förstärka urbaniseringsprocessen.att Exemplet med
pappersâtervinningen kan illustrera detta.även När återvinns i denpapper
utsträckning fiberkvalitén medger kanske 80till kommersom procent -
pappersbrukens råvarukälla väsentligen ligga där marknaden iatt är -
storstadsregionerna. Då blir det där de pappersbruken byggs därochnya

arbetstillfällen skapas. Inflyttningen påskyndas och med den storstads-som
tillväxten.

Per-Anders Fogelström har i sin romanserie Stockholm gjortom en
allmängiltig observation också kan betydelse för fråganstorsom vara av

storstaden och den globala miljön. Han isäger staden, till skillnadom att
från landsbyggden, detär alltid fler människor dör föds.än Storstadensom
har aldrig födelseöverskott denett växer bara immigration. Kangenom-
det så urbaniseringenatt är nyckeln till global befolknings-vara en
stabilisering

Personlig livsstil

Man kan för belysa skillnaden mellan klassisktatt miljövänligt lantliv och
livet i stad göra beräkningar den miljöpåverkanen typiskav som en
lantlevande, respektive typisk stadslevande familj har. Beräkningarnaen

familjernas miljöpåverkan i de två situationernaav entydiga resultat.ger
De långa till skolor och affärer och uppvärmningenresorna stora,av
halvdåligt isolerade bostadhus, nedtynger med marginal allt ochstor annat
gör flytta från landet tillatt att staden minskar familjs belastning påen
miljön. Storstadsboendet iär de flesta fall resurssnålt och därigenommer

miljövänligt boendetän i glesbygd.mer
Det är med andra ord och bostadsuppvärmning är de delarresor som av

den västerländska livsstilen där våra individuella val har inverkanstörst på
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varmvattenförbrukningnormalt leverneviddessa kommerEftermiljön.
klädkonsumtion.våri födanköttmängdentvätt, samtochduschbad,

beteendeochsamhällsorganisationbetyderVad

trafikfrågautsträckningmycketimiljöproblem ärStorstadens stor omen
utredningarochanalyserOtaliga deärgodstransporter.ochperson-om-

lösningar, ellerfordonstekniskatrafiktekniska ochfinnaförsökt somsom
i formstyrmedelekonomiskamedmöjligheternafunderat över avatt

visaviattraktionskraftkollektivtrafikensavgifter Ökaellersubventioner
istår påoch andrahar prövats turåtgärderMångaprivatbilismens.

medförsökeroftaSom såbiltullar.och statenDennispakettappning enaav
tillupphovåtgärderhandensandraeffekter dendehanden uppväga ger

medStockholm skeriprivatbilistemasdelEnförstärker.eller stor resorav
färd-oberoendeförmån ärdennabeskattningenleasingbilar. Då avav

tillenda skäletbilen. Detväl har attgratis närbilåkandetblirsträcka, man
trañktek-deEftersomfortare.det gicki ställetkollektivtåkadå vore om

falletinte blitorde såframkomligheten,syftar till ökaniska åtgärderna att
ändras.beskattningleasingsystemetssåvida inteheller,framtideni

åtgärderfordonstekniskatrafik- ochsåskall inte tolkasOvanstående att
iMindre blymiljöpåverkan.trafikensminskaförbetydelsesaknat att

trafik-ochenergieffektivareavgasrening, motorerkatalytiskbensinen,
mycket.har betytttrañkflödenmed jämnareochstadskärnornaruntsystem

åtgärdernaplaneradeochvidtagnaDeförbättrats.har ocksåStorstadsluften
medelekonomiskapåBristenMycketdockkostar pengar.pengar.

förHmedHindretoftaframstårmiljöändamål stortföravsättbara som
emellertidtill stånd. Det ärskall kommaåtgärdermiljömässigt riktigaatt
samtidigtapplådera,skulleekonomernaåtgärderpeka pålätt somatt som
drastiskt.minskadestorstadsmiljönpåtrafikens påverkaninnebäraskulle att

iochi veckanfem dagartimmars arbetefrån åttagickvi överOm t.ex.
skulle arbetsresorna13 timmar,äolika tredagarspassarbetadestället

maskinerochlokalernyttjandetsamtidigt40medminska procent, avsom
vinster,ekonomi skulle göramiljöSåvälfördubblas.skullenästan som

familjelivet.ocksåkanhända
intressen änmotståendemiljönfinns andradetillustreraFörutom att att

kanmiljöpotentialvisa vilkentjänaexempletekonomiska, kande att som
beteendeförändringar.ochsamhällsorganisationifinnas
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Frågor besvara iatt anslutning till den hållbara utveck-
üngen

Ovanstående diskussioner illustrerar omständigheterett är centralapar som
för vägval och uttolkning de vägledande principerav rör den hållbarasom
utveckling för mänskligheten måstesom målet:vara

För det första: Den hållbara utvecklingen inteär preciserad på sättett som
gör den användbar politiskt styrmetod. Detsom är vår uppfattning att
principen för bli tillämpbaratt måste teknologier än enskildaavse snarare
projekt, och verksamhetensatt totala omfattning blir avgörande faktor.en
Vidare kan tidshorisonten inom vilken verksamhet skall hålla fören att

hållbar sättas till minstanses några år. Behov finnstusen dock av
ytterligare preciseringar och inte minst internationelltett accepterandeav

ovanstående eller liknandeav preciseringar de ingående begreppen.av

För det andra: Resursbas, teknologier och antal människor är de traditio-
nella huvudkomponenterna för utveckling och uthållighet. Förbisedda
komponenter sannolikt har betydandesom potential är är samhällsorga-en
nisation, värdesystem och beteende. Kraftfulla blir då bl.a.styrsystem etik,
moral och ekonomisk politik.

Hur skall dessa styrsystem och skall införaut demse vem

För det tredje: Kretsloppsprincipen är centralt begrepp,ettsom t.o.m. ett
kriterium, för hållbar utveckling består i praktisk tillämpning två skildaav
delar för vilka helt olika förutsättningar gäller. Kretsloppssamhället inteär

två.ett Detutan naturliga där nedbrytbarhet och spädning är godo ochav
det tekniska i förutsätterstort persistenssom sett och koncentration. Dessa
två kan visa sig komma kräva olikaatt samhällsorganisation, styrsystem
och teknologier. Hur skall dessa utformas och fås samverkaatt
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Björn Wallgren

KRETSLOPPSPRINCIPEN

Inledning

Detta kapitel skall behandla kretsloppsprincipen och det kretsloppsanpassa-
de samhället. Det kommer handla två slag slutna materialtlöden,att om av
nämligen de naturliga kretsloppen ofta kallade biogeokemiska kretslopp
och de människan skapade kretsloppen inom samhället kan kallasav
tekniska kretslopp.

De naturliga materialflödena i högär grad slutna, skalan i tid ochmen
kan högst olika. Många material kan delta både i lokala, snabbarum vara

kretslopp som dock aldrig helt slutnaär och i globala, mycket långsamma
kretslopp. Så detär för kol och för näringsämnena fosfor och kalium.t.ex.
Kväve deltar dels i snabba, lokala kretslopp, dels i globalt, relativtett

Ävensnabbt kretslopp. Detsamma gäller för metallflödena påvatten.
jorden kretslopp,är här det sigrör skeenden i geologiskamen om
tidsskalor.

Däremot de tekniskaär kretsloppen i allt väsentligt ännu endast visioner
materialflödena inom det nuvarande samhället alls inteär slutna utan-

tvärtom Öppna. Vi utvinner olika material använder dem undernaturen,ur
någon tid och låter dem sedan hamna i avfallet. Materialen kan sedan
spridas till miljön från avfallsupplagen. I många fall sprids materialen till
miljön redan medan de används; detta nedan. Men någramer om av
samhällets materialflöden är ändå delvis slutna, ekonomiska skäl ellerav
miljöskäl. Exempel är återvinning metaller skrot, återvinningav ur av

återanvändning förpackningar.papper, av
Huvudtesen i detta kapitel är bör begränsa frånatt uttagen naturen av

olika material, förnybara såväl icke förnybara, och återanvänd-attsom
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därför förstmigmål. Låt taför detta uppmedlenningåtervinning är ett av
begränsas.börmaterialuttagenvarförfrågan

naturenfrånmaterialbegränsaVarför uttaget av

begränsaskälviktiga uttagenmindretvå att avochviktigafinnsDet tre
emellertidjagvillFörstnedan.redovisasskälDessamaterial naturen.ur

detminska närordetbegränsa hellre änordetjag valtkommentera att
materialuttaget.gäller

minskariktigtgenerelltskulle attdetfrånutgåintekan attMan vara
viförbrukningfrån denräknatändamålför allamaterialallauttaget av -

material,vissaökavi börtroligt uttagenDet är tvärt att avjusthar omnu.
därigenomförmaterial,förnybara attandraochbiobränslensärskilt av

detmaterial. Menproblematiskaminskadet lättare uttagengöra att merav
möjligtellerlämpligt attärmyckethurförnaturligtvis gränsfinns somen

materialen.godaför degäller ävendettamaterial, ochvisstut ettta av
minska.ordethellrebegränsa änvalt ordetdärförharJag

olikaför begränsa uttagetfinnaskanskäl detvilka att avdåLåt seoss
skälenfleraochmaterialolikaförstarkaolikakan avSkälenmaterial. vara

skälen är:viktigamaterial. Deochför tregiltigakan ett sammavara

utsläppmiljöfarligaorsakarmaterialetbearbetningochUtvinning avav- aluminiumjärn,Exempel ärknappaförbrukningocheller resurser.av
och papper.

kgVarjeoförstörbar. ettMaterien ärmiljöfarligt. avi sigMaterialet är- förrteknosfáren kommers.k.in i dentagitmänniskanmaterial som
tillbiosfåren ellertill ettdirektantingendärifrån;avgåeller attsenare

tillspridsmaterialetinnebäranvändningen attSjälvaavfallsupplag.
galvanise-frånzinkspridsSåsmåningom.såeller t.ex.miljön, genast

ochnickelkoppartak,frånstålkonstruktioner, kopparochrade järn-
rostfritt stålfrån etc.krom etc,

tvâ slagskilja påfårHär avknappMaterialet är manresurs.en- detflödesresurser, ärkalladematerial ävenförnybaraFörknapphet.
kanåkerbegränsad. Enärmängdenuttagbaratidsenhetden somper

på sötvattenTillgångenår.mängdvissproducera vetebara pert.ex. en
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inom område begränsas tillrinningen. ickeFör förnybara materialett av
även kallade lagerresurser, iär det stället den tillgängligatotala
mängden begränsad. finnsär Det bara viss mängd brytvärdt.ex.som en
fosfor i världen se nedan.

Tabellen sid. 32på de viktigaste skälen till hushållning olikamedanger
material. Tabellen naturligtvisär förenklad det kan dessutom finnas-
andra skäl. Den viktiga poängen är: Det oftast miljbskäl, befaradinteär
knapphet, bör för vårt icke förnybarasätta gränserna uttagsom av
material. Men här finns viktigt undantag, nämligen fosfor. Fosforett
används gödningsmedel och kan där inte ersättas någotmest som annatav
ämne.

Det finns ytterligare två skäl, inte lika viktiga de ovanstående,tresom
för begränsa material:att uttaget av

Materialet volymproblem i avfallsledet. Stora mängder bygg- ochger-
rivavfall, schaktmassor, skrotsten och andra miljöbeskedliga material
läggs i dag på upplag främst för hushållsavfall och andraavsettssom

problematiska avfall. Plats för är knapp och denmer sopor en resurs
kommer bli knappare,än fördels det kan bliatt plats iatt ont rentom
fysisk mening, dels för människor inte villgärnaatt acceptera nya
avfallsupplag i sin närhet. Om dessa i stället användes på ettmassor
nyttigt skullesätt volymproblemet minska.

Materialet skräpar ned i Ett lysande exempelnaturen. är aluminium--
burken. Många burkar kommer hamna i ävenatt lyckasnaturen om man
nå hög insamlingsgrad. Aluminiumburken är särskilt ovälkommenen

skräp eftersom den tydligtså och i århundraden.som syns varar

Hur begränsa materialuttaget av

Det överordnade målet är alltså begränsa materialatt uttaget naturenav ur
så de fem problem jag listatatt elimineras eller åtminstone reducerasovan
till nivåer.acceptabla Beträffande acceptabla nivåer nedan.se-

Ett medlen för begränsaatt visstatt materialuttaget ärav ett natur-av
ligtvis frånavstå använda materialetatt för vissaatt eller kanske allat.o.m
ändamål. I fallmånga kommer det säkert visa sig detta är denatt att
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heltgörasaldrig kankretsloppentekniskadeEftersommetoden.enklaste
skäldettaSverige harhelt.avvecklas avskadliga ämnensärkiltbörslutna,
ochkvicksilverkadmium,användningenavvecklasiktpå avbeslutat att

bly.
kunnavillvisådanaäranvändningssättoch sommaterialmångaMen

nårmiljöproblemnämndanågotdettaochmed, att ovanutan avfortsätta
försökafår attfallsåIsikt.långpåinte mandimensioner;oacceptabla ens

intedesåteknosfären attinomkretsloppi slutnamaterialdessahantera
tillteknosfárenfrånellermiljöntilldirektteknosfärenfrånflödar

kunnaaldrig kommer attvieftersomEller rättare sagtavfallsupplagen. -
hanteraförsökavi får attmaterialflödenoönskadesådanaallaeliminera -

vadänblir störreinteteknosfarenfrånflödenasådana sättpå attmaterialen
villvi acceptera.

olikaprincipiellttvåpåbegränsasalltsåmaterial kanvisstUttaget ettav
teknosfäreninommaterialetflödetminskard.v.s avsätt, att mangenom

äråtgärderDessateknosfáren.inomflödetslutereller att mangenom
sig.mål iingamedel,

följande:göraX börmaterialvisst manettbegränsa uttagetFör att av

mindrenågotersättaskan pro-XdärX-haltiga avsådanaI varor- s.k.denärmaterial. Dettamed dettaersättasXmaterial börblematiskt
Substitutionproduktlagstiftningen.svenskai densubstitutionsprincipen

åtgärdX ersätts gerämnet sominnebärakan enmening att avvidarei
såutformasträkonstruktioner attexempel närärEtteffekt.samma

obehövligt.blirträskyddkemiskt

sättsådanapå attanvändsX-haltigaanvändningenMinska somvarorav- X ärDettaanvänds.medanredanmiljöntillspridsX varornamycket
hagel,ochbensiniblyExempel:återvinningsbart.teoretisktinte ens

båtbottenfarger.iplåttak,galvaniserade tennpåzink

tillframvisserligen nårX-varorsådanaanvändningenMinska somav- kommermöjlig,teoretisktåtervinning sommend.v.savfallsledet, vore
samlagårintepraktikeni attdematerialandrameduppblandade attså

tryckimpregneratkoppar-krom-arsenik iExempel:återvinning.förin
komposit-iplasterochmetallermålarfárger,imetallföreningarträ,

byggnader.imetallföremålmaterial, många
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Utveckla övriga verkligengör X-varor in, tillsamlassystem att storsom-
del och i skick återvinninggör möjlig. Om X-flödena inomett som
teknosfären är få och koncentrerade det iär allmänhet enklare och
mindre resurskrävande åstadkomma höggradig insamling änatt en om
flödena är många och utspädda. Detta talar för sortimentet X-att av

bör begränsas och insamlingen bör gå lättare i itätorter änattvaror
glesbygd.

Utveckla, så behövs, teknik för själva återvinningen materialetom av-
X.

Återvinn materialet X de insamladeur varorna.-

Hur är de olika materialstora är förenligauttag av som
hållbarhetmed

Jag har hittills försökt visa varför olika material frånuttagen naturenav
kan behöva begränsas och hur detta i princip kan gå till. Nästa fråga blir
hur långt dessa begränsningar bör drivas. Kan det högsta värdetman ange
på materialet X förenligtuttaget är med hållbar utveckling Medav som en
andra ord: vilket är det högsta X och människa tål iuttag naturav som
längden Denna frågasvåra berörs i kapitlet hållbarhetsprincipen. Härom
nöjer jag mig med säga minimivillkor för hållbarhetatt att ett måste vara

inte åstadkommer skadliga miljöeffekteratt irreversiblaär ochman som
ökar med tiden. En verksamhet sådana effektersom ärsom ger per

definition inte hållbar eftersom effekterna förr eller skulle nåsenare
oacceptabla nivåer hur dessa nivåer definierasoavsett och eftersom- -
effekterna därefter skulle kvarstå för alltid. Detta villkor gäller i de fall, de
flesta, då det är miljöhänsyn bör sätta gränserna försom uttagen av
material naturen.ur

För fosfor och andra icke förnybara material där det är befarad knapphet
sätter gränserna, fråganär svårare besvara, kanskesom principielltatt

omöjlig. Fosfor i gödselmedel kan aldrig ersättas något material.annatav
Varje fosfat världens fosfatgruvoruttag minskar den fosfatmängdav ur

blir tillgänglig för kommande generationer, och dettasom oavsett att ny
utvinningsteknik sannolikt kommer göra det ekonomiskt möjligtatt att
utnyttja fosfatmineral i dag inte kan användas. Men kanske blir det isom
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då harochhavsvatten,fosforutvinnamöjligtekonomisktframtiden att ur
kommerDåouttömligi praktikentill resurs.övergåttfosfor att envara

sättermiljöeffekternadetdär ärtill de ämnen somhörafosforäven att
endastärkan sägaVadanvända.vi kanmyckethur nuför mangränserna

allochmöjligt attså långbegränsasfosfat bör somuttagenatt av
börämnenågotkan ersättas annatdettafosfor däranvändning avav

tvättmedel.iavvecklas, t.ex.
kvarstårmaterialförnybaraickeandramedhushållningFrågan om
Naturre-behandladeshushållningsfrågorandraochemellertid. Denna av

årtillsatteskommittéparlamentariskmiljökommittén, somoch ensurs-
ochnyttjandeNaturresursersbetänkandet1983Kommittén1979. avgav
företiskafembl.a.föreslogKommittén1983:56. normerSOUhävd

löd:dessafjärdeDenmed normerhushållningSveriges naturresurser. av
inriktad påskallförnybaraicke varaAnvändningen naturresurserav

sedanvadsyftade påhärkommitténkan somuthållighet Man attnotera
intedensåär attocksåhållbarhet, attkallas vagkommit normenmenatt

följande sätt:pådettakommenteradeKommitténledning.myckenger

ställamed lagerresurserhushållningförinteintedärförkanMan normsom
generationersframtidasåskallförbrukningstakten attvillkoret anpassasatt

uppfylla.intevillkor gårsådant attEttdessabehov tryggas.resurserav
knapphetvarje lagerresurs.förkommer,uttagstakten än ärlågHur

dessförin-människanintebesvärandebliellerförr att omsenareresursen
behovändradegenomberoendesitthunnit minska resursenavnan

lagerrresurserföretisksubstitut. Entill uttagocheller övergång avnorm
olika sätt.tolka påmöjligochinexaktnödvändighet attmeddärförblir

hushållningförtalatsammanhangolikadärefter iharriksdagochRegering
längehurnaturligt attutanförnybara angeickemed naturresurser, nog

godEnpropositionenräcka. Iborderimligenattansett resursernaman
målmiljöpolitikensprop.199091:90 sades varatt ettlivsmiljö t.ex. av
långsik-utnyttjaskandeså attmedhushålla naturresurseruttagetatt av

samhällsutveckling prop.kretsloppsanpassadEnPropositionentigt.
vi kanutopi,ärtotal balansAtt nåframhöll:1992931180 menenen
såresursutnyttjandet attminskaocheffektiviseraförmycketgöra att

längre.räckernaturtillgångarsamladevärldens
Ändå dettavi strävaböromöjlig. motprincipiellthållbarhet ärEvig

någorlundakundevärdefulltdet mycket omDärförmål. enasmanomvore
förnybaraickeanvändningen naturresursermedskallvad att avmenassom
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skall inriktad på uthållighet så dessa kan utnyttjas långsiktigtattvara
räckeroch längre. Hur 100mycket längre år 1 000 år 10 000 år Jag

föreslår, första siktar på hushålla med ickeansats, att attsom en man
förnybara material så 000de räcker i 5 år. Denna tidrymdatt motsvarar
enligt nuvarande uppskattningar tiden fram till istid.nästa Längre än så är
det inte lönt räkna för lever kring polerna,att jag inser attoss som men
perspektivet kan tyckas kortsynt för folk.andra

För biomassa, slutligen, det principielltär enkelt gränser för detatt ange
uthålliga Vi kan i längden inteuttaget. än avkastningen, och detta ut mer
gäller för såväl vegetabiliska animaliska produkter.som

Det förgäller sötvatten; det tillrinningenär bestämmer hursamma som
mycket vi kan ta ut.

