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förchefenochstatsrådetTill
naturresursdepartementetMiljö- och

ochMiljö-chefen för1989maj11bemyndigade denRegeringen
med högstkommittétillkalla trettonnaturresursdepartementet att en

nxiljöskyddslagstiñ-uppdrag översynmed göraledamöter att aven
ningen.

juni 19895denförordnades fr.o.m.bemyndigandetMed stöd av
varitharledamöterordförande. SomStaffan Vängbyjustitierådet som

juli11denfp fr.o.m.Erling Bagerriksdagsledamotenförordnade
juniden 17fr.o.m.Daléus criksdagsledamoten Lennart1989,

Åsa den 11fr.o.m.Domeij mpriksdagsledamotendåvarande1991,
Alf1991, riksdagsledamotenoktober21den1989juli t.o.m.

novemberfebruari 1991 14den12denfr.o.m.Egnerfors s t.o.m.
29 oktoberkds fr.o.m. denEricssonriksdagsledamoten Dan1991,

15denFremling fp fr.o.m.riksdagsledamoten Lennart1991,
denGustafsson fr.o.m.sHansriksdagsledamoten1991,november

riksdagsledamoten Tom1991,1989 den 14 novemberjuli11 t.o.m.
riksdagsledamoten Per1991,15 novemberfr.o.m. denmHeyman

december61989 denden ll julifr.o.m.Olof Håkansson s t.o.m.
15dens fr.o.m.Inga-Britt Johansson