Kretsloppsprincipen

Ett samhälle tillämpar kretsloppsprincipen kan då beskrivas på följandesom
sätt:

I det kretsloppsanpassade samhället har materialflödena inom samhället
minskats och slutits högi så grad att

-flödena från samhället till kan läggas till de naturliganaturen kretslop-
orsaka oacceptabla miljöstömingar,utan ochatt dettapen på mycketäven

lång sikt,

icke förnybara material begränsatsuttagen kraftigt förav att- spara
till kommande generationer,resurser

tillgången på biomassa och tillfredsställer mänskliga behovvatten- utan
dessa materialatt tillväxtenuttagen överstiger respektive tillrinningen.av

Kretsloppsprincipens ursprung

Att användningen olika material kan miljö- och resursproblemav följerge
två grundäggande naturlagar varit kända i fleraav hundra år: materiensom
oförstörbar och alltingär sprids. Denna insikt har år kommit tillsenare
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återvinning,återanvändning,kretslopp,i ordyttryckallmänt som
produk-miljöanpassadenaturresurshushållning ochteknik,resurssnål
hållbartskallsamhälleförvillkor ett varaattframhållerter. Man att ett

kretsloppsprincipen.tillämpardetd.v.s. attkretsloppsanpassat,det ärär att
medmisshushållning naturresur-respektivehushållningkringProblemen

ochtidigtEttmiljödebatten.internationellai denbehandlatslängeharser
TillväxtensRomklubbensexempel äruppmärksammatmyckettidsinpå

ochsvenskaallalista över1970-talet. Enbörjanikomgränser avsom
Jagbli lång.skullefrågordessabehandlatdokumentinternationella som

viktigasärskiltvaritnågraframlyfta rapportermedhär sommignöjer att
detundernaturresurspolitikenochmiljö-svenskadenutvecklingenför av

årtiondet.senaste
bl.a.föreslog attmiljökommitténochNaturresurs-nämndaDen ovan

bordegrundämnensällsyntaandraochtungmetalleranvändningen av
tillledersigianvändningeneftersomheltäckande,kartläggas, grovt men

Dekommittén:skrevHärellerförrmiljöntillsprids senare.ämnenaatt
motverkaförmotiveradesigvisa attkankartläggningenenligtåtgärder som

delaribyggssiktpåämnensådanamängderhalter uppoacceptabla avatt
någratillintedåemellertidleddeFörslagetföreslås.därvidbörlandetav

myndigheterna.ellerregeringenfrånåtgärder
21:adetinförhandlingsprogram1992Rioi ettkonferens antogFN:s

nuvarandedetbl.a.21. ProgrammetAgenda tar uppårhundradet - Ii-länderna.isärskiltkonsumtionsmönstret,ochproduktions-ohållbara
materialenergi ochmängden somminskningEnframhålls:4kapitel av

tillbidragakantjänsterochproduktionienhetanvänds varoravper
21 börAgendaEnligtpåfrestningar...miljömässigaundanröjande av
främjaallmänheten,ochindustrinmedsamarbeteidärför,regeringarna

inomåteranvändningförnybaraanvändning naturresurser,sundbl.a. aven
produkter.sundamiljömässigtinförandeochhushållindustri och merav

centraltåtervinning utgör20-22, där ettkapitelibehandlasAvfallsfrågor
begrepp.

nämndadenframregeringensvenska1993 lade den ovanbörjan årI av
förriktlinjerinnehållerPropositionen enkretsloppspropositionen.

riksdagen utanDensamhällsutveckling. antogskretsloppsanpassad av
kretslopps-delegation,särskildknutitsigtillRegeringen harändringar. en

för hurstrategitillförslagframtadirektivmeddelegationen, enatt
bedrivas.skallvarusektornkretsloppsanpassningmedarbetet aven
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riktlinjer, dels konkretaPropositionen innehåller allmännadels
Förslagen gäller åtgärder pålagförslag antal delområden nedan.på seett

Holland, harbl.a. avfallsområdet. I Tyskland ochandra länder, som
liknande Sverige harvidtagits förpackningsområdet.åtgärder på bl.a.

tydligtemellertid kretsloppsperspektiv på samhället i ochlagt stortett
angivit inledermål, kretsloppssamhället. Kretsloppspropositionen ettett

skede i miljövården naturresurshushållningen.den svenska ochnytt

Var skall börjaman

En tankeprocess framskall leda till långsiktig väl avvägdochsom en
strategi för begränsa material från börja långtbör såatt uttagen naturenav

möjligt. börjauppströms Man bör alltså med Dessaråvarorna. ärsom
inte så många och därför möjliga överblicka. icke förnybaraDeatt
materialen metaller, inte fler tiotalutgörs och dem är det någotänav av

ianvänds större mängder därtill kommer nya metaller i t.ex.som
elektronik, olja, kal,och den unika fosfor mineralnågrasamtgas resursen
och bulkmaterial kalk De förnybara materialen ärsten,som grus, m.m.
olika slag biomassa. Vatten, d.v.s. plats, ocksåsötvatten på rätt ärrentav

förnybart material.ett
Om funnit nettotillförseln viss metall till samhällett.ex. attman av en

bör minska, bör reda på användningsmönstret för metallen. Hur ärtaman
användningen fördelad mellan olika användningsområden Vilka an-
vändningssätt år sådana metallen svår eller omöjligär återvinnaatt att
Vilka användningssätt billigast minska eller helt avstå från, räknatattvore

kilo metallen När gjort sådan kartläggning, kanper av man en som vara
ganska översiktlig, bör kunna hur till lägsta kostnad skulleman se man
kunna åstadkomma viss önskad minskning den totala förbrukningenen av

metallen.av
Om däremot skulle börja med leta bland de olikatusentalsattman av

använder det lätt välja fel. Hur skulle väljavaror attsom t.ex.vore man
bland alla finns varuhusettvaror som

I många fall kan ändå, d.v.s. först göra heltäckandeutan attman en
kartering hur visst material används, urskilja enskildaett där detav varor
alldeles säkert riktigt minska nettoförbrukningen återvinningattvore genom
eller andra åtgärder. Sådana åtgärder har i Sverige vidtagits batterier,mot
lösningsmedel, många kadmiumhaltiga kvicksilvertermometrarvaror, m.m.
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kretsloppspropositionen;nämndai denaviseradesåtgärderYtterligare ovan
vissarengöringsmedel,klorerade ämnen,ochkloråtgärderbl.a. mot

uttjäntaplastervissanickel-kadmiumbatterier, samtförpackningar, papper,
bildäck.ochbilar

Slutkommentar

inte lätt.naturligtvisblirsamhällekretsloppsanpassatUtvecklingen ettmot
människor,enskildatilloffentligaochfrån företagAlla konsumenter, organ

vänjaställetiochvanligaärfrån mångafå avståkommer nuatt varor som
traditionellaMångasätt.pådemanvändaochsig vid nyavarornya

teknik kommerMyckenandra.få ersättastillverkningar kommer nyatt av
krympaindustrin kommerråvaruutvinnande attutvecklas. Denbehövaatt

teknosfáreninombanori slutnamaterialledabörjarallvarpå attnär man- minska. Dematerialjungfruliga atttillförabehovenkommer attav
frånmötas protesterutveckling kommer attföre i dennaländer går avsom

tillverkningsindustriochråvaru-dessaseftersomefterkälkenpåländer
få det svårare.kommer att

utveckling.hållbarförnödvändigkretsloppsanpassningen ärMen en
livssätt.primitivttillåtergångnågon ettingalundainnebär merDen

mening hög-ordets bästaiblirsamhälletuthålliga ettdetTvärtom -
råvarorförnybarabetydligtanvänderdärsamhälleteknologiskt merman
minskatteknikintelligentmeddärochenergiförnybar änoch mannu

i dag.vad den ärbråkdeltilländliga råvarorförbrukningen avenav
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årMiljoner Znton per
10

t,r 300 Mton|

iåso T .1900 2000 Ar
Världens zinkuttag

Bilden visar den takt med vilken världen utvunnit zink, från bronsålderntill våra
dagar. Den rutade under kurvan denytan totala zinkmängd hittillsanger som
utvunnits. Från bronsåldern till mitten 1960-talet omkring 120utvannsav
miljoner Under de 30 åren därefter harton. vi utvunnit lika mycket till. Om vi
fortsätter hittills kommer vi inom ytterligare generationatt ha utvunnitsom en
lika mycket zink mänsklighetenutvunnit fram tillsom nu.

Ett vanligt rimligtoch antagande Sverigeär utgör latt världs-procent av
marknaden.Den totala zinkmängd hittills förts till den svenskateknosfärensom
kan alltså uppskattastill drygt 2 miljoner En okänddel dennazinkmängdton. av
har redan hamnat i den svenskamiljön och allt kommer hamna förrdär elleratt

frånsett den förmodligen lilla andel vi lyckassenare placera i upplag därsom-
metallen blir kvar för all framtid. zinkmängdDenna mångfaldigtär större än

alla hittillsvarande punktutsläpp zink.summanav av
Zink endast exempel. Förhållandenaär likartadeför andra Iagerresur-ett är

Användningen olika material kommer, sikt, föraser. oönskadeav ämnenatt
till vår miljö i mängder storleksordningarär större än de mängdersom som
kommer från industriutsläpp och andra punktutsläpp inte lär attom oss-
bättre hittillsän hushålla med materialen.
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materialolikamedhushållningförskälViktigaste

Materi-Materi-Utvin-
alet äralet ärningen
knapptskadligtskad-är

lig

för-
nybara

XJärn --

XAluminium --

Tungmetaller
säll-andraoch

grund-synta
Xämnen --

kolOlja,
Xoch -gas -

XFosfor --

Förnybara

XBiomassa --

XVatten --
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Henning Rodhe

KRITISK BELASTNING

Bakgrund

Begreppet kritisk belastning critical load lanserades förstaför gången i
samband med diskussioner hur långt utsläppen svavel- och kvä-om av
veoxider skulle behöva reduceras i förEuropa undvika försurnings-att
skador i mark och orsakade deposition svavel- och kväve-ytvatten av av
föreningar Nilsson, 1986; Nilsson Grennfelt, 1988.and Tidigare hade

i allmänhet inskränkt sig till riktning depositionen ärattman ange en
alldeles för hög och utsläppen måste därför minska eller satt upp
schematiska förmål utsläppsbegränsningar jfr. 30%-mälet för svavelut-
släppsminskning någon tydlig relation till skadeverkningarna. Underutan
de åren har hel del arbete lagts ned kritiskasenaste på be-atten ge
lastningsgränser för försurande substanser vetenskaplig bas Kämäri eten
al., 1992; Sverdrup al., 1992; Henriksen al., 1992 och pået et att
kartlägga deras värden Hettelingh al., 1991; Kuylenstierna andet
Chadwick, 1989. För historisk översikt hänvisas till Brodin anden
Kuylenstierna 1992.

Begreppet kritisk belastning kritisk halt har också kommit användasatt
för skadeverkningar höga ozonhalter i marknära luft 1988;ECE,av
Grennfelt, 1993 och för effekter deposition metaller Tyler al.,etav av
198x. Liknande tankar har framförtsäven när det gäller klimatpåverkan
Rijsberman, F.R. Swart,och 1990.R.J.,

Definitioner

För underlätta diskussionen börjar jagatt med korta definitioneratt ge av
kritisk belastning och några relaterade begrepp.
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belastningsnivå under vilkenbelastning critical load: den högstaKritisk
för-det gällervid långvarig exposition. Näringa skador uppstår även

svavel,i depositioni allmänhet uttrycktasurningsskador är gränserna av
Motsvarande definitiontidsenhet.vätejoner ytenhet ochkväve eller per

tungmetalldeposition. För ozonskador är gränsernagäller för snarare
vissi markluften underkoncentrationenuttryckta enav ozonsom

critical leveli detta fall kritisk halttidsperiod. Ofta talar snarareomman
kritiskkunna talaklimatsammanhang skullekritisk belastning. Iän man om
graderuttryckt imedeltemperaturen,förändringstakt den globala t.ex.av

celcius årtionde.per
politis-belastningsnivå frånload:Belastningsmål target den som man

visstmålsättning vidkaadministrativa utgångspunkter sätter ettupp som
tillfälle.

definition. Frånlevel motsvarandehaltmål target harBegreppet en
denlika med, eller lägre än,ekologisk synpunkt dennabör gräns sättas

ellerför känsliga ekosystemenbelastningen halten dekritiska mest
ekonomiteknik,praktiska skälmänniskorna. I praktiken densätts av

vissa miljöskador.i varje fallofta temporärt,högre, d.v.s accepterar,man
inom olikaanvändsnärliggande begreppDet finns antaläven ett som

tillämpningsområden:

föroreningpollution space: den mängdFöroreningsutrymme somav en
liknande begreppeffekter börjar uppträda. Ettinnan skadligakan släppas ut

förharassimilative capacity, vilket använtsassimilativ förmågaär mest
marina recipienter.

C0,luftföroreningarRiktvärden för luftkvalitet Halteri tätorter: t.ex.av -
allt baseradeöverskridas. Riktvärdena framförN02, S02 vilka bör är-
liknande slaghälsoeffekter. Riktvärdenuppskattningar risken förpå avav

luft- vattenföroreningar.finns för andra ochäven typer av

kan intasTolerabelt dagligt tolerable daily intake: den mängdintag som
oacceptabla hälsoeffekter.och dag Begreppetutan attper person ge

i intag metaller.används bl.a. WHO samband med avav

Maximalt tillåten maximum permissible dose-equivalent, MPH: dendos
tidsperiodstråldos den ackumuleras under lång eller densom, om en om

engångsbestrålning, medför sannolikheten förresultatetär att attav en
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somatiska effekter skall uppträda hos individ är litenså den kanen att
försummas jämfört med biologiska variationen i den naturliga frekvensen

sådana effekter.av

Tillämpningar

A. Försurningseffekter
I försurningssammanhang har begreppet kritisk belastning KB tvekanutan
spelat viktig roll vid de årens diskussioneren senaste nedskärningom av
svavel- och kväveutsläppen i Europa. Först och främst har därigenomman
fått rimligt realistisk bild huren reduktionerstora fordrasav försom att
skadeverkningar skall kunna undvikas. Dessutom har kart-man genom
läggningar den geografiska fördelningenav KB den beror bl.a. påav
markens geologiska beskaffenhet och på ekosystemtypen fått underlagav
för seriös diskussion hur nedskärningarnaen bör fördelasom mellan olika
regioner för optimeraatt nedskärningarnas effekter vid vissgynnsamma en
ekonomisk insats referens. Tabell 1 visar de uppskattningarnasenaste av
KB för svavel- och kvävedeposition i olika delar Sverige.av

Diskussionen kritisk belastning har ocksåom medfört forskarnaatt
stimulerats studera frågoratt jordars och vattendrags långsiktigom
motståndsförmåga och deras återhämtning från försurningsskador vid
minskad deposition.

I USA har haft reserverad inställningman tillen mer begreppet KB
beroende dels på större oenighet bland forskarna definitionen, dels påom
politikernas större ovilja åstadkommaatt nedskärningar i utsläppen.

Man kan också peka på vissa svårigheter med begreppet KB, vilka kan
begränsa dess användbarhet. En invändning är det inte lederatt vidare mot
lägre belastningar när väl det förmodade kritiska värdet är underskridet.
När den verkliga belastningen är lägre denän kritiska, eller ungefär lika

kommerstor, begreppet KB snubblande nära begreppen föroreningsut-
rymme och assimilativ förmåga se ovan, vilka i flera fall visat sig varainte bara oanvändbara farliga.utan Orsakent.o.m. till detta problem är att
det är mycket svårt bevisa denatt kritiska nivånatt verkligen är ofarlig och

det inteatt är bättre med ännu lägre belastning. I fleraen fall har det visat
sig diffusa, utbreddaatt skador börjat uppträda hållittrots sig inomatt man
vad ansågs föroreningsutrymmet.som Jämförvara skorstenstänkan-t.ex.
det under 1950- 60-talenoch tillfredsställde de lokala riktvärdenasom för
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i marknivå bidrog till förvärra regionalsvaveldioxid detattmen som
försurningsproblemet.

begreppet KBMot bakgrund det sagda kan hävda harattav ovan man
situationer verkliga belastningen liggersin viktigaste tillämpning i dennär

väsentligt kritiska förutsättning naturligtvis ocksådet värdet. En äröver att
vetenskapligt för fastställa värdetdet finns underlag på KB attatt samtett
med tillräcklig noggrannhet uppskatta relation mellandet går att en

föroreningar belastningen.belastning och utsläpp de orsakarav som
skall de allraEtt problem hänger med hur påannat samman man se

Ofta offrar känsligastekänsligaste delarna ekosystemen. demanav
i definitionen med motiveringendelarna redan gränsvärdetsystemet avav

bli orimligt lågt.gränsvärdet skulleatt annars

B. Tungmetaller
jordbruksmark.Miljömål har här diskuterats för såväl skogsmark som

formulering-kunskap har dock inte tillåtit mycket allmännaDagens änmer
ilångsiktigt balans för metaller markekosystemetbörtypenar av

säkerhetsmarginal inte löper någoneftersträvas på nivå där med goden
storskaligaför negativa effekter kortsiktigt skall den ackumula-risk och

möjligt SNV,tionen metaller i markens mårskikt så litenvara somav
1993.

C. Marknära ozon
i luftNär det gäller skador orsakade höga halter marknära harozonav av

KB kritisk halt hittills inte spelat viktiga roll. Det berorbegreppet samma
delvis bildade halt bestämspå den gäller den sekundärtatt gasen ozon, vars

inte flera olika s.k.på komplicerat och fullt klarlagt sättännuett av- -
kväveoxider, kolmonoxid ytterligareoch kolväten. Enprecursors:

komplikation skador ochde ozonhalter orsakar på grödorär att som annan
medvegetation inte överstiger de naturligt förekommande halterna änmer

faktorungefär Det innebär för bedöma detatt antropogenaatten man,
bidraget till observerade ozonhalter, måste uppskatta mycket betydandeen
naturlig bakgrundsnivå.

D. Giftiga persistenta ämnen
vissa giftigaFör föroreningar, inklusive persistenta organiskatyper av

begreppet kritiskt problematiskt därförämnen, är gränsvärde varjeatt
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belastning kan förväntas skador förr eller Det kritiska gränsvär-ge senare.
det bör då noll.vara

E. Klimatförändring
För klimatproblemet kan knappast säga begreppet KB ellerattman
motsvarande spelat någon roll hittills. Rijsberman och Swart 1990 har
föreslagit temperaturhöjning 0,1att på grad årtionde kundeen per vara en
rimlig global förändringstakt till vilken ekosystemen borde kunna anpassa
sig. Motivet främstär de naturligaatt temperaturvariationerna under de
gångna århundradena tycks ha hållit sig i inom dennastort sett gräns och

dessa därför definieraratt den maximala naturliga klimatstressnivån för
jordens ekosystem. Det finns dock ingen enighet bland ekologer och
klimatforskare detta är det bästaatt värdet, ellerom denna typens om av
kritisk gräns denär bör Ett uppenbart problem ärsom globalanges. att en
temperaturförändring inte säger mycket temperaturförändringar inomom
specifika regioner på jorden. En klimatförändringantropogen med samma
globala medelvärde tidigare naturliga förändringar behöver intesom heller

upphov till regional mönster.ge samma
Utöver gränsvärde för förändringstaktenett i hartemperaturen man

också föreslagit förgräns den totala globalaen temperaturhöjningen 1på
grad lågriskgräns till 2 grader högriskgräns över den förindustriella
nivån Rijsberman och Swart, 1990. Gränserna bygger på uppskattade
temperaturfluktuationer under de årtusendena. Sådanasenaste gränser har
särskild relevans för långsiktiga effekter bl.a. ökningenmer som av
havsytans nivå.

Säkerhetsmarginaler

För på denatt säkra sidan, detvara skulle så riskerna förom attvara
skadliga effekter underskattats, är det motiverat lägga på säkerhetsmar-att
ginaler till de olika typer gränsvärden definieratsav Tillsom ovan.
exempel diskuterar WHO detta när det gäller luftkvalitet i tätorter. Man

där säkerhetsfaktorer 2-5påanger för ämnen med relativt obetydliga och
övergående effekter och till 5 000 för ämnen allvarligaupp skadorsom ger
och för vilka många människor under lång tid.exponeras

De kritiska belastningsgränserna för svavel- och kvävedeposition, liksom
de kritiska halterna för ozoneffekter, inkluderar inte någon säkerhetsfaktor.
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uppenbarligen förDet gör inte heller det nämnda gränsvärdetovan
temperaturförändringar. Om försiktighetsprincipen avsnittse nästa
tillämpades dessa skulle de sannolikt väsentligtpå värden behöva sänkas

1.b.under de uppskattade värdena, jämför tabellerna 1.a och Motsva-nu
för temperaturförändring-rande gäller också för globalagränsenargument

ar.
diskutera huruvida säkerhetsmarginalerna principiellt börMan kan rent

iinkluderas i de kritiska gränsvärdena eller de i stället bör införasom
målen. förra fallet uppgift för i handI det skulle det förstavara en
forskarna i vetenskapliga I detbedöma osäkerheten det underlaget.att

fallet skulle politikerna slutliga bedömningen vilkagöra densenare av
risker är acceptabla.som

Slutsatser

kritisk belastning värdefullt för översiktligaBegreppet användbart ochär
bedömningar nedskärningar försurande i starktbehovet ämnenav av av
förorenade för fåregioner. Mera arbete behöver dock utföras bättreatt

rimligauppskattningar sikt riskfria belastningar, inklusivepå långav
säkerhetsmarginaler. KB inom andra, försurade, delarVärdena på ännu

1992.Kuylenstiernavärlden måste också uppskattas bättre al.,etav
betydligt bättreNär det gäller skador marknära behövs det ettav ozon

formulera Problemetvetenskapligt underlag för kunna gränsvärden.att
till förore-beror dels svårigheten relatera ozonhalter utsläpp andraatt av

ningar, dels de relativt höga naturliga ozonhalterna.på
För klimatfrågan knappast kommit fram medkan säga att man ensman
rimligt definiera kritiska mindre kunnatsätt gränser, än sättaett att

numeriska diskussionenvärden på Det mycket angelägetgränserna. är att
detta förs vidare såväl bland forskare beslutsfattare.om som
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Tabell I.a Kritiska belastningsgränser för isvavel skogsmark och
dagens deposition och nödvändig reduktion olikaiytvatten;

delar Sverige.av

Kritisk Dagens Reduktions-
belastningsgräns deposition behov

Skmzår Skmzårkg kg %

Götaland 300 700-1800 60-80
Svealand 250 500-900 50-70
Norrland 250 300-600 15-60

OBS De kritiska belastningsgränserna och depositionen gäller endast
frånsvavel källor. Icke försurandeantropogena svaveldeposition från

havsalt omfattas ej. Dagens deposition medelvärdenär för depositionen på
50x50 km.ytor om

Tabell 1.b Kritiska belastningsgränser för kvävedeposition till mark,
dagens deposition och nödvändig reduktion.

Kritisk Dagens Reduktions-
belastningsgräns deposition behov
kg Nkmzår kg Nkmzår %

Götaland 500 600-1800 60ca
Svealand 400 500-900 40ca
Norrland 300 200-600 20ca

Bestämd utifrån risken för kväveläckageeller förändringar i skogs-och myrvegetatio-
nen.
2 Medeldeposition 50x50 1989-1992.ytor,m

41



principerMiüöpolitikens

42



Miljöpolitikens principer

Arne Jernelöv

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Försiktighet imiljösammanhang

Försiktighetsprincipen kan sägas filosofiskt uttryck för denettvara
självbevarelsedrift alla vanligen tillämpar på de handlingar vi företar oss.
I miljörörelsens argumentation har hänvisningar till försiktighetsprincipen
under tid blivit mycket ofta använtett särskiltsenare sedanargument, ett
regionalt förberedande införmöte UNCED i Bergen 1990 internationellgav

principen. Ofta skeracceptans dessa hänvisningar med mycket allmänna
formuleringar det är klokt försiktigtypen eller manatt skall inteav vara
göra saker konsekvenser inte kan förutse. I Sydeuropavars skerman
hänvisningen ofta med formuleringar anknyter till centralt begreppettsom
i romersk rättstradition den gode familjefadern.-

Inför UNCED och Riodeklarationen fördes, även angående försiktig-
hetsprincipen, långa förhandlingar där jurister stötte och blötte ordval och
kommatecken och där förhandlarna nagelfor formuleringarna bakgrundmot

önskade och oönskade konsekvenser på nationellav nivå. Resultatet blev
Riodeklarationens Princip 15, följandemed ordalydelse i officiell svensk
översättning:

syfteI skydda miljön skallatt försiktighetsprincipen tillämpas så långt möjligt
och med hänsyn till möjlighettagen härtill. Omstaternas det föreligger hot om
allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknad vetenskaplig bevisningav
användas ursäkt för skjuta kostnadseffektivaatt åtgärdersom förupp att
förhindra miljöförstöring.

Då Riodeklarationen skrivits under mycketett antal länder,stortav
inklusive Sverige, är detta den ordalydelse måste betraktas densom som
officiella och gällande. Att hänvisa till någon formuleringannan av
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i dag baraskullemiljösammanhanginternationellaiförsiktighetsprincipen
försiktighetsprincipenkonstaterafårLikafullt attförvirring.tillleda man

förbehållochbegränsningarbetydandeinnehåller genomRiodeklarationeni
lösningarkostnadseffektivaochförmågatillhänvisningaruttryckliga staters

miljöskydd. Dessutomförledstjärnabetydelsedessminskarvilket som
g vadochföreliggaskallhotbåde närkonkretiseringersaknar ansesavman

Å dessasidanandrabevisning.vetenskapligskall varsomsessom
vilket ärinternationellför allmän acceptans,priset enluddigheter

talabetydelsefå någonprincipen skall attförförutsättning om.att
denförsiktighetsprincipenuttolkning attförbetydelsecentralAv av

därvidDen harosäkerhet.vetenskapligundermiljö besluthandlar om
principbevisbördan, denomvändadenmedberöringspunkter somklara

kringgärDockbevisas.skalloskuldskuldintedet ärsäger utan somatt
ickeexistensfallgropen,vetenskapsteoretiska attdenförsiktighetsprincipen

bevisas.aldrig kan
försiktighetsprincipentillmotsvarighetermiljöområdet kanUtanför

hälsoskyddsom-ochläkemedels-inomregleringarnationellaiåterfinnas
rådet.

Erfarenhetsbakgrunden

niljöom-erfarenhetsbakgrund påerinra denhär värtDet kan att omvara
ilanserades Bergen:försiktighetsprincipenvilkenutifrånrådet

metykvicksil-Skandinavien,försurning imiljöproblem,klassiskaMånga
DDT ochfågelreproduktionsstörning hosi Minamata,verförgiftning p. g.a.

ochupptä:ktsproblemenefter dettidfortgick långmetaboliter,dess
exaktad:hävdadeutsläpparnaidentifierats, attorsakerna attgenom

omöjligtdärfördetochkändaorsaksrelationernakvantitativa att varvar
iföranläggningvid derasbehövdes attåtgärdervilkabedömaatt som

Försiktighetsprincipenproblemet.utsträckning begränsatillräcklig vann
inträffartidsfördröjningsådanundvikaförinternationell attacceptans att

meranismerforskningmedaneffekterna förvärrasframtiden ochi omatt
doseffektsamband pågår.och
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frågorGenerella försiktighetsprincipens tillämpningom

Det klart mångaär de miljöfrågor och -problem uppstår ochatt av som
måste lösas kommer annorlunda de frågorän och problem lågatt vara som
bakom försiktighetsprincipens tillkomst och ordalydelse. Samtidigt detär
klart själva syftet med formulera principer till skydd för miljönatt äratt att
i framtiden undvika likartade, inte bara identiska, problem desom man
upplevt. Vad kan och bör innefattas i likartade uppenbarligenärsom en
bedömningsfråga. Vad gäller försiktighetsprincipens tillämpning behöver

följandebl.a. generella frågor besvaras:

Är försiktighetsprincipen tillämplig på något ellerfinnsinteännusom-
bara applicerbar ejfekterpå pågående verksamhetav

Även Riodeklarationens formuleringar inte klart framgårsäger så, detom
förarbeten och förhandlingsunderlag principen även nytillkom-attav avsett

mande enheter. Speciellt tydligt dettaär när det gäller kostnadseffektiva
lösningar kan innebära striktare krav på nybyggda anläggningar än påsom
befintliga. Försiktighetsprincipen tillämpligär på sådant inteännusom
finns.

Kan försiktighetsprincipen tillämpas på struktur, fabriksbyggnadtypen-
eller det inte strukturenväg, när själv denär verksamhetutan som
bedrivs där förväntas upphov till de huvudsakliga miljöeffekter-som ge
na

På denna fråga finns ringa vägledning få i förarbeten och förhandlingaratt
inför Riodeklarationen. Paralleller får sökas på andra områden, i t.ex.
lagstiftning och regelverk för skjutvapen och sjukvårdshjälpmedel.
Utgångspunkten här något, pistol in-att ellert.ex.synes vara om en
jektionsspruta, konstrueras för specifikt syfte så får detett denantagas att
också kommer användas för detta ändamål. Tillverkning,att försäljning och
innehav regleras därför. Det inte tillrådligt bara utfärda före-attanses
skrifter för användning.

Med analogt bör försiktighetsprincipensynsätt tillämpbar förvara
strukturer konstrueras för specifikt syfte,ett ellersom motorvägt.ex. en
bro, medan frågan fabriksbyggnaden beror på hur specifik för givetom ett
ändamål konstruktionen är. Prövningen bör, när konstruktionen specifik,är
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denkonsekvensernaocksåsjälv, avstrukturen utanbarainteomfatta
användningen.planerade

utgångspunkten attböraspekter, an-kvantitativa varagällerVad
reglerstriktainteutnyttjas omkommerkapacitet attfullaläggningens om

förtillståndsgivningentillkopplasemissioner kanochellernyttjandegrad
strukturen.

ellerobjekt,enskiltförenbartÄr tillämpbar ettförsiktighetsprincipen-
följdkonsekvensermöjligakedjanheladenomfattar av

Omfattningenmiljön.förkonsekvenser avaktivitet harmänskligVarje
Skulleaktiviteterna.omfattningenberoende påärmiljökonsekvenserna av

ochmiljöområdetimperativ påkategoriskaKantsformtillämpa avenman
ikan göramänniskavarjetillåtligt, sammadet ärEndastsäga: som

skada kommernågonstansmiljön tarhon bor,där attomfattning utan
påväxthusbyggaintefår ettJohanssontillåtliga.blisakerfåmycket att

likadana5 miljardertålaskallmiljönm2 ärförutsättningen100 attom
ved.medeldabil ellerhafårIngenväxthus.

tillåtlig-ochmiljöeffekternadetta ärkonsekvensen attlogiskaDen av
beslutetsaktuellatill detavgränsasmåsteverksamhetheten enav

medÄven drasmåsteförsiktighetsprincipenkonsekvenser.förutsebara
påinteochlänkarenskildapåenbarttillämpaskunnabegränsningen att

lösasfår dettaadministrativtPraktisktlängd. avokändahela desskedjan i
beslutettidigaredetutgångspunkten är attdärprövningaroberoendenya

jagfårsåväxthus utanbyggaJohanssonFickprejudicerandeinte är
uppvägerkedjanaktuellai denlänkytterligarefrågan nyttan enavom

miljöskadan.
påendasttillämpbarbeslutstillfállevarjevidFörsiktighetsprincipen är

konsekvenser.direktadessmedobjektetenskildadet
tillämpning fårförsiktighetsprincipensinfallsvinkelannorlundaEn

såspecifik ämnesgrupp t.ex.emissionerfrånutgår enavmanomman
växthusgaser.kallade

bakgrundförsiktighetsprincipen mottillkom avkonstateratsSom ovan
orsakademiljöproblemsnabbt lösa avsvårighetererfarenheter attav

till-såledesFörsiktighetsprincipen ärföroreningar.gränsöverskridande
problemidentiñkationeninnefattarfallI dettaväxthusgaser.lämplig på t.ex.

tillupphovaktiviteterdebestårlänkarenskildakedjan gerhela somavvars
måstelänkarnajustkedjan ärhelaEftersomemissionerna. avsumman
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försiktighetsprincipen kunna föras nedåt och tillämpas de aktiviteterpå som
problemetsär rötter.
I sammanfattning leder till slutsatsen försiktig-resonemanget attovan

hetsprincipen när den tillämpas på aktivitet framåtavgränsas till enbarten
de direkta konsekvenserna, den tillämpas på problem skall allaettmen om
bakomliggande förorsakande aktiviteter innefattas.

Det bör också betonas meningen inte kan försiktighetsprin-att attvara
cipen, i likhet med andra miljöprinciper, skall användas så väljeratt man
bort kända faror för okända. Denna problemställning belyses ytterligare i
kapitlet substitutionsprincipen.om

Försiktighetsprincipen Sverigei

Man kan säga grundstenarna i denatt svenska miljölagstiftningen ären av
det ankommer på den villatt bedriva verksamhet rimligen kansom som

miljöfarlig, visaantas så inte falletär alternativtatt att skadanvara att
övervägs nyttan. Om verksamheten beñnns acceptabel frånav vara
miljösynpunkt skall tillstånd beviljas, inte. Vidare skrivs i för-annars
arbetena till miljöskyddslagen den osäkerhet kan finnasatt rörande ettsom
ämnes farlighet inte får gå över allmänheten.ut

Dessa två uttryck för principen tillsammansär försiktighetsprin-med
cipens övriga uttryck i svensk lag emellertid del delvis åldrat,ettav
nationsbegränsat Kunskapensynsätt. miljöproblem oftaatt är in-en
ternationell, för inte säga global fråga,att på tydligare sättettgenomsyrar
Miljöskyddskommitténs förslag till miljöbalk SOU 1993:27. Dären ny
finns försiktighetsprincipen såväl såsom bakomliggande princip, som

Ävenuttryckt i själva lagtexten. gå lagstiftningen i förvägutan att blir
intrycket dock försiktighetsprincipensatt roll i svensk miljölagstiftning är
stark.

En jämförelse mellan försiktighetsprincipen sådan den uttrycks isom
Riodeklarationen respektive i svensk befintlig lag vid handen denattger
svenska, äldre lagen fokuserar det enskilda objektets miljöpåverkan, medan
Riodeklarationen såväl iljöskyddskommitténsM förslag till miljöbalksom ny
även väger in övergripande frågor, klimateffekter. Förslagent.ex. i
miljöbalken framhåller tydligare Riodeklarationenän försiktighetsprincipens
förebyggande karaktär och har inte tydliga begränsning tillsamma
kostnadseffektiva åtgärder.

47



principerMiljöpolitikens

Kostnadseffektivitet

miljöarbetet,förprinciputtryckligen meninteKostnadseffektivitet är en
rriljösamman-ofta ilösningar görskostnadseffektivatillreferenserklara

iFörsiktighetsprincipen samt15PrincipRiodeklarationensihang, t.ex. -
substitution.reglerföreslagnagällandebåde omsom

kostnadseffektivitet,tillreferensermiljöaktörersolikagranskarNär man
Deninnebär.detvaduppfattningarskildatvåfinnsdetklartframgår avatt

skadaförkostnadenkostnadseffektiva näråtgärder ärtolkningen är attena
Denåtgärd.förkostnadenänstörrevidtas äråtgärduppstår omsom

sättetbilligaste attdetåtgärd ärkostnadseffektivtolkningen ärandra att en
oberoendeutsläppsbegränsning heltt.ex.miljömålförutbestämtnå enett

uppskatt-vadochberäknasomfattning kunnatekonomiskaskadansomav
förkostnadenjämförstolkningandra enI dennavisar.falli såningen

åtgärder.alternativaförkostnadernamedåtgärd,tänkbar
bäggegivetvistolkningen är attbegränsadeochstriktasteDen mest

betecknasskall kunnaåtgärdföruppfylldamåste attkriterierna envara
lägre änskullei fråga,åtgärdenförKostnadenkostnadseffektiv. varasom

åtgärdskost-alternativaåtgärd,avsaknadiskadekostnadensåväl somav
görshänvisningarvilkaisammanhangemellertid på deTittarnader. man

Riodeklarationen,15 iPrincipnämndakostnadseffektivitet,till t.ex. ovan
Riodekla-rimliga. Identolkningstrikta mestdennainteframstår mest som

ledabevisningvetenskapligavsaknadinteskall15Princip sägsrationen av
i formbevisningVetenskapligfördröjs.kostnadseffektiva åtgärdertill att

fallflertaletitordesamband, enorsakverkan varakvantifieradeav
marginellaberäkna denkunnaskallförförutsättningnödvändig att man

åtgärdskostnaden.marginellamed denjämföra dennaochskadekostnaden
finns,åtgärderkostnadseffektivaför avgörasåledesOm att omman

försiktighetsprincipenbevisningvetenskapligadenjustskulle behöva som
diplomaternaochjuristernaskullebehövas,skallinteinledningsvis säger

interimligtvis22. kanDettaMomentskapatRiodeklarationen ha ettbakom
kostnadsef-definitionsmässigt äråtgärdföljeravsikten,varit att envarav

åtgärdsalternativet.billigastedetden ärfektiv om
kost-definitionenmiljöekonomiskadenalltsåinnebär avDetta att

Ettekonomiska.från den gängsesigskiljakommernadseffektivitet att
nödvändigtförvirring, ärorsakakan kommakanskefaktum att mensom

för despelänbli någotRio skall ettfrån annatmiljöprincipernaom
gallerierna.politiska
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Rent praktiskt finns det anledning här nämna det faktum våraatt att
begränsade. miljövårdssammanhangär I brukar räkna medresurser attman

varje halvering utsläppsmängden kostar ungefär likaämneettav av
mycket. Den första 50-procentiga reningen kostar alltså i likarunda tal
mycket de följande 25 eller därpå följande 12,5procent,som procent.
Sålunda kommer nå effektstörre i total rening satsad krona,attman en per
såväl globalt regionalt där problemensett, satsarsom om man resurserna

givenär störst. En i nuläget oftastgör istörre östranyttasumma pengar
Europa, där miljöarbetet fram till nyligen varit eftersatt,mycket vad denän

i Sverige,gör där redan har relativt effektiv miljösatsning totalt sett.en
Detta även lokalt svenskt perspektiv.sett ettur
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Arne Jernelöv

SUBSTITUTIONSPRINCIPEN

Till skillnad från flertalet andra miljöskyddsprinciper, innefattas sub-
stitutionsprincipen inte egentligen i Riodeklarationen eller andra interna-
tionella avtal. I nationell lagstiftning förekommer den emellertid och är

riktmärkeäven för EU:s miljöarbete.ett
Substitutionsprincipens andemening miljö-är och hälsofarliga ämnenatt

och produkter skall bytas mindre farliga. Beroende ordalydelsenmot vidav
formuleringen principen kommer härvid de tekniska och ekonomiskaav
omständigheterna tillmätas större eller mindre betydelse.att

Gällande och föreslagen lag

I svensk gällande återfinnsrätt substitutionsprincipen § 5i i Lagennu
1985:426 kemiska produkter, lyder sålunda:om som

Den hanterar eller importerar kemisk produkt skall vidta desom en
åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt behövs för hindraattsom
eller motverka skada människorpå eller i miljön. Därvid skall sådana
kemiska produkter undvikas, kan ersättas med mindre farligasom
produkter.

Den föreslagna miljöbalken går i 3kapitel § 5 till längre i specifice-synes
ringen substitutionsprincipen och lyder:av

Var och ellerutövar ämnar miljöpåverkanutöva skall undvikaen som
sådana kemiska eller biotekniska produkter och sådana tillvaror som
påtaglig fördel för människors hälsa, miljön eller långsiktigt goden
hushållning med kan ersättas med kemiskanaturresurser eller biotekniska
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medför mindrefarliga ellermindreäreller medprodukter somvaror som
förbrukning naturresurser.av

tekniskadebetydelsensidanandraunderstryks å6§föreslagnaI den av
villkoren:ekonomiskaoch

3-5enligt § ärÄr krävsförsiktighetsmåttvisstuppenbartdet att ett som
fårmiljönmedför fördet etttill denförhållandeialltför kostsamt nytta

väljas.försiktighetsmåttmindre kostsamt

miljövins-ochellerhälso-alltsåfordrarförslagMiljöskyddskommitténs att
det. Manintekostnaden är attochsubstitutionen är menarattstorten av

meddockpraxis,kodifieringinnebäriskrivningarnade settstort avennya
biotekniskasåvälskallförslagetEnligt detförändringar.några nya

underfallamiljöpåverkannegativmedövrigaprodukter varorsom
ordalydel-rådandei denprodukterkemiskaendastintebestämmelsen, som

signifikanta,lagenförordasutbytenskall deVidare varaavsomsen.
ocksåDet görsbeaktas.skall inteförbättringarbagatellartadealltför
alltsåtill Det ärsigriktarsubstitutionskravettidigareklarare än envar.att

privatpersonerävenreglerna,beaktaskallföretaginte bara utan somsom
trädgården.iogräsbilen, eller besprutabensin tillväljaskall

någrakraft kommeriträderlagtextenförändringarOm dessa av
substitutionsprincipen rätas ut.tillämpningen attangåendefrågetecken av

uppstårtillämpningpraktiskemellertid. IkvarstårviktigaandraNågra
effekterolikaproblemet väga motgenerelladetfortfarandenämligen att

hurcancerfall ochallergiersvåraHur många ettvarandra. motsvarar
Östersjöbotten betydelse Härskalldödkvadratmetermånga sammages

måsteadministrativ praxisingetuppenbarligen rättfinns utansvar,
samhället.ivärderingargällandeutifrånutformas

faktiskjämförainte helleroftastdetpraktiska fallen gäller attI de en
sannolikheteneffektförsannolikhetereffekt mot avutanmot enannan,en

definitionsmässigtnegativ effekt ärSannolikheten för enenannan.en
ocksåegenskapergivetvis ämnesberoendeRiskenrisk. är ett avmenav

farligt ämneutbyteminskaskan såledesexpositionen. Risken ettavgenom
iförhindras kommaämnetfarligt ochellermindre attmot ett genom

påverkar.objektet detmedkontakt som
kemikaliergiftiga19 handlar21, kapitelAgendaI FN:s omsom

19.48:i punktbeskrivs målet
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förMålet detta programomráde undanröjaär oacceptabla eller orimligaatt
risker ioch den män det ekonomiskt genomförbart,är begränsa risker med
giftiga kemikalier övergripande omfattarsynsättatt anta ett ettgenom som
brett spektrum riskbedömningsmöjligheter vidtagaoch försiktighetsåt-av
gärder pä grundval allsidiga livscykelanalyser.av

En metodologisk fråga principiell och strategisk betydelse ärav om
ämnetsproduktens miljöfarlighet vid användning skall värderas, eller om
det är från till graven- koncept bör gälla.ett Närbesläktadvaggan som

fråganär det bara ämnetproduktenär skall värderas eller detom som om
är hela det tekniska där användningen sker. Ett hypotetisktsystemet
tvättmedel kan utgöra exempel: Tvättmedlet innehåller fosfater kansom
komma bli begränsande råvara ochatt göder vattendrag deen som om

Äkommer andra sidan tillåter det vidtvätt lägreut. medtemperatur,
åtföljande mindre miljöbelastning vid energiomvandling.

Skall vid bedömning beakta tvättmedlets råvaruinnehåll ochman
fabrikationsprocess Skall inväga energibesparingen vid användningman
Skall beakta 90än användningenatt väntas ske påman procentmer av

där kemisk fällning avlägsnarorter nästan all fosfat avloppsvattnetur
Det är inte rimligt hävda avsiktligt bör utesluta informationatt att man

har tillgång till, eller anlägga snävare nödvändigt.synsätt änman ett
Särskilt i tid livscykelanalysnär i andra närliggande sammanhang ären en
viktig miljöprincip och metodik i sig självt, detär självklartnärmast att ett
helhetsperspektiv bör eftersträvas. Detta är också det synsätt som

Miljöskyddskommitténs förslag till den Miljöbalken.genomsyrar nya
En viktig del med ökad tydlighet belyses i förslaget tillannan som

Miljöbalk är nödvändigheten inte låta det bästa bli det godas fiende.attav
Sökandet efter det perfekta, allt inkluderande beslutsunderlaget får inte leda
till handlingsförlamning. Detta undviker iäven dettaattman genom
sammanhang tillämpa försiktighetsprincipen.

Ytterligare viktig faktor beakta gäller kunskapsmängden. Attatten
hellre bära våra Vanda plågor fly tillän dem vi icke känna är kanske rätt
strategi. Substitutionsprincipen bör i fall inte tillämpas så nyavart att
substanser alltid klassas mindre farliga eftersom mindresom vet om
deras risker än de gamla ämnena. Därmed inte försiktig-om sagt att
hetsprincipen inte skall tillämpas.
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review-förfarandetPeer

försiktig-ochsubstitutions-mellankombinationenijustfrågacentralEn
miljöadminis-svenskiellerhotföreliggernärfråganhetsprinciperna är

skillnadTillmisstankegrundadvetenskapligtVad ärjargong:trativ
ingenfinns externidrotterpoängbedömdaellerverksamheterkulturellamot

bedömskvalitetVetenskapligvetenskapen.inomdomarkårellerkritiker
förhärskandeDetsjälva.forskarnaochvetenskapsmännenenbart av

allakritiserat,ochdiskuteratmycket menpeer-review ärs.k.medsystemet
försmädelse.störrei änslutathittillsalternativ harmedförsök

kvalitetvetenskaplig genombedömningförmedenlighet systemet avI
ärvadfrågan enbörgranskning, somomkollegorskonkurrenters

Imotsvarande system.ibedömasmisstanke ettgrundadvetenskapligt
ipublicerasmisstanke, ensäga somenklast attdet attpraktiken envore

vetenskapligtreview, ärsedvanligeftertidskriftvetenskaplig peer
längeHurär:följdfråganviktigaprincipielltochnaturligagrundad. Den

behövsunderlagVilketmisstankengrundadevetenskapligtdenkvarstår
avvisasskalldenför att

undersökningEnföljdfrågan. avpånaturligt svaretSvaret gerovan
tidskriftvetenskapligipubliceringfördenkvalitet enaccepterassådan att
nödvän-börklartochmisstanken varaetthela svar,och gertar uppsom

tillmisstankarnaläggaförtillräckligt ro.och attdigt
medprocedurenfårmedtillfreds upprepassvaretinteSkulle någon vara

vetenskapligadenkontrollgranskningkollegornaskonkurrenternas avsom
fas.varjeikvalitén

ämnenänmed annatsubstituteraAtt

tillämpassubstitutionsprincipenhurärvärdfrågaYtterligare att tas uppen
åtgärdmiljöskadligt är typämne avtillalternativet annaneni fall där ett

tillalternativslyröjningmanuellmedExempleteffekt. sommed samma
miljöfarligainte detfalli dessaDet ärhands.tillligger närafenoxisyror

gällande,i denFormuleringarnaverkan.desssubstitueras utanämnet som
påtänktlagstiftarnavisingetpåantyder attlagenföreslagnadensåväl som

nödvändighe-fördesOvansubstitutionsmöjlighet. ett omresonemangdenna
återkommandeärvilket ävenmiljöområdet, ettpåhelhetssynten av en

till slutsatsenledde attDettabetänkande.Miljöskyddskommitténsitema
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inte själv tekniska skallbara ämnetprodukten hela detutan systemet
beaktas substitutionsprincipen tillämpas. Sett i sammanhangdettanär ter
det sig rimligt det betraktas substitution önskad medverkan nåsnäratt som
andra medel. Givetvis kvarstår de tekniskekonomiska hänsynentyper av
i oförändrad omfattning vid denna substitution. Den föreslagnatyp av
formuleringen i 3:e § 5 i förslaget till miljöbalk förkap. borde då
tydlighetens metoderskull kompletteras med och lyda:

Var och eller miljöpåverkan skall undvikautövar ämnar utövaen som
sådana kemiska eller biotekniska produkter och sådana tillsomvaror
påtaglig fördel för människors hälsa, miljön eller långsiktigt goden
hushållning med kemiska eller biotekniskakan medersättasnaturresurser
produkter, eller metoder mindre farliga eller medförärvaror som som
mindre förbrukning naturresurser.av
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Sven-Olov Ericson

BÄSTAPRINCIPEN OM

MÖJLIGA TEKNIK

I likhet med förarenaren betalar-principen Polluter Pays Principle och
försiktighetsprircipen Trecautionary Principle bästaär möjliga
teknik-principen Best Available Technology Principle BAT ett-

föruttryck förnuft. Den faktorn i alla dessa principersunt ärgemensamma
den är orsaken till föroreningaratt eller försätter miljön i fara ärsom som

skyldig vidtaga åtgärder dettaatt och betala kostnaderna härför ochmot att
avhjälpa alla skador iatt samband därmed. I möjligaste mån skall bästa

tillgängliga teknik användas för begränsa utsläpp och minska risken föratt
olyckor, förebyggandeoch åtgärder måste vidtagas i de falläven där
konsekvenserna och riskerna inte helt klarlagda.är

Principen skall tillämpas röd tråd nationella lagstift-som en genom
ningar, konventioner och policy-deklarationer på antal områden allaett som

förknippadeär med utsläpp, föroreningar, risker eller formerandra av
miljöpåverkan. Ibilagan till detta kapitel finns några exempel på detta.

BAT definieras något olika olika internationella organisationer. Iav
1993september lade Europeiska kommissionen fram förslag tillett ett nytt

direktiv integrerat skydd och begränsning föroreningar,om mot av
Directive Integrated Pollution Prevention and Control-IFÖ-on
COM93423-EGT C311, 17.11.1993. Detta direktiv kommer med tiden

deersättaatt nuvarande direktiven utsläpp i och luft ochvattenom
definierar bästa möjliga teknik följer:som

Termen möjligabästa teknik betecknar det stadiet i utvecklingensenaste
state of the olikaart verksamheter och driftsmetoder-av samtprocesser

för dessa, cch pekar viss tekniks praktiska lämplighetna ut detnären
gäller förhindra, eller där detta inte praktisktatt är möjligt, begränsa de
totala utsläppen.
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teknik,teknologi ellerdärförbehöverpraktiska skäl termenAv
definieras.bästaochtillgänglig

Teknik

begränsningochskyddintegrerat motEU-direktivet avtillI utkastet om
följer:teknikdefinierasföroreningar, som

vilketoch det påtekniken sätttillämpadedeninnefattar bådeTeknik
Teknikenavställs.drivs ochunderhålls,byggs,utformas,installationen

tekniskfrånindustrisektorifrågavarandemöjlig iindustrielltmåste vara
utgångspunkt.ekonomiskoch

Tillgänglig

kunnaföralltid definierasmåstei BAT atttillgängligInnebörden av
tolkasfallflestadeområde. Ispecielltvisstpraktiken påitillämpas ett

kanförfarandenuvarandedetteknik ellerbefintligaden somtermen som
kostnad.rimligtilltillämpas

hänför sigtillgängligförklararEU-direktivettill termenUtkastet att
genomförandettillåterskalaiutvecklatshartekniktill sådan somensom

sigvillkor,genomförbaraekonomisktpåindustrisektorifrågavarande varei
eller inte,i frågai medlemsstatenframtageneller ärteknik användssådan

sigskall användatillgänglig för denrimligtden ärlänge avså somsom
den.

teknik ellerbetraktasmiljöskyddslagen5§ itillämpningenVid enenav
någonkommersiell skalaitillämpasdentillgängligprocedur omsom

där22-situation,Momenttillkunde ledai världen. Dettaannanstans en
brukkommersielltidenteknik förrän ärbraanvändabehöveringen en

teknikpraktiken, eftersomfallet iblir inteMen sånågon nyannanstans.
billigtpåanvändasdär den kansituation,viss speciell etttillämpas iofta en

villkor ellererbjuder attleverantörensätt genom enatt gynnsammagenom
miljöproblem.visstprioriterarorganisation ett

kravetannorlunda sätt:på någotprincipen tillämpatsharI Tyskland ett
kommersiell skalatillgänglig iskallteknikennödvändigtvisinteär att vara

framgångsrikt.bara ha demonstreratsden behöver-
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tillgänglig teknik för ombyggnad och översynUSA bedömsI av
StandardsNSPS New Source Performancebefintliga anläggningar enligt -

demutsläppsstandardervilket i vissa situationer kräver motsvararsom-
fördettajämförbara anläggningar. Mangäller nybyggda gör attsom

ombyggnadsprojekt för undgåprojekt kamuflerasförhindra attatt somnya
vilket åtminstone teoretiskt möjligt.miljökrav, vore

stråldoserför principen uttryckts så allaPå området strålskydd har att
i ICRPsgenomförbart. ingårskall begränsas långt detta Denså är

Protecti0n principInternational Commission Radiological andraon
Achievable. sammanhangALARA Low Reasonably I dettaAs As-

viss given utsläppsnivå eller dos medtillmäts möjligheten uppnåatt en
betydelse. I ställethjälp teknik redan i kommersiellt bruk mindreärav som

ytterligare begränsafrån åtgärder alltid vidtagas förutgår måste attattman
därmedkostnaderna och andrastråldoserna, gränsen bestämsattmen av av

förbundna problem.
MACT Maximum AchievableI USA har EPA introducerat begreppet -

MACT jämförbaraControl Technology. Enligt EPA demotsvarar
10anläggningar utsläppsnivåerna % dethar uppnått de lägsta avsom

totala från jämförbara anläggningar kan uppnåantalet. Man utgår allaatt
denna nivå.

Bästa

När omgivande miljön bästa oftabegränsar utsläpp till den har ordetman
hänföra sig till reningseffekten ellerden teknik den högstaansetts som ger

de lägsta iutsläppen, och tillämpas kommersiellt någonstans världen.som
Vid tillståndsprövningar enligt miljöskyddslagen emellertidden svenska har

subtil tolkning tillämpats. viss teknik skall kunnaFör atten mera en
föreskrivas får dessutom kostnaderna inte överstiga bärasde kansom av

liknande företag i Sverige. Utöver detta måste det finnas miljömässigett en
motivering för minska till denna nivå.utsläppen Det ankommeratt
emellertid på sökanden bevisa minskningen viss nivåunder äratt att en
miljömässigt försvarbar. Om denne inte kan visa fallet,detta äratt
betraktas åtgärden miljömässigt motiverad.som

till EU-direktivetl utkastet bästa innebär effektivastesägs denatt
tekniken för uppnående hög skyddsnivå för miljön i medstort,av en
hänsyn till de potentiella fördelar bli följdenoch kostnader kantagen som
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detinteemellertidhävdar attUtkastetåtgärd.brist påelleråtgärdav en
kanoperatörenåtgärderkombinationendafinnasskulle somendast aven
vid:avseendesärskiltfästerteknikentillgängligabästasig Denanvända av.

teknikavfallssnålanvändningen av- tiddriftsmetoderanordningar eller senarejämförbara somprocesser,-
framgångmedhar utprovats

kunskapvetenskapligi frågaförändringarochframstegteknologiska om-
förståelseoch

mängdochutsläppensberördade typ- ochenergi förvatten ochinklusiveråvaror processenförbrukningen av-
råvaraenergi samttyp av

de substanseråteranvändningfrämjandetfall somförekommandei avav-
ianvänds processen.

densjälvklartdet attlängestrålskydd har ansettområdetPå somman
nivåtill lägstastråldoserna attminskar utandentekniken ärbästa som

Understråldos.minskadmarginalkostnaderorimligasigådrar perman
man-Sievert000100 kronorkostnad på varasjuttiotalet ansågs perca.en

kostnader.orimligaochrimligamellangårexempel på gränsenbraett var
dödsfallteoretiskt10 miljoner kronorskulle dettaI dag permotsvara ca.

påstrålning, grundatorsakadutgångdödligmedsjukdomsfalleller av
påfrånutgickhälsoriskoch denstråldosmellan denrelationen man

sjuttiotalet.
teoribådeklar lgräns.aldrig betecknatemellertidharDenna ensumma
oför-försvarbara ochmellanintervallbrettdenpraktikoch ettanger

skadadenuppskattningengällerdetNärkostnader. somsvarbara av
förindividvarjedärbefolkningsgrupperåsamkas enexponerasstora

bereddaalltid bördenundermeningenrisk,insigniñkant ökad är att vara
levnadsårmänskligtförhindraför000100 kronor ettattinvestera attatt

IVAl miljon kronorundantagsfall änidock endastförlorat,går mera
287, 47.sid.

principenUtvecklingen av

vissfrånminimerar utsläppentekniktillBAThänför sigNormalt ensom
BATtolkningentraditionellaavlopp. Denochskorstenarverksamhet via av
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omfattar möjligheteninte minska de totala utsläppen och påverkanatt annan
på miljön val lokalisering anläggningar ochgenom ettav av genom
utvecklat samarbete mellan olika så överskottsvärme ellerparter att
biprodukter kan användas. Inte heller täcker principen de positiva
effekterna miljönpå och den hushållning med blir följdenresurserna som
när anvander förnyelsebar energi i stället för fossila bränslen ellerman
átervunnet material i förstället material från till exempel. Inytt en gruva
flera industrialiserade länder har utsläppen från punktkällor med stor
framgång minskats, medan belastningen på miljön användningengenom av
skadliga produkter och omfattande spridning skadliga frånämnenav
samhället i legat kvar ipå längden ohållbar nivå.stort Utvecklingenen mot
hållbara karaktäriseras till delsystern i möjligaste månstor attav man
utnyttjar dessa möjligheter. BAT-principen kan därför visa sig vara av
största praktiska betydelse vid utvecklingen och tillämpningen analogaav
principer för optimal lokalisering anläggningar. Dessa principerav nya
skulle också kunna tillämpas på resurshushållning, bästa användning av
biprodukter, samordning på systemnivå så olika verksamheter kanatt
samarbeta optimalt på områden material- och energiflöde, energikon-som
vertering maximalt energiutnyttjande. Samtidigtsamt med rationellen
produktion bör skogsbruks-, jordbruks- och fiskerisektorn på bästa möjliga
sätt tillgodose olika naturskydds-, fritids- och kulturintressen.

Man har redan börjat tillämpa denna bredare tolkning BAT-principen.av
Ett viktigt exempel är utkastet till EU-direktivet integrerat skydd motom
och begränsning föroreningar. En liknande bred tolkning principenav av
introducerades 1990 i Storbritannien i deras miljöskyddslag, utvidgadesom
principen från endast minska utsläpp iatt och luft till minimeravatten att
effekterna miljönpå i stort.

På liknande föreskriversätt den svenska mlljöskyddslagen platsen föratt
anläggning bör väljas bakgrund vaden är bäst från miljömässigmot av som

synpunkt, dock endast detta inte leder till orimliga kostnader.om
Denna bredare definition uttrycks också i BEP Best Environmental-

Practices. Denna definition har alltsedan 1992 tillämpats på konventionen
Österjöområdetsskyddet marina miljö,om specificerar de åtgärderav som

bör vidtagas för förhindra föroreningar.som att
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tillämplighetenBedömning av

Ifördelar.fleraerbjuderBATtillämpningobligatorisk avPrincipen om
därförocheffekter,samladeutsläppenskäntlitetfall ärmånga ytterst om

försiktig-tillämpningförverktyganvändbart avpraktiskt enBATblir ett
ochutsläppenminimeringsamtidigfördärigenom avochhetsprincipen en

riskerna.
ochrationellvaritBAT-principentillämpningen enharförflutnadetI av
frånutsläppmedförknippasproblemtacklametodframgångsrik somatt

påverkanallvarligsärskilt i fallpunktkällor,ochanläggningar avbefintliga
oacceptabel ävenvaritskulle hapåverkansådanframgårklart attdär det

ivälförhållandevis ettmottagitsharPrincipentillämpats.hadeBATom
teknik.och bättreförmarknaddärför skapatharoch nyländerantal en

påskyndatharocksåtillämpningpraktiskaprincipensinnebärDetta att
förinvesteringarmotivera störrekunnatharFöretagteknikiutvecklingen.

vilkettillämpning,principenspågrundatteknikrniljöinriktadutveckling av
den ärlängemarknad, såmedprodukt somderasförsetthar eni sin tur

teknikenutvecklingenidettaexempel påkan avkonkurrenskraftig. Man se
ochförbränningsanläggningarfrånkväveoxidersvavel ochutsläppför av

luft ochimetallutsläppen vatten.minimeringför aven
harprincipenfrånpåexempel somavstegmångaocksåfinnsDet

katålytiskinförandetförsenadedetteknik, avbättreoch t.ex.hämmat ny
bensin.oblyadochbilarpåavgasrening

orsakarföretagdenprincipen är uppmuntrar sommed attnackdelEn
vilketfinns,inteminskninggivenförteknikenhävdautsläpp att enatt

utrustningen.nödvändigai deninvesterabehöverintedeinnebär att
endastteknikutvecklingenideltagamotiverade nyavAnvändarna är att

kostnad.lägretillprestationerjämförbarauppnårdenhjälpmedde avom
teknikutvecklingenideltagaför förorenarenmotiv avattingetBAT skapar

och kväve-svavel-Närutsläpp.och lägrereningför bättrerutinereller
börjatillindustriervissa atthävdadeSverigeirökgaserförinfördesrening
Dettadrift.kommersiellteknik isådanfanns någonintedetmed att

sketthainte skullevilketreningsutrustning, ominförandetförsenade av
BAT-kompletteraförinfördavarithade attredanmiljöavgifterdagens

tillståndsprövningen.vidprincipen
ifinnsdentillgängligbetraktasendasttekniken omPrincipen somatt

huvudsakligenärtillämpning någon annanstanskommersiellform av
liknandeantalfinnsdär detverksamhet, stortettmedsambandirelevant en

62



Miljöpolitikens principer

marginalkostnader.möjligheter ochjämförbara tekniskaanläggningar med
anläggningarna ochindustriellaSom regel defallet. ärDetta sällanär

utformningi sitt slag. Derasenergiproduktion de endaanläggningarna för
skallapproximativ. Närjämförelseblirunik. Därförär ytterst manen

tillutsläppsbegränsning kan uppnåsreningsåtgärd ellerfastställa vissenom
drifttekniken ikriteriet inte ärgiven kostnad, är utan omsnarareomen

kontrollteknikmaterial ochlämpligtdjupare kunskap processen,omen
miljömål kan uppnåsgivetvadfinns tillgå. Detta är avgör ettatt omsom

besitterendetill anläggningen deneller inte. I allmänhet är ägaren som
effektenvanligen den bästaDärför uppnåstillräcklig kunskap. attgenom

miljöprestationen änförbättramotiv förtillhandahåller attett snarareman
håll.kommersiellt bruk påfinns iöverföra teknik redan annatatt som

framgång på punkt-avsevärdSamtidigt BAT har tillämpats medsom
principen mindreföroreningsproblem,identiñerbara ärkällor och klart

framträdandetillämplig morgondagenspå några dagens eller mestav
resurshushållning. I deutveckling ochvad gäller hållbarmiljöfrågor en

i allt högreåterstående miljöproblemenindustrialiserade länderna håller de
uppskjutna utsläppbli fråga vitt spridda ochgrad på sådanaatt somen om

och utfällninganvändningen olika produkterorsakas restpro-av avav av
fisketsskogsbrukets, jordbrukets ochdukter, resursanvändning samt avav

och kulturmiljön.påverkan natur-
miljöambitionerförvänta industrialiserade ländernasMan kan sig deatt

utsträckning, ochfrågor ikommer koncentrera sig på dessa ännu störreatt
effektvarje utifrån dess specifika pådå verksamhet analyserasmåste

medbostadsystemnivå. Den miljöpåverkan orsakas värmsav en somsom
elektricitet inte förorening undvikerär densamma den som man genomsom

oljepanna miljöeffektenmed elpanna. Det den samladeersätta äratt en en
från kraftproduktionen därmed omhän-då blir relevant och ävensom

falldertagandet restprodukter från kraftstationen liksom i förekommandeav
utvinning dess bränsle.av

Några belysande exempel

fall konstruktivPrinciper BAT kunde i vissa värdaliknar vara ensom
för teknikerprövning för marknadsvillkor med bättreskapaatt gynnsamma

finnsprestanda tillgå i dag.än de attsom
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värmeeffektbränsletsdelexempel gårtillförbränningnormal avVid en
betydligtochanläggningari större10 procentrökgaserna,viaförlorad ca.

värmei formbådeförloradEnergi går avhushållens värmepannor.imera
ochbränslet vattnetifukten somförângningvid avi rökgaserna samt av

rök-kylaGenom attförbränningsprocessen. nerundervätetbildas av
värmeanvända denochdaggpunkten somundertill temperaturengaserna

värmeeffekten ökaskankondenserasrökgasernaivattenånganerhålles när
effektivabränsletsefterberäknat105till80-90 procentfrån procentca.

dennaförtillgå typfinnsteknik avKommersiell attvärmevärde.
möjligamed högstabyggasmåsteanläggningarOmförbättring. nya

Detlösningar.tekniskaförmarknad skapasskulleeffektivitetsnivå, nyaen
i formsiguppenbaradedessa nyaförrän avdröja längeinteskulle

drivasskulleabsorptionsvärmepumparintegrerademed somvärmepannor
frånvärmeskulleochexempel, ta entilllågtrycksånga, uppmed som

kundeanläggninginnebäraskulle avgevattenfåra. Detta attnärbelägen en
värmevär-effektivabränslets125till procentvärme avmotsvarar uppsom

de.
småskaligförområdetpåutvecklingsnabbhaftSverige harI enman

använderdettaTrotstio åren.ved de nyameduppvärmning senaste
ofta påinstallerasModerna värmepannorteknologi.äldreoftainstallationer

iuppnåsinte kanförbränninggodpotential förderassådant sätt att
installationerallainnebäraskulleBAT attTillämpningenpraktiken. nyaav

installerasskulleutrustning,tillgängliga attbästaanvändaskulle pannorna
hushåll.enskiltvarjetillanpassadeskulledeochoptimalt sätt,på att vara

utsläppendrastiskt minskamöjligtdetskulle avfå år attnågraInom vara
VOC.kolvätenflyktigaoförbrända

undantagBAT tillämpasBör utan

elleruppförandeteffekten ärsamladefrån denutgångspunktMed
kanske detenergiproduktion mestföranläggningarombyggnaden av

medSyftetteknikprincipen.tillämpning bästaförområdetangelägna aven
verkningsgradmöjligakräva störstaskulleslagdetta attprincip varaaven
varvid hänsynsammanhang,bredareiochanläggningarnai själva ettbåde

Regleringenenergieffekter.sekundärauppnåmöjlighetentillskall atttas
självafrånutsläpppåinriktasmindre gradibormiljöprövningen an-och

sigiverkningsgradanläggningensstället koncentrerasiläggningen och
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följande sekundära effekter på denoch dess infasning i med däravsystemen
Planning Demand Sidetotala resurshushållningen. Least Cost and

energiproduktionssy-Management lämpliga optimerakan metoder attvara
dettapå sätt.stemen

Om principen möjligttillämpas strikt det i många fall alltmerär att
begränsa utsläppen till ständigt stigande kostnad. inte teknikenDet ären

tiden inte försvarassätter kostnaderna, med kangränserna utansom som
i relation till marginella fördelen. ytterligareden Man når punkt nären
investeringar mycket väl kan minska utsläppen därännu mer, men
förbättringarna i sig själva blir resursslöseri god miljövård.änett snarare
De samlade förnuftigtbegränsade och måste fördelas påär ettresurserna
sätt mellan olika behov. I sista hand reningsåtgärderna i formleder av
energiförbrukning, hjälpkemikalier till miljöbelastningetc. somen

fördelarna ytterligareuppväger med utsläppsbegränsning. Tillämpningen av
BAT i situationer, där EU:s standarder för miljökvalitet, kritisk belastning
eller WHO:s riktlinjer uppfylls, diskuteras f.n. både i OECD och EU.
Utkastet till EU-direktivet integrerat skydd och begränsningmotom av
utsläpp innehåller förslag i artikel 9 mindre standarderstränga änett att
BAT kan tillåtas under vissa förhållanden.

Det denna insiktär ledde till formuleringen BATNEC-principensom av
CostBest Available Technology Not Entailing Excessive bästa-

tillgängliga teknik inte medför orimliga kostnader i EU:s ramdirektivsom
84360 EGT 188 16.7.1984L där artikel 4 föreskriver tillstånd endastatt
får beviljas alla tillämpliga förebyggandenär vidtagits,åtgärder har
inklusive tillämpningen bästa möjliga teknik, förutsatt tillämpningenattav

sådana åtgärder inte medför orimliga kostnader. förPå områdetav
strålning uttrycks detta i ALARA-principen As Low As Reasonably
Achievable så låg rimligen kan uppnås.som-

När teknik blir tillgänglig det möjligt begränsa utsläppengör atten som
än motiveratär bakgrund den marginella miljöfördelenmotmer som av

eller den minskade risken, fråganuppstår hur långt bereddär attom man
gå. I detta läge principens tillämpning incitament för utvecklingettger av

teknik, kan lika eller bättre miljöprestanda till lägre kostnad.ny som ge
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nam

avtalinternationellaochlagstiftningiteknik-principenBästa

miljö-ibärandevaritharochetableradteknik-principenbästaEU ärInom
myckethaftprincipen stortTyskland hariSärskilthandlingsprogrammen.

miljölagstiftningen.nationellapå dengenomslag
fastställslandvarjeförkräverEU attfråndirektivdetfinnsI dag som

tillgängligabästatillfället ärförverksamhetvissaförvad typer avsom
specifika-dennadessutomkrävs attförbränningsanläggningarFörteknik.

kraftverkenskilt störrevarjeoch m.m.regelbundet attuppdaterasskalltion
imiljövillkorbeträffandetioende årellerfemte vartskall omprövas vart

teknik.tillgängligafastställd bästatidpunktvarjeförperspektiv av
NordostatlantenimiljönmarinadenskyddförkonventionenI av

principenochförsiktighetsprincipenpåskall baserasarbetetföreskrivs att
uppfyllasskallprinciperdessa genomochbetalaskall attförorenarenatt

miljöpraxis.och bästatekniktillgängligabästatillämpning av
Östersjöområdets miljömarinaskyddkonvention1992 årsGenom avom

ochkällorallaförmiljöpraxisbästaomfattatillprincipenutvecklas att
utsläpppåkravoch attpunktkällor ettfrågateknik itillgängligabästa om

källorfrån allaeliminerasellerminimerasskalllufttillochtill vatten
vidareföreskriver attutsläppsbegränsning. Man omstrategier förgenom
miljömässigttilllederintetekniktillgängligaoch bästamiljöpraxisbästa

vidtas.åtgärderytterligareskallresultatgodtagbara
Medföljande:enligtmiljöpraxisbästadefinieraskonventionenI

ändamålsenligadetillämpning mestmiljöpraxisuttrycket bästa avavses
åtminstonefall börenskildaiåtgärdervalVidåtgärdskombinationerna. av

åtgärder övervägas:följande

till tillochallmänhetenutbildningochinformationtillhandahållande av- Verksamhetsinrikt-vissaväljamiljökonsekvenserna attanvändare avom
omhän-slutligaanvändning ochprodukternasprodukter,ochningar om

dertagande,

allatäckermiljöpraxisgodreglertillämpningochutveckling somomav-
livslängd,produktensunderanvändningsområden
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användareochtill allmänheteninformationetiketter medobligatoriska-
användningdessmed produkt,förknippademiljöriskerde är ensomom

insamling ochförtillgänglighetomhändertagande,slutligaoch systemav
omhändertagande,

återan-återvinning ochenergisparande,inbegripetresurshushållning,-
vändning,

produkterochanvändning skadliga substanserundvikande samtavav-
miljöfarligt avfall,uppkomst av

produkter ochverksamheter,styrmedel påtillämpning ekonomiskaav-
utsläpp,produkter samtgrupper av

restriktioner ellerinnefattande radtillståndsgivning,för ettett system en-
förbud.

bästakombination åtgärder utgörvilkenVid bestämmandet av somav
till:konventionen, hänsynmiljöpraxis bör, enligt tas

försiktighetsprincipen-

dels fram-risk förbunden med produkten,den ekologiska ärsom-
omhändertagande,ställning, användning och slutliga

ellerundvikande mindre förorenande verksamhetereller ersättning med-
ämnen,

använd mängd,-

ersättningsmaterialmöjlig fördel miljösynpunkt medeller nackdel fråne-
Verksamhetsinriktning,eller annan

ochframsteg och förändringar i fråga vetenskaplig kunskapom-
förståelse,

tidsfrister för genomförande, sociala och ekonomiska konsekvenser.-
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denteknik senastetillgängligabästa somvidaredefinieraskonventionenl
arbetsmetoderelleranordningar somgällervadutvecklingen processer,

begränsningförtillämplig avpraktisktåtgärd ärsärskildatt enanger särskildteknik börbästautgörvadfastställandeVid somutsläpp. av
till:hänsyn tas

tidpåarbetsmetodereller senareanordningar somjämförbara processer,-
framgång,medhar utprovats

ochkunskapvetenskapligfrågaiförändringaroch omframstegtekniska-
förståelse,

förtidsfristersynpunkt,ekonomiskfrångenomförbarhetteknikssådan- berörs,utsläppdemängdoch somtillämpning, art av

försiktighetsprincipen.teknik,avfallavfallsmålteknik utan-

68



Miljöpolitikens principer

KâgesonPer

FÖRORENARENSPRINCIPEN OM

BETALNINGSANSVAR

Principen förorenaren skall betala verklig hörnstenär i denattom en
moderna miljöpolitiken må många undantag fortfarandeattvara-
förekommer. Första gången denna princip stadfistes i internationella
sammanhang 1972 då OECD formulerade Polluter Principle,Pays PPP,var

del Guiding Principles Concerning the International Economicsom en av
Aspects of Environmental Policies. Principen förorenarens betalnings-om

har EG införlivats i Romtraktatets 130rartikel och ingåransvar senare av
del 16Princip i Riodeklarationen.som en av

OECD:s deklaration

Motivet bakom OECD:s vägledande principer ville förhindraattvar man
nationella regeringar från subventionera den industrins miljökost-att egna
nader. Sådana subventioner skulle nämligen kunna formutgöra en av
handelshinder. OECD:s utgångspunkt således handel ochvar snarare
ekonomisk effektivitet önskanän förbättra miljöskyddet.atten om
Principerna erkänner emellertid det berättigade i medlemsländerna vidtaratt
långtgående åtgärder till skydd för sin miljö.

Dokumentets centrala del § 2a lyder:mest

Den princip används för fördela allocating kostnader förattsom
miljövård och syftar till rationell användningatt uppmuntrasom en av
knappa miljöresurser undvika snedvridning internationellsamt attavser av
handel och investeringar denär s.k. Polluter Pays Principle. Principen
innebär förorenaren skall bära kostnaderna föratt åtgärder anbefalltssom

myndigheterna i syfte säkerställa miljön befinner sig iav att att ett
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iåterspeglas0rdmed andraskallkostnadertillstånd.acceptabelt Dessa
Sådanaföroreningama.tillupphovgivittjänsterde ochpriset på somvaror

ekonomiska bidragåtföljasintemiljön fårförtill skyddåtgärder somav
ochhandelinternationellsnedvridningallvarligtillupphovkan avenge

investeringar.

för detPPP:motiv förOECD tvåhadeciteradeframgår denSom textenav
miljöresurser,användning knapparationellenförsta åstadkommaatt av

ochhandelinternationellsnedvridningundvikaandra attför detoch aven
tyngdpunktendockframgårinvesteringar. fortsatta attAv den texten

ocksåbörManmålsättningarna.de tvåandrapå denligger upp-av
störningar.internationellaundvikadärvidlagsyftet ärmärksamma attatt

följerkostnadersådanatillambitioner begränsasDokumentets avsom
miljön.skydd för dentillåtgärdermyndigheternas beslut yttreom
kostnaderallabetalaskall förorenarenprinciperOECD:sEnligt som

sig ibefinnermiljön etttillmyndigheternas strävanföljer attatt seav
definiera vadförsökdärvid ingetOECD görtillstånd. attacceptabelt som

varjenågotdetta ärklargörsTvärtomtillstånd.acceptabelt attär somett
fastställa.måstemyndigheterenskilt lands

fyraInte principeruranen

ocksåOECD:s dokumentbetydelseförbisedd äroftaochAv attstor --
definitionorganisationensrelaterade tillprinciper ärandratre somrymmer

PPP åberopassällan närmycketuppmärksammasförhållandeDettaPPP.av
olika sammanhang.i

miljökrav såproduktrelateradeprinciper uttalarförsta dessaDen attav
harmonisering. OECDinternationellföremål förmöjligt blibörlångt en

länder. Eni olikasärbestämmelerförkan taladock flera skälframhåller att
från land tillskiftarföroreningartålaförmågaanledning är attatt naturens
och priorite-olika målhaländer kanocksåDokumentetland. nämner att

befolkningstäthet.ochindustrialiseringsgradringar liksom skiftande
nationelladentill GATThänvisningprincip medNästa attanger

ochbehandlingnationellprincipernamiljöpolitiken beaktamåste om
icke-diskriminering.

börmiljölagstiftning inteiskillnaderOECDTill sist deklarerar att
industrinskydda denhögre kravföranleda länder med att genomegna
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importavgifter eller exportstöd. Dokumentet hävdar effektivtatt ett
genomförande OECD:s principer kommer göra detav onödigt vidtaatt att
den kompenserandetypen åtgärder.av

Vad täcks PPPav

Trots det gått 20att än år sedan OECD fastställdemer PPP har detta
begrepp inte blivit föremål för något egentligt utvecklingsarbete. EG har,

framgår nedan, övertagit OECD:ssom tolkning nästan in Man fårextenso.
därför förmoda hänvisning tillatt PPP i andra internationella sammanhang
också OECD:s tolkning begreppet. Detavser finns sålunda goda skälav att
närmare diskutera OECD:svad definition innebär. Följande avgränsningar
kan därvid särskilt intresse:vara av

Rumslig avgränsning
Näringsmässig omfattning
Ersättning till skadelidande

4. Val styrmedelav
Internalisering kostnaderexternaav

Rumslig avgränsning

Av OECD:s rekommendation framgår tydligt syftet med PPPatt är att
undvika en allvarlig snedvridning internationell handel och intematio-av
nella investeringar. Det innebär PPP i OECD:satt mening är avsedd att
täcka sådana miljöskyddskostnader kan påverka konkurrensför-som
hållandena mellan företag i olika länder. I praktiken är dock de flesta
företag och verksamheter eller mindre konkurrensutsatta. Dettamer gäller
inte minst i små länder med ekonomier i hög grad internationelltärsom
integrerade. Tillkomsten EG:s inre marknad, the Northav American Free
Trade Agreement NAFTA och GATT:s Uruguayrunda bidrar till att
nästan alla nationella marknader kommer bli eller mindreatt konkur-mer

När regeringarrensutsatta. i sina nationella beslut hänvisar till PPP är det
således knappast troligt de gör skillnadatt på nationella och internationella
störningar.
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omfattningNäringsmässig

omfattarinte baradenPPPdefinitionOECD:s attframgårDet avav
rationellåstadkommatillsyftarocksåbl.a. an-miljövård att enutan

medförskogsbruketochJord-miljöresurser. enknappavändning av
förorenarenprincipenmiljö, ochpå vår attpåverkanomfattandemycket om

utgångs-Självanäringarna.areelladegällaocksåsåledesbetala måsteskall
regeringarnaförhindravill attprinciper är0ECD:sförpunkten att man

finnsutgångspunktendenmiljöåtgärder. Menförkostnadernasubventionera
näringsgren.för någonundantaganledning göraingendet att

effektergällerdetPPP näromfattas externanäringarnade areellaAtt av
Såsjälvklart.betraktasi dagtordemarkochluft,på somvatten annans

tillämpassjälvfallet måste1988 PPPEG-kommissionen attt.ex.anger
aktiviteter. Ettandrabeträffandesättjordbruket påinom somsamma

förbekämpningsmedel ochspridningförkonsekvenserfårsådant synsätt av
docki sammanhanget ärsvårighetEnomgivningen.tillnärsalterläckage av

underindustriländer. Attflestai desubventioneratkraftigtjordbruket äratt
produktionsmetodermiljövänligaretillstödbetecknaomständighetersådana

förefaller intePPPbrottstallgödsellagring motförbättradeller ettsomav
stödformersådanaförfrån PPPgjort undantagrimligt. EU har genom

1992.30207892 of June,Regulation No.Council
subventions-väsentligt högremedförstödformerSå inte sådanalänge en

talaknappastodling, kankonventionellförgällervadgrad än ommansom
tillstödetutgångspunkt kanPPP. Enfrån att meraett avsteg vara

konventionelltillstödetöverstigatillåtasodlingformer inte börmiljövänliga
samhällsekonomiskamotiveras den nyttanvadodling med än avsommer

genomsnittligaundvika denmiljöpåverkan. Förminskad attattav
tillminska stödetangelägetdärviddetsubventionsnivån ökar, är att

odling.konventionell
effekternegativapåbörfråga hurkomplicerad ärEn semanmer
fauna. Härochfloramark dessjordbruksföretagensochskogs- samtegen

effekt. Markägaren ägertalamening intei språkligkan externenomman
denemellertidkanManpå marken.allt att t.ex.växer noterasom

medföra föroreningkanför störningargällermiljöskyddslagensvenska som
verksamhetsområdet.inklusivepå all mark,vattenområdemark ellerav

lagstiftning.vanligt i andra länderstorde ävenDetta vara
för-för markägarensförhållanden talarflerafinns ocksåDet attsom
ochimpediment och i viss mån ängs-skog,total. Förintefoganderätt är
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hagmark utgör allemansrätten inskränkning. Det rimligtären betraktaatt
markens och betydelse förvattnets olika biotopers och fortbeståndarters

allmänt intresse.ettsom Det innebär ägaren visserligenatt har för-
foganderätt över marken måste denmen acceptera utöveratt att vara en
produktiv också hyser andra värden.resurs Från etisk synpunkt framstår
också tanken på någon skulle kunnaatt äga eller vad kanarten som vara
några de sista exemplaren fögaav tilltalande. Den sedan längesom till-
ämpade metoden fridlysa hotadeatt utgör ocksåarter allmänt accepteraden
inskränkning i förfoganderätten.

Man kan konstatera skogsbruket, fisketatt och delar jordbruket sedanav
länge för inskränkningar,utsatts vilka motiverats behovet skyddaattav

och i vissarter mån biotoper. En praxis för hur mycket markägaren måste
tåla har därvid successivt vuxit fram. Att reglerna varierar mellan olika
näringar och länder återspeglar styrkeförhållandena mellan olika inblandade

och bottnarparter i skillnader i på dessa frågor. Man kansynen således
hävda PPP i vissatt mån redan tillämpas.

Sammantaget innebär detta både jord-att och skogsbruket extrautan
ersättning måste skötselföreskrifteracceptera begränsar möjligheternasom
till jakt,t.ex. kalavverkning, markavvattning och undanröjande av
odlingshinder. Förhållandet vissa biotoperatt särskilt högarymmer
naturvärden, populationert.ex. hotade utgör dockarter,av problem. Iett
USA finns möjligheter i sådana fallatt ålägga markägaren mycket
långtgående restriktioner. I nordvästra USA har markägarna förbjuditst.ex.

kalavverkaatt områden, där de sista exemplaren the spotted owlav
lever. Och detta trots svårigheteratt artens överleva i högatt grad beror
på vad andra markägare ställt till med. En sådan fördelning kanansvaretav
leda till denatt väntat längst med exploaterasom att mark och blirvatten
den får stå med desom långtgåendeut mest restriktionerna.

En rimlig tolkning PPPmera inom de areella näringarnaav attvorebetrakta samtliga markägare kollektivt ansvariga för skyddetsom denavbiologiska mångfalden. Jernelöv och Kågeson 1992 har visat hur detta
praktiskt skulleansvar rent kunna utformas för skogsbruket i Sverige. De

föreslår samtliga markägareatt skall erlägga avgift till skogsvårdsfond.en
Medel fonden får finansiera intrångsersättningarur eller inlösen markav
i de fall där naturvärdena är så det intestora räckeratt med markägarenatt
följer de grundläggande hänsynsreglerna.

I del fall kan elleren biotopart hotadeen en gränsöverskridan-vara av
de föroreningar eller klimatförändring än ägarnas bruknings-snarare
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nödvändigaför derimligtI sådana fall detmetoder. är att staten tar ansvar
migrationskorridorer.upprättandet.ex. kalkning elleråtgärderna av

skadelidandeErsättning till

omfattarPrincipleOECD:s Polluter Paysfinns bedömareDet attsom anser
andraellerdrabbas utsläppföretagen demför ersättaattett som avansvar

1992World Development Reportmiljöstörningar. Världsbankens menar
olikatolkas på två sätt:den kanproblemen med PPP är attatt ett av

miljövårdenförskall betala kostnadernaantingen så förorenarna baraatt
skadaliditkompensera demdärtill skallstandard PPP eller deatt som

för givet1993 textanalysextended PPP. Sandbu närmare atttar utan
säkerställaOECD har syfteprincipen såsom den formulerats attattsomav

offren ersättning.får
kunnaOECD:s dokument skulleDet finns emellertid ingenting i som

uttryckligenOECDläggas till grund för sådan tolkning. Tvärtom sägeren
nationellauppkommer till följd deprincipen de kostnaderatt avavser som

utsläppsminskningar och kontrollme-myndigheternas krav på åtgärder för
inte avsedd täckatoder. OECD principenDessutom äratt attanger

vilketkostnaderna för gränsöverskridande föroreningar, bör ettses som
förinrymmatecken inte ha PPP skallpä kan avsett att ettatt ansvarman

utanför detvilka kan finnas såväl inomersättning till skadelidande, som
land där företag verksamt. I förordet till den bok PPPärett somom

1975 för demOECD PPP inte princip ersättning tillärutgav attanges en
sådanskadats föroreningar. Enligt förordet står emellertidsom av en

kompensation inte i motsättning till PPP.
of theOECD har antagit Recommendation the Applicationsenare on

Polluter Principle 1989.Pays Accidental Pollution OECD Rekommen-to
dationen förden driver miljöfarlig anläggning skallattanger som en svara
de kostnader följer rimliga krav förebygger ochpå åtgärdersom av som
begränsar utsläpp i samband med olyckor. De åtgärder ärsom avses
sådana som tillkommithar efter beslut de nationella myndigheterna iav
medlemsländerna ioch står överensstämmelse med de inhemskasom
bestämmelser vid tidpunkten förgällde olyckan. Vidare PPPattsom anges
också innebär utgifterna möjligt skall debiteras juridiskadenatt snarast
eller fysiska olyckan.bar för Undantag i bådagörsansvaretperson som
dessa avseenden föroreningen uppkommit helt och hållet till följdom av
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olyckshändelse för vilken anläggningsägarenen enligt den nationella
lagstiftningen inte kan ansvarig. Exempel på dettaanses kan envara vara
allvarlig naturkatastrof anläggningens ägare inte rimligensom kunde ha
anledning förutse.att

I rekommendationens artikel 8 sägs kostnadsansvaretatt åtgärderavser
för förhindra elleratt begränsa olyckor i specifika anläggningar och att
begränsa konsekvenserna för människor och miljö. Artikeln anger
uttryckligen dessa åtgärder inteatt inkluderar kompensation till offren för
de ekonomiska konsekvenserna olycka. Av detta framgår OECDav en att
vidhåller principen PPP inte innebäratt krav på deett skadelidandeatt skall
kompenseras.

Val styrmedelav

I särskild till principernanoten OECD PPP skall tillämpasattanger
myndigheternasoavsett val miljöpolitiska styrmedel publicerad iav OECD

1975. Noten markerar PPP ocksåatt gäller i sammanhang där ekonomiska
styrmedel används. Detta gäller också fall där två eller fler styrmedel
används parallellt. I understryksnoten också PPP inteatt är någonting

än princip förannat effektiv fördelningen kostnadsansvaret och denav att
varken ställer krav på eller utesluter möjligheten minskarattav man
föroreningarna till optimal nivå.en

Intemalisering kostnaderexternaav

I Riodeklarationen gör FN, framgår nedan, direkt kopplingsom mellanen
PPP inernaliseringoch miljökostnader användningav samt ekonomiskaav
styrmedel.

I 1975 års genomförandetnot Polluterom Pays Principle OECDav
1975 sägs emellertid PPP inteatt är någonting än princip förannat huren

effektivt skall fördelaman kostnaderna. Den inrymmer inte målsätt-en
ning minska föroreningarnaatt tillom någon bestämd nivå, uteslutermen
inte heller möjligheten så sker.attav

Det är emellertid uppenbart många redan 1975att uppfattade PPP som
krav påett skadornaatt på miljön skall internaliseras. I den OECDav

1975 utgivna boken hävdas PPP uppfylleratt kraven på både effektivitet
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förkostnaderna externaförfattarna atteffektivitetMedrättvisa.och avser
Avinternalisering.tjänsterocholikapriset påtäckseffekter varorav

OECDbetraktasbörinte avendessa somdock texterframgår attförordet
PPP.uttolkningauktoriserad av

Undantagsbestämmelser

undantagmöjligafråganocksådiskuterarrefererade omnotenDen ovan
frånskäl förfinnas avstegkanomständighetervissaunderdetoch säger att

omfattandeochsnabbkrävsdetdärsammanhanggäller enDetPPP.
fallsådanaibörSubventioneråtgärderna.miljöpolitiskadeskärpning av

övergångsarrangemang,delde utgör ettförutsatt att avkunna accepteras
intedeförutsättning är attEnförväg.ibestämtsvaraktighet annanvars

handeln.internationellai denstörningaromfattandenågratillleder mer
miljökravriskfinnsdet attocksåPPP kan accepterasfrån omUndantag
Exempelland.ellerregionimål ettpolitiskaellersocialaviktiga enhotar

Sådanaarbetslöshet.ellerproblemregionalpolitiskakandettapå vara
ärvadtillomfattning begränsasochtid somemellertid ibörundantag

utvecklingochforskningtillStödmålet.specifikadetnåförnödvändigt att
PPP.medstridiintedokumentetenligtstår

rekommendationsärskildi1974Undantagsbestämmelserna togs en
medlemsländerna.iimplementerasskallPPPhurrådOECD:sfrån om

denotifieraskallländernapåkravocksåinnehåller attRekommendationen
Till sistPPP.frånvillde göraOECD avstegimedlemmarnaövriga om

konsultatio-begäramedlemsland har rätt attvarjedeklarationen attanger
land.iPPPfrån annatnågot ettinvändningar avstegmotde harner om

utnyttjats.aldrighittillsdockharmöjlighetDenna

PrinciplePaysVictims

förorena-detroll ärsåspelarintedet stor omdel ekonomerEn attmenar
sigförhandlabörCoasesbetalar. Enligt teoremoffret maneller somren

Coasei1989i Bergman,Skoghskall betala. menartillfram somvem
kostnadseffektivlikakanVPP,Principle, somVictims Paysanda varaatt

länderolikafallet,enskildariktigt deti omkan menPPP. Det vara
konkurrensvillkoren.snedvridninguppstårprinciperskilda avtillämpar en
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förorenandeSkogh från medför priset påDessutom bortser VPPatt att
uppstår. Dettaprodukter inte påverkas de kostnader och skador somav

miljöförstörande produkter blirmedför efterfrågan på ochatt processer
samhällsekonomiskt optimalt. PPP alltså föredrastörre vad årän är attsom

effektivitet.vill rättvisa, konkurrensneutralitet och Detuppnåom man
hindrar för vi skalldock inte kan nödvändiga ibland attatt avsteg vara
kunna miljön. bidragen från Västeuropa tillskydda Ett exempel detta är
miljöinvesteringar i öst.

PPP inom EG

1975 1975.EG:s ministerråd rekommendation PPP EC,antog en om
Även i ligger undvika snedvridningdetta dokument tyngpunkten att en

Rekommendationerna följer i övrigthandel och konkurrens. ävenav
OECD:s riktlinjer. I samband med antagandet den s.k. Enhetsaktenav

130rbekräftade EG i artikel Romfördraget skall inomPPP gällaattav
följer OECD:sgemenskapen. De undantag medges helt rekommenda-som

tioner. kommissionens förslag inrätta miljöfondenI LIFEatt attom anges
det därutöver rimligtkan undantag från PPP inom följandegöraattvara
områden:

skydd biotoperav-
sanering inte möjligt fastställamark där det längre är ärattav vem som-
ansvarig för skadan
utgifter kan komplement till PPP, stöd förett t.ex.som ses somw
utvecklingen kollektiva transporterav
initiativ internationell nivå för finansiera bidragpå kanatt som vara-
motiverade intressegemenskap, effektivitet solidaritet.ochav

En kod för oyjferzrliga bidraggemensam

EU-kommissionen 1994 1993i slutet förslag till riktlinjerantog ettav nya
för statligt stöd till miljövård. Stöd enligtkan dessa riktlinjer tillges
miljöinvesteringar bara för extra kostnader för miljömålennå ochattmen
endast följande begränsningar:under
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följaförbehövsbruttoinvesteringar att nya,15 dehögst procent somav-
obligatoriska krav,

formelltvadlängre ängårinvesteringar30 somhögst procent somav- ersättnings-saknas;reglerdärområdeinomgenomförsellerkrävs ett
förbättring.gradenproportion tillistådessutomnivån måste av

nivåpåstabilt har legatmiljövård hartillstödKommissionen enattnoterar
slutsatsindustrin. Enstöd tillstatligtallt2l till procentmotsvarar avsom

problemlångt störreutgörsubventioner ettallmännabördetta attvaraav
miljöinvesteringar.tillstödetkonkurrenssynpunkt änfrån

Riodeklarationen

miljökonferensNationernasFörentaRiodeklarationen, omantogs avsom
lydelse:16 följandeharPrincipsig till PPP.ansluterutvecklingoch

internaliseringfrämjaefterbörmyndigheter strävaNationella att av
beaktandemedstyrmedel,ekonomiskaanvändandetmiljökostnader och av

föroreningarna.förkostnadernaprincip, skall bäraiförorenaren,attav
tillämp-intressen ochallmännastill dethärvidlag ocksåskallHänsyn tas

störningar i denmedförintedetsådantningen skall ske sätt att
investeringarna.handeln ochinternationella

konventionerinternationellaPPP i

regelexplicitinnehållerkonventionerinternationellaBara några omen
konventionerdetsamtliga fall gäller sentskall betala. Iförorenaren avatt

genomgripandeföremål förvaritnyligenkonventionerellerdatum ensom
inte hellerförekommeroch detbegreppeti fall uttolkasrevision. Inte något

PPPinnehållerkonventionerprinciper.OECD:s Dereferens tillnågon som
ar:

Östersjöområdets miljömarinaförHelsingforskonventionen skyddom-
1975 konvention.1992 ersätter års
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Konventionen förskydd den marina miljön i Nordostatlantenom-
ersätter tidigarede Oslo- och Pariskonventionerna.

Konventionen skydd för gränsöverskridande vattendrag och in-om-
ternationella sjöar ECE.

Samma konventioner innehåller utförlig uttolkning begreppen Besten av
Available Technology och Best Available Environmental Practices samt

ganska tydlig beskrivning försiktighetsprincipen. Förhållandet PPPen av att
inte blivit föremål för inträngande beskrivning kan antingen tolkassamma
så frågan skall betalaatt i dessa sammanhangytterstom vem som ansetts

underordnad betydelse eller tecken på PPPvara av ett attses som av
många väl känt begrepp trots de tolkningsproblemettanses vara som
faktiskt föreligger.

Det är notabelt varken Genevekonventionenatt långväga gräns-om
överskridande luftföroreningar eller Förenta Nationernas klimatkonvention
innehåller någon hänvisning till PPP. Det är således bara några deav
regionala konventionerna har sådan.som en

Inte heller FN konvention biologisk mångfald innehåller några:s om
regler PPP, ännu i utkast 2 förelades den fjärde förhand-om men som
lingssessionen INC 4 fanns följande förslag med: De är ansvarigasom
för aktiviteter hotar eller kan skada ge upphov till allvarlig förlustsom

biodiversitetav skall för kostnaderna för undvika hotet ellerattsvara
skadan liksom kostnaden för återställande, antingen direkt eller attgenom
finansiera åtgärderna.

Behov utveckla och precisera PPPav

OECD:s avsikt med Polluter Pays Principle i förstaär hand undvikaatt en
snedvridning handel och investeringar. Det därförär knappast menings-av
fullt behandla PPPatt samtidigt diskutera deutan övrigaatt principernatre
i 0ECD:s rekommendation, alltså behovet harmoniserade varubestäm-av
melser, principen nationell behandling icke-diskrimineringochom samt
förbudet importavgifter ochmot exportstöd. Eftersom de två sistnämnda
utgör hörnstenar i General Agreement Trade and Tariffs, blir deton
desutom nödvändigt något beröra GATT:satt regelverk.
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motivet bakomdet andraanledning beröraemellertid ocksåfinns attDet
rationellattd.v.s.Principle, uppmuntraPaysOECD:s Polluter en

nödvändig-påbetoningenHär liggermiljöresurser.användning knappaav
område harinom dettaochvåraoch vårdahushållaheten naturresurser,att

1972. finnsDetsedandelhelutvecklashunnittänkandetglobaladet en
internationelladetutsträckningi vilkenanalyseraanledningalltså att som

principenochförsiktighetsprincipentillbekännelseSamfundets enom
PPP.uttolkningenframtidadenpåverkatillåtasutveckling börhållbar av

förmeningar gränsendeladerådaalltidkommerDet att varom
på hurgränsdragningen berorgå. Den ytterstskallförorenarens ansvar

detbegränsningdennaställer. Trotsmyndigheternalångtgående krav vore
uttryckprinciper kundeOECD:srevisionvidfördel geavman enomen

vi uppnårinternaliseras såskallmiljönpåskadorna attuppfattningenför att
försiktighetsprincipenocksåsammanhanget bördetutveckling. Ihållbaren

skall betalainte baraklargöraskulle PPP utanDärmedbeaktas. somvem
förorenarensomfattningenungefärligadenockså ansvar.av

slag subventionerOlika av

tilllederförorenarensomfattningenprecisering attEn manansvaravav
densubventionerarmed länderproblemetuppmärksammamåste egnasom

tidenmiljöskydd. påDet ärorimligt låga kravställaindustrin attgenom
medförasubventioner kanindirektaockså dessaerkänner att enatt man

uppfyllavissa länderkonkurrensvillkoren. Om vägrarsnedvridning attav
regionalaavseende globala ochsärskiltmiljövård,krav påelementäraens

importavgifterochellersanktionernödvändigt tillåtamiljöhot, blir det att
riders. Vi skallfreekonkurrenssyfte förhindra illojali straxatt

frågan.återkomma till den
andraförhållandetuppmärksammavi i korthetDessförinnan skall att

förekommerPPP. Detindirekt kan urholkasubventioner t.ex.typer av
länder. Någrai mångajordbruk ochomfattande subventioner transporterav

Elkrävandekärnkraftverk.kolbrytning ochsubventionerar ocksåländer
lägrei några länderaluminiumsmältverk åtnjuterindustrier t.ex.som

intemotiverat. OECD tycksmarknadsekonomiskteltariffer vadän ärsom
tillindirekt bidragsubventioner utgördirektauppmärksamma dessa ettatt

PPP. Endärmed undergrävermiljöskyddet ochföretagens kostnader för
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sinatäckaallmän subvention ökar nämligen företagens förutsättningar att
utgifter, följer myndigheternas miljökrav.inklusive kostnader som av

GATT tillåter f.n. subventionera sina producenter. Däremotländerna att
får subventioner. Frånde inte underlätta med hjälp riktadeexporten av
miljösynpunkt förbjuderdet rimligt GATT utvecklar reglerattvore som
allmänna Detsubventioner miljöförstörande eller produkter.av processer
skulle innebära statliga sub-inom viss tid måste avvecklaatt parterna t.ex.
ventioner rimligtkolbrytning och kärnkraft. Det kan också attav vara
kräva uppfyllade anslutna länderna för alls få tillhöra GATT måsteatt att
vissa minimikrav miljöskydd. Sådana rimligen utformaspå krav måste dock

capita.med hänsyn till de enskilda utvecklingsnivå inkomstländernas per
Subventioner forskningmiljövänlig produktionprodukter bör utöverav

och utveckling inte tillåtas, eftersom strider principen förorena-de mot om
betalningsansvar kan utformas exportstöd. kanoch Däremotrens som

subventioner hushållens och den ofentliga sektorns konsumtionav av
miljövänliga produkter tillåtas de kommer i konflikt med handels-utan att

förutsättningreglerna. Detsamma gäller för investeringar i infrastruktur. En
dock förär utländska produkter och leverantörer därvid inte blir föremålatt

diskriminering.

Nationell kontra miljövårdsuveränitet

Det inte lätt suveränitet in-är gränsen mellan nationell ochavgöraatt var
ternationella miljökrav skall gå. Riodeklarationens principer fäster mycket

avseende vid den utnyttjasuveräna de naturtillgångarnarättenstort att egna
förutsatt inte förorsakar skada på andra länders miljö eller påatt man
områden utanför nationell jurisdiktion 2.Princip Deklarationen
framhåller dessutom normer tillämpas vissai länder kanatt som vara
olämpliga i andra, isärskilt utvecklingsländer, och till oförsvarligaleda
sociala och ekonomiska ll.kostnader Princip Vidare i Riodeklara-sägs
tionen 12:Princip Ensidiga åtgärder för komma till medrättaatt
miljöhot utanför det importerande landets jurisdiktionsområde bör
undvikas. Miljöåtgärder syftar till bemästra gränsöverskridandeattsom

ieller globala miljöproblem bör, så långt möjligt, internationellagrundas på
överenskommelser. 12.Princip

Det kan i dessa sammanhang finnas skäl skillnad underlåten-göra påatt
het värna miljön dettanär bara går de miljööver medborgarnasatt ut egna
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Detländer.i andramänniskorochmiljödrabbarbristerochhälsaoch som
arbetar-inomförsummelsertillparallellexemplet utgörnämndaförst en

fårförsummelseandradenmedan typenrättigheter,sociala avochskydd
miljönförochländerolikaiföretagmellankonkurrensenförbådeeffekter

motåtgärder ärandraellersanktioneruppenbartDet är attomvärlden.i
förra.i detfallet änsistnämndai detmotiverademera

restriktionerförskälOlika

skallmiljöochhandelmellanavvägningenhurdiskuterakunnaFör att
anföraskanmotivolikaskilja pårimligt typerdet somutformas är avatt

handelsrestriktion:för en

produkter.effektermiljönochbefolkningen motden avSkydd egnaav

inhemskaeffektermiljönochbefolkningen motden avSkydd egnaav
utsläpp.utländskagränsöverskridanderespektive

atmosfären.Skydd av

detCommons,global t.ex.tillgångarnaSkydd de4. gemensammaav
havet.öppna

exportländerna.imiljönochbefolkningen5. Skydd av

produkterSkydd mot

Åtgärder effektermiljönochbefolkningen motskydd för dentill avegna
sitttillförhållandeirimligaochmotiveradevälde ärprodukter bör, om

Vadbestämmelser.nuvarandeGATT:smedkonfliktinte stå i manändmål,
främstavtalet ärtilloch tilläggförändringarformsig ikan önskahär av

XXartikelavtaletstolkalättaredetskrivningar görtydliga att omsom
börnaturtillgângar. Detochinklusive skyddundantagallmänna arterav

försiktighetsprincipenavtalet,tillinledningeniredan attklargöras,också
i dessagällamåstebetalningsansvarförorenarensprincipenoch om

GATT-panelerstadgarbestämmelserDärtill behövs attsammanhang. som
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behandlar åtgärder, vilka baserats artikelpå OC skall besittasom
kompetens inte bara i internationell handelsrätt också i miljövård.utan

Skydd gränsöverskridande föroreningarmot

Att skydda den befolkningen och miljön effekter utifrånegna mot av
kommande föroreningar bör i princip inte behandlas annorlunda importän

miljöfarliga produkter. En svårighet i sammanhangetav dockär deatt
gränsöverskridande föroreningarna långt ifrån alltid kan kopplas direkt till
någon produkt kan bli föremål för handel. Försurande ämnensom som
svaveldioxid och kväveoxider härrör främst från bostadsuppvärmning,
kraftproduktion och Import fråntransporter. länder med sämreav
rökgasrening skulle dock kunna bli föremål för åtgärder förutsatt att man
kan särskilja denna från den totala produktionen hos berört kraft-ett
bolag. Möjligen skulle också kunna införa åtgärder produkter,man mot
vilka för sin framställning krävt betydande insats sådan energi.en av
Sammantaget måste dock konstatera det blir svårt kommaatt åtman att
länder med dålig miljölagstiftning handelsrelaterade åtgärder.genom

Skyddet atmosfärenav

Skyddet atmosfären har redan lett till internationellatvåav miljökon-
ventioner: Wienkonventionen, inklusive Montrealprotokollet, och FN:s
klimatkonvention. Beträffande Montrealprotokollet det förhållandevisär lätt

bedöma vilkaatt produkter från icke-signatärländer framställts medsom
Åtgärderhjälp CFC. nettoutsläpp C02mot är långtav komplice-av en mer

rad fråga. Fossila bränslen används i många olika sammanhang och det är
rimligen bara för de allra energikrävande produktionsprocessernamest som

överhuvud skulle kunnataget tänka sigman handelsrestriktioner. Den
åtgärd därvid ligger närmast till hands är ländersom själva införtatt som
avgifter på koldioxid beslutar importavgifter på produkter framställdaom
med hjälp sådana Det kan röra sigav aluminium,processer. t.ex. om
handelsgödsel kväve, stål, och ochpapper samtpappersmassa cement
vissa baskemikalier t.ex. klor. I dessa fall skulle importören få betala en
avgift motsvarande den inhemska koldioxidskatten multiplicerat med en
schablonmässigt beräknad energiåtgâng. Om den faktiska energian-
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styrkakanimportörenochmindrevarittillverkningenvidvändningen
för-faktiskadendensågivetvis sättas motsvararavgiften attbordedetta,

brukningen.
dennasåändrasregler typOECD:s attoch avGATT:sOm inte

få desvårtbli mycketdet attkommer merablir tillåtna,importavgifter att
energikrävandeavgifter påinhemskainföraambitiösa länderna att

utsläppenbegränsamöjlighetenocksåförsvåras attDärmedverksamheter.
mycketinföravilligaländerna ärambitiösa attinte desåvidakoldioxid,av

konkurrensut-ickefrånutsläppavgifter påkostnadseffektivafögaochhöga
ellerimportrestriktionerinföraMöjlighetenverksamheter. attsatta

enda vägensigvisaockså attsammanhangi dettaimportavgifter kan vara
riders tillfrees.k.ställamiljödumpning och ansvar.motverka att

denmedgeländerna rättambitiösade attockså egnaMöjligen bör geman
ländertillproduktionderasdel exporterasför denindustrin avdrag somav
dennaUtannivå.motsvarandepåkoldioxidskattinförtinte ensom

konkurrerasvårigheterambitiösa länderna attindustrin i demöjlighet får
krav.ingaellermed lägrei länderföretag belägnamed

tillgångarSkyddet gemensammaav

påverkar deproduktervi bör hanteraFrågan hur gemensammasomom
migrerandedirektskyddet arter,svårbedömd. Omocksåhaven är avser
från länder,sanktionerrimligt tillåta exportmotförefaller det varsatt

kompliceradbetydligtblirBildenfortbestånd.produkter hotar meraartens
mångafrånhärrörutsläppenochtill havetutsläpphotet utgörs omavom

Återigen import-införamöjligtpraktisktdetkan attolika källor. vara
upphovanläggningariframställtsprodukterrestriktioner som germot som
havetspåverkarsignifikantdehavettillutsläpp öppnatill så attstora
införaAttvissahysaförutsättningarproduktionsförmåga och arter.att

intelandförbaraicke-relaterade annatrestriktioner att ettmot varor
källordiffusainkl.utsläpprening sinarimliga krav påuppfyller av

farligsvårframkomlig och väg.bådeförefaller däremot envara

exportlandetSkydd miljön iav

i detmiljövärdenskyddai syftehandelsrestriktionerutnyttjaAtt att
visserligenkanmotivera. Manbetydligt svårarelandetexporterande är att
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hävda exportlandets flora och faunaatt utgör del vårten av gemensamma
globala detta står dennaturarv, nationella suveränitetenmot denmen som
kommer i uttryck i Rio-deklarationens principer. Man måste också konsta-

de rikaste industriländernatera att under tidigare perioder sin utvecklingav
i hög grad påverkade sin del det globala den övrigaarvet utan attav
världen hade möjlighet Det ocksåär helt klartatt protestera. viljanatt att
betala för skyddet människor och i hög grad sammanhänger mednaturav
betalningsförmågan. Man bör därför inte förvånas miljöskyddetöver att
och arbetarskyddet har lägre prioritet i u-länder och nyligen industrialisera-
de länder.

Samtidigt kan CITES-konventionen tillkommitnotera att i syfteman att
skydda vissa hotade från utrotning. Härarter alltså internationellger en
konvention presumtiva importländer befogenhet ingripa införselatt mot av
utrotningshotade djur. Om hotas skogsavverkning kanartersamma av
däremot inte länder importerar berörda skogsprodukter ingripasom mot
handeln. Här finns uppenbarligen motsättning inte bara CITESmellanen
och GATT också mellan Riodeklarationenutan och CITES.

En revision OECD:s riktlinjerav

Vi skall avslutningsvis diskutera vilka konkreta förändringar kansom
behöva vidtas i de fyra principerna i OECD:stre riktlinjer. Beträffandeav
principen nationell behandling och icke-diskriminering finnsom det inte
anledning från miljösynpunkt förorda någon förändring.att Den principen

därför inte tilltas diskussion här.upp

The Polluter Pays Principle

Principen förorenarens kostnadsansvar viktigär både förom undvikaatt
störningar i handel och investeringar och för optimal användning av
samhällets sammanlagda De två motiven bör fortsättningsvisresurser.
tillmätas tyngd. Med sådan utformning PPPsamma blir det naturligten av

låta principenatt omfatta både kostnader uppkommer följdsom som av
direkta krav på åtgärder till skydd för miljön och utgifter blir följdensom

myndigheternaatt skatter och avgifterav tvingar företagen ochgenom
konsumenterna indirektatt för effekternata ett miljön derasansvar av
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EFFA-ochEU-blandenighetpolitiskprincipiråderDetverksamhet.
PPPDärtill kommer attinternaliseras.skallexternaliteternaländerna attom såvälgällaskallOECD,enligt ansesutformning,nuvarandei sinredan

styrmedel.ekonomiskaadministrativa som
PPP.måni någonberörsskadelidande avtillersättningFrågan om

försäkrings-deförkostnadernabärasjälvanaturligtvisbörFöretagen
medsambandioffrenersättaskall kunnadeförkrävs attsomarrangemang

mellanskillnaderfortfarandefinnsavseendetdetIslag.olikaolyckor av sambanditredjegentemot manbeträffande ansvaretOECD-länderna, t.ex.
inverkakandesåskillnader är attstoraDessakärnkraftverk.iolyckormed

påexempelEttländer.olikaikraftverkmellankonkurrensförhållandenapå
behövas,skullesåskyldigtTyskland är att,i omkraftbolagärdetta ettatt

ärSverigeItredjeersättaför man.tillgångar attallaanvända koncernens
förtill gränsenoffrengottgöraskyldiga uppbara attdäremotkraftbolagen

kronor.miljoner200ltillbegränsadäransvarsförsäkring,sin som
verksamhetnormaleffekterinternalisering externa avgällerdetNär av

depåkravinnefatta attskallPPPsjälvklartinte attemellertiddetär
kausaladefall ärenskildaflestadeIkompenseras.skalloffrenindividuella

förgrundtillliggakunna enförentydiga atttillräckligtinteförhållandena
hellerinte attärinternaliseringenmedviktigaDetersättning.direkt

rättvisaskapaställetiAvsikten är attskada.liderdemkompensera som
allaverksamheter samtoch geaktörerolikamellankonkurrensvillkor

kostnadervilkasignal somtydligkonsumenter omochproducenter en
i dettaindivider ärenskildatillskadeståndFråganuppkommer. om

betydelse.sekundärsammanhang av
betydelsemiljöskyddet somtillmäta sammaföljdnaturlig attEn av
OECD-ländersallablirkonkurrens attlikvärdigochfriprincipen om

skallPPPför varaminimikrav ansesattvissauppfyllamiljöpolitik bör
fråganuppkommerkrav, omdessauppfyllerintelandnågotOmuppfylld.

motåtgärder.vidtarättländernasövriga attde

bestämmelserharmoniseradeBehovet av

harmonise-visseftersträvabörförtalarPPP enförmotiven attBåda man
godriktlinjerOECD:sländer. enolika gerimiljöbestämmelsernaring av

internationellaharmoniserademednackdelarnaochför-beskrivning av
tillbidrarbestämmelser atthörfördelarnaTill attstandarder. gemensamma

Standardiseringenländer.i olikaproducenterförvilkorlikvärdigaskapa
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underlättar och handeln och bidrar till olika tekniskagöraatt system
kompatibla.

OECD:s guidelines framhåller skiftandedock nationella miljöregler,att
beträffande tolerabla föroreningsnivåer och miljökvalitetsnormer, ärt.ex.

motiverade flera skäl, bland dem skiftande assimilativ förmåga hosav
miljön i dess nuvarande tillstånd, olika samhälleliga målsättningar och
prioriteringar varierande industrialiseringsgrad och befolkningstäthet .samt

Slutsatsen blir regeringarna bör eftersträva be-att gemensamma
stämmelser för miljöpåverkande produkter, marknadsförsnär dessa
internationellt och där särbestämmelser skulle kunna upphov tillge
betydande problem för handeln. OECD tillockså åtgärderattanger
skydd för miljön så långt möjligt bör utformas så undvikeratt attman
skapa icke-tariffára handelshinder.

Det finns knappast någon anledning invända OECD:s sättatt attmot
beskriva frågan, det finns skäl förtydliganden.göra bör förDetatt tremen
det första tydligt framgå de minimibestämmelseratt gemensamma som

ligga till grund för implementeringen PPP stringentaskall såavses av vara
i normalfallet säkerställer människoratt och miljö tillinte kommerattman

skada. Därmed kan harmoniseringen tydligt kopplas till försiktighets-
principen principenoch hållbar utveckling.om en

För det andra bör klartgöra denna princip inte bara skallattman avse
miljöpåverkande produkter också miljöförstörande Dettautan processer.

särskiltär viktigt i fall där orsakar skador i andra länder ellerprocesserna
på tillgångar världshaven eller atmosfären.gemensamma som

För det tredje bör understryka det enskilda landets medrätt attman
hänsyn till de ekosystemens känslighet och den lokala förorenings-egna
nivån vidta långtgående förutsattåtgärder reglerna icke-ärattmera
diskriminerande. Av särskild vikt inte förhindraär länderna användaatt att
mjuka metoder miljömärkning, ekonomiska styrmedel, krav isom
samband offentligmed upphandling råd och anvisningar baserade påsamt
substitutionsprincipen. Denna rätt bör också säkerställas inom förramen
GATT:s regelverk. De mjuka styrmedlen har fördelen framför hårda att
inte medföra något absolut förbud vissa produkter. Det enda talarmot som
för internationell harmonisering ekonomiska styrmedel risken förären av

olikartade nationellaatt leder till dubbelbeskattning importeradesystem av
produkter. Detta problem bör beträffande produkter kunna undanröjas

avgifterna baseras försäljningenpåatt importen.ängenom snarare
Beträffande avgifter på råvaror ocheller processutslâpp finns flera olika
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förhållandeimissgynnasexportindustrindenförhindrametoder att egnaatt
adminis-förinomutformasheltmiljökraven ramendärsituationtill en

regler.trativa

importavgijterochexportstödFörbudet mot

ställaintepriserna attdumpa genomfortsätterländer attenskildaOm
möjligtbliframtidenidetmåsteföretag,sinapåmiljökravtillräckliga egna
åtgärdsådanEnmotåtgärder.vidtaPPPtillämpar attsjälvaländerför som

riktlinjer0ECD:savgift.formmed någonimportenbelägga avkan attvara
compensationsådanaanvändandetframgått,redan avförbjuder, som

mjukamöjligheten attdiskutera uppbörjatdock avharlevies. Manimport
principerna.revisionmedsambandiförbud avdetta en

länderåtgärder motbehovet somexemplet äruppenbara avDet mest
utsläppendeminska antropogena avför attsin del ansvaretvägrar ta av

belastarättmedgeskunna attbörmiljökravmed högaLänderklimatgaser.
skillna-avgiftmed motsvararmaterialenergikrävande somimporten enav

eventuelltskattoch denenergikoldioxidskatten sommellan denden egna
protektio-ianvändsrättdennaförhindraFör attexportlandet.i attuttas

halvfabrikatochråmaterialtillbegränsadmöjlighetensyfte börnistiskt vara
energi. Förinsatsbetydandeframställning kräver avsinför ensom

ridersfreekonkurrerandeinteenergikostnadsandel utgörindustrier med låg
problem.något stort

Internationella transporter

påmiljökravfrånvaronuppmärksammaanledning att avsist finns detTill
tillväxervärldshandelngörlufttransporterna attochinternationella sjö-

inombörDettaoptimalt.samhällsekonomiskt manärvadsnabbare än som
utvecklamedtill rätta att gemen-söka kommaGATTOECD och genom

bunker-ochflygbränslenbeskattninginternationellförformer avsamma
behöverDessutominternaliseras.miljökostnadernamedföroljor attsom

frånNOK-utsläppoch påbunkeroljorisvavelhalteninförasminimikrav
sånågotvarieras attkanminimikravDessafartygsmaskiner.ochflygplan
ställaAttregioner.olikairecipientförhállandenamedöverensstämmerde
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dessa krav på de internationella utvidgningutgör logisktransporterna en av
Polluter Pays Principle.
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AVSLUTANDE KOMMENTAR

Vi ihar de tidigare kapitlen diskuterat några miljövårdens viktigasteav
principenprinciper. Den övergripande hållbardem alla ärmest av om en

utveckling. För denna princip skall kunna tillämpas behöver den bliatt
föremål för operationell uttolkning.en

En frågaavgörande vilkaär krav vi bör ställa politikpå en en som
Åtminstonesyftar till hållbar utveckling. följande uppfyllasbören moment

Kågeson, 1994:

Vi måste fastställa vad vi med hållbar utveckling.menar en

2. För varje del vår definition behövs långsiktigt målett garanterarav som
ekosystemen kan upprätthålla sina normalaatt kvaliteter under mycket

lång tid och atmosfären inte förändras så mycket vid jämförelse medatt
förindustriella förhållanden vi riskerar påtaglig förändringatt en av
klimatet. I sammanhang där det från vetenskaplig synpunkt kan vara
svårt långsiktig målsättning, detatt är bättre fastställaanta en att en
provisorisk målnivå inväntaän fullständig förståelseatt ämnesom-en av
rådet i fråga.

I fall där det är uppenbart hållbar utveckling inte kan inomatt uppnåsen.
överskådlig tid de 10-15närmaste åren, bör vi etappmål ochanta en
tydlig tidplan.

Varje sådant etappmål bör föra avsevärt närmare det slutligaettoss.
målet.
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åtföljasåtagandenkortsiktiga avvåramåstetrovärdigaFör att vara
uppnåvi kantroligtdet attgörmedelochåtgärderbeslut somom

målsättningen.

vidanvändbara ut-äroch begreppenprincipernaövrigadeFlera av
Detutveckling.hållbardefinitionoperationellsådan avformandet enav
ochförsiktighetsprincipenbelastningsgränser,kritiskafrämstgäller

kretsloppsprincipen.

därsammanhangianvändasbörbelastningsgränserkritiskaBegreppet
belastninghurför somgräns storabsolut övrefastställabehöver enman

intebörBegreppettål.långsiktigtatmosfärenrespektiveekosystemolika
tillbelastningenhöjanivålägrefrånframfrittär attdetsåuppfattas enatt

utgångspunktmedanledning atttvärtomfinnsDetgränsen.den närdess
be-därnivåertillmarginalgodhållaförsiktighetsprincipenfrån en

ekosystemkänsligavadförgränsenöverskridakommalastningen kan att
därsituationeriförsiktighetsprincipenbeaktaviktigtsärskilt attDet ärtål.

måttligellertill lågkanhänsynytterligare tasdärochosäkerheten är stor
kostnad.

belastnings-kritiskamedsläktskapnäraKretsloppsprincipen har ett
inommaterialflödenaoch slutaminskabördennär attgränser mananger

vadänblir störreintetillfrån samhället naturenflödenasamhället så att
olägenheteralltsåskallsamhället utanfrånFlödenatål.långsiktigtnaturen

material.kretsloppennaturligai de sammainpassaskunna av
ocksåinnebär attså. DenänvidareemellertidKretsloppsprincipen är

begränsassamhället börfrån avämnenförekommandenaturligtflödena av
förnybaraFörmaterial.dessabehovgenerationersframtidatillhänsyn av

Kretslopp-avkastningen.långsiktigaöverstiga denfår inte uttagetresurser
hållbarlångsiktigtförprincipbetecknasdärförsprincipen kan ensom

materialhantering.
skall kunnamiljöfarliga ämnenochhälsovådligautfasningenFör att av

tillvara.substitutiontill tasmöjligheterallaförsening börgenomföras utan
metoder börochfarliga ämnenframhållerSubstitutionsprincipen att

likvärdigafinnsmerkostnadstörredetdärsammanhangi alla utanersättas
lokal,påmyndigheterviktigtDet äralternativ. attvådligamindremen
dettasubstitutionsprincipen attutantillämpanivå fårnationellochregional

Principenhandelsöverenskommelser.internationellastridaskall motanses
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bör tillämpas såväl i samband med offentlig upphandling inomsom ramen
för myndigheternas råd och anvisningar till näringslivet.

Om vi skall kunna uppnå hållbar utveckling krävs aktiv med-en en
verkan från hushållen och från alla näringsgrenar. Ett utvidgat sektorsan-

kan utformas så politikerna utformar förmål alla näringsgrenarsvar att
påtagligt medverkar till belastningen något visstsom ämne påmera att av

Ävenekosystemen eller atmosfären förär hög. fysisk påverkan, it.ex.
form felaktiga odlingsformer, bör omfattas sådan målsättning. Detav av en
bör de ansvariga myndigheternas och varje sektors sak tillatt attse
målsättningen uppnås. Sådana sektorsmål bör emellertid med hänsynsättas
till vad bedömer marginalkostnaden för rduceraman utsläppen ivara att
olika samhällssektorer.

När OECD först formulerade principen förorenarens betalnings-om
PPP fanns ingen egentlig målsättning föransvar det internationella

miljöarbetet. Sedan något årtionde tillbaka talar allt fler regeringar och
internationella vikten alla effekter internaliseras.attorgan om externaav
En internalisering kan ske antingen påverkan nedbringas tillattgenom
nivåer långsiktigt tålnaturen eller införandesom avgiftergenom av som

den miljöförstöringmotsvarar produktion och konsumtion upphovsom ger
till. Det förefaller därför naturligt omtolka PPP så principenatt att avser
förorenarens för de kostnader krävs för vi skall nåansvar attsom en
hållbar utveckling. I varje fall bör de internationella reglerna utformas så

förorenarna tvingasatt förta gränsöverskridande föroreningaransvar samt
utsläpp hotar atmosfären eller världshaven. PPP börsom givetvis gälla alla
näringsgrenar, inklusive jord- och skogsbruk.

Principen bör använda bästa tillgängligaatt teknikom BATman
behöver bli tydligare och utvidgas i riktning bästa tillgängligamot
praktik. Därmed klargör principen inte baraatt gäller teknikman utan
hela för produktionsystemen och odling. Det bör också klargöras BATatt
är all teknik och alla metoder utifrån dagen s.k. kunskapsnivå ellerärsom

större svårighetutan kan bli praktiskt tillgängliga. För underlättaatt
kunskapsspridning BAT det fördel FN i samverkan medom vore en om
andra internationella lät inrätta faktabank med uppgift registeraorgan en att
BAT inom rad områden betydelse för det internationellaen storav
miljöarbetet.

Avslutningsvis kan det finnas skäl fundera vilkaöver miljö-att typer av
problem kan undvikas eller lösas seglarsom i farled därom en
miljövårdens principer fyrarutgör och vilka grund fyrarna kantrotssom

93



principerMiljöpolitikens

kapitlenföregåendedefleraframgåttSomomarkerade. avavkvarfinnas
liknandeundvikaönskan attocherfarenheter omgjorda enredanhar

principerna.föreliggandedeutformandetför nubetydelsehaft avmisstag
undanröjaellerundvikakunnasåledesbordeföljsprinciperdessa manOm

erfarenhetharredan av.demliknarmiljöproblem som
finnaskandetutsträckningvilkeniemellertid somfråga ärintressantEn

någontinggörainteriskerarprinciper attvåraeffekternegativa trotssom
hosfeminisering rapporteratsharvattendragamerikanska enfleraåt I

förbestämdinte ärkön avvilkasdjur,ryggradslösabottenlevande
dettatillförklaringmöjligEnuppväxtmiljön.avgörskromosomerna utan av

viamiljönispridsp-pillerfrånkönshormonkvinnligakanfenomen attvara
förmår attprinciper upp-miljövårdens ossärFråganavloppsvatten. om

eftersökandetihjälpnågon entillde ärochrisksådanmärksamma omen
lösning

Visstvägledning.mycketinteprincipernatolkningnuvarandeMed ger
tillgängligagöraskunnasubstitutionsprincipernaochförsiktighets-skulle

ellerpersistentgiftig,sigi ärinte vareämnesgrupppåäven somen
finmaskiga attsåfå görasfalli såskulleprinciperdessaonaturlig, men

kritiskabegreppetskulleVissti näten.fastnaskullemycketalltför
mänskligaomfattaocksåtillutvidgas attkunnabelastningsgränser

riskerarfinmaskigtförgörsnätethär;gällersak omhormoner, sammamen
kontraproduktivt.ochopraktisktblidet

roll iundanskymdspelathittillsmiljöproblem, enandrafinnsDet som
gradhögrei någonintedärförochi-landsdebattenoffentliga somden
för-fysiskadenDit hörprinciperna.utformningenpåverkatillåtits av

ikorallrev,ochsjögräsängarmangroveträsk,kustzoner,störelsen t.ex.av
ochgolfbanorRekreationsområdenområden. somsubtropiskaochtropiska

ingreppobetydligadesig utgör menförVarexempel.andramarinor är
känsligahuvuddelenockuperaområden avvissaidekansammantaget

utformningi dagensprinciperÄven miljövårdensfalli dessabiotoper. ger
skydd.fullgottinte något

förstaiprincipernahosbegränsningendock konstateras attSlutligen bör
Formuleringarnamisstag.påinteochdemutformningenpåhand beror av

motståendemedförhandlingarmiljöföreträdarnasresultatär ett av
fortfarandefinns ettDetgivna.GudintesåledesDe ärintressen. av

ochdesignpåavseendemedbådeförbättringarförbetydande utrymme
implementering.
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Statsrådsberedningen Kostnaderochindn [2l]
Reformeratpensionssystem.BilagaB.Omkrigetkommit...Förberedelserförmottagandeav KvinnorsATPochavtalspensioner.[22]militärtbistånd1949-1969Bilagedel.+ Svenskalkoholpolitik strategiförframtiden.[24]lnformationsteknologin enrSvenskalkoholpolitikbakgrundochnulåge.-Vingar [25]människanstörmåga.[l18] wförebyggaAtt alkoholproblem.[26]
Vård alkoholmissbrukare.Justitiedepartementet [27]av
Kvinnorochalkohol.[28]VapenlagenochEG[4] Barn FöräldrarAlkohol[29]Kriminalvårdochpsykiatri. -[5] iGamla blivitär äldre. solidaritetOmÅrs- mellanungasomochkoncemredovisningenligtEG-direktiv. generationernaEuropeiskaäldreåret1993.[39]Dell och11.Ju.[17]
Sambandetmellansamhällsekonomi,transfereringarFörvaltabostäder.[23]
ochsocialbidrag[46]Vallagen.[30]
Rättentill reformeratbilstöd.[55]rattenUtrikessekretessen.[49] -Ett förkvinnor váldtagitscentrum ochsom6JuniNationaldagen.[58] misshandlats.[56]Personnummerintegritetocheffektivitet.[63]- Omintygochutlåtanden utfärdas hälso-Ny somlag avskiljeförfarande.[81]om ochsjukvårdspersonali yrkesutövningen.[71]Domareni Sverigeinförframtiden Sjukpenning,arbetsskadaochförtidspensionutgångspunkterför fortsattutredningsarbete.- förutsättningarocherfarenheter.[72]DelA+B. [99] -TeknologiochvárdkonsumtioninomslutenStudiemedelsfinartsieradpolisutbildning.[103] somatiskkorttidsvärd1981-2001.[86]Domstolsprövningförvaltningsärenden.[117]av Enallmänsjukvârdsförsäkringi offentligregi.[95]Finansiellleasing lösegendom.[120]av Omsorgochkonkurrens.[110]Trygghet brotti lokalsamhället.Kartläggning,mot Sjukvârdsreformeri andraländer.[115]principiellasynpunkter förslag.och [122] Husläkarreformensförstahalvår.[126]Varu-ochpersonkontrollvidEU:s gräns.[124]yttre Landstingens förklinisktforsknings-ochansvarSkyddetviddeninre [131]gränsen. utveck1ingsarbete.[132]

Utrikesdepartementet
KommunikationsdepartementetHistorisktvägval FöljdemaförSverigei utrikes-och- På [15]våg.säkerhetspolitiskthänseende bli,respektiveintebliattav Citytunnelni Malmö.[78]medlemi Europeiskaunionen.[8] TrafikenochkoldioxidenPrinciperför minskaattAnslutningtill EU Förslagtill övergripande -- trafikenskoldioxidutsläpp.[91]lagstiftning.[10]
Miljözonerför trafiki [92]tätorter.Suveränitetochdemokrati
Sjöarbetstid.[106]bilagedelmed+ [12]expertuppsatser. Tågetkommer.[109]Renarolleri biståndetstyrningocharbetsfördelning Samordnadinsamling miljödata.[125]i effektiv avbiståndsforvaltning.[19]en

Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder1900-taletFinansdepartementeti Sverige.[37]
ÄndradansvarsfördelningKvinnor,barnoch fordenstatligaarbetei Sverige statistiken.[l]1850-1993.[38]
SverigeochEuropa.EnsamhällsekonomiskAnalysochutvärdering bistånd.[102]av konsekvensanalys.[6]

Försvarsdepartementet JIK-metoden, [13]m.m.
Vissamervärdeskattefrågorlll Kultur [31]Räddningstjänst m.m.i samverkanochpå -entreprenad.[67] Uppskattadsysselsättning skatternasbetydelseom-fördenprivatatjänstesektom.[43]Socialdepartementet
Folkbokföringsuppgiñemai samhället.[44]föreställningarMäns kvinnorochChefskap.[3]om Allemanssparandet [50]översyn.enRefonneratpensionssystem. -[20] Beskattning fastigheterdel PrincipiellaavReforrneratpensionssystem.BilagaA. utgångspunkterförbeskattning fastigheter [57]av m.m.
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andrasochVårandes[62] stämmadel Fi.fastighetstaxering,Rationaliserad -internationalisering.[35]ochKulturpolitikdel2ochintegritet.Statistik
ochuppdragbildning.Museernasoch[65] MinnestatistikofficiellförpersonregisterLag m.m.om- bilagedel.[5l]organisation[66] +förändring.Finansiella itjänster

[52]roller.[68]insiderfrágor. TeaternsochvissaOtillbörligkurspáverkan
[53]hantverkare.förMästarbrev[70]lnomkommunalutjämning.

asylärenden.[S4]praxisiUtvärderingEG.[74]Punktskatternaoch av
2kap.ochtillämpningutformningskälSärskilda[79]bankombudsman. avAllmänhetens - [60]utlänningslagen.bestämmelseriandra5 §ochenergi.Nylag skattom medielandskap.[94]1990-taletsiDagspressenEG-anpassning.teknisk ochEn översyn

[105]radioochTV.lagstiftningNyMotiv. Del om- DellI. [85]Författningstextochbilagor.- Näringsdepartementetbetalningochför redovisningNyatidpunkter av
kreditgivning.[61]avgifter.och [87] Pantbankernasskatter

16]oljaochkol.[88] lagraochEG. SkyldighetMervärdesskatten att
[89]TullagstiftningenochEG.

ArbetsmarknadsdepartementetBeskattning förmåner.[98]av
gränsöverskridandeBeskattningenvid [41]Ledighetslagstiñningenöversynen--[100]EG,omstruktureringarinom [48]bilagedel.utvecklingförKunskap +m.m.

ÖvergångBosparande.[121] ochkollektivaverksamheter uppav
[130]krigsförhállanden.Försäkringunder [83]svenskaarbetsrätten.ochdenEUsägningar.

[129]arbetslöshetsersättning.Företagares
Utbildningsdepartementet

Civildepartementet[45]lärande.Grundenförlivslångt
tillanslutningenobligatoriskaAvveckling den ochEuropa.Landstingenav Kommunerna,

Studentkårer [47]ochnationer. [2]Bilagedel,+frånLägesrapportIakttagelserunder reform [14]tid.Konsumentpolitikien - ennyuniversitetviduppföljning nationellResursberedningens verksamhet-kommunalKvalitetisex
resurstiIldelningssystemetochhögskolor det utvärdering,uppföljningochav nya

[80]högskoleutbildning.grundläggande [32]för Tak.MycketUnderSamma
[84]högskoleutbildningen.Samvetsklausulinom trossamfunden,[42]ochStaten

ribban under-Höj värderingarvälfärdochUngdomars en- ]73][101]yrkesutbildning.för attityder.Lärarkompetens livsstilochlevnadsvillkor,sökningomÄpplet. universitetsstmkturEnSpiranKronan [75]Patientskadelag.ny
[127]Stockholmsområdet.i södra trösklar.[77]Tillvarons

Jordbruksdepartementet naturresursdepartementrochMiljö-
jordbruketmiljöinsntserFörstärkta [7]miljün.ochEESEU.[82]miljöprogram. skogsmark.svensktillämpning E015 pâjordbruks-ochSkoterkömingav- [16][93] åtgärdstörslag.Levandeskärgårdar. ochKartläggning

livsmedelskvaliteten. [36]och planering.Konsumenterna fysiskMiljöoch
[112]konsumentupplevelser. [40]studie strålskyddsforskning.En Långsiktigav

Livsmedelspolitikför konsumenterna. PrinciperochskyddasvattendragskallVilka
19]kom sig.Reformen [59]förslag.som av- BeskrivningarskyddasskallvattendragVilka av

Kulturdepartementet [59]vattenområden.
[64]tankarnaiMedochkulturkonstkontinuitetFörnyelseoch rapsomw of EnvironmentPrinciplesGeneraltheOni framtiden.[9]

[33]medborgarskapsärenden,Vandelnsbetydelsei [69]Protection.m.m.
[34]TV-sändningar.ytterligareTekniskt forutrymme
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TradeandthcEnvironmenttowardsa-sustainableplayingfield. [76]
Kart-ochfastighetsverksanthetfinansiering,-samordningochförfattningsreglering.[90]
Följdlagstiftningtill miljöbalken.[96]
Reglering Vattenuttag enskildaav brunnar.[97]ur
PVC planför undvikaen miljöpåverkan.att [104]-Säkrarefinansiering framtidakämavfallskostnader.av
[107]
Säkrarefinansiering framtidakärnavfallskoslnaderav

Underlagsrapporter.[108]-BilarsmiljöklassningochEG.[111]
Växanderåvaror. 13]
Avfallsfriframtid. 14]
Miljöombudsman.[123]
LokalAgenda21 vägledning.[128]en-Miljöpolitikensprinciper.[133]
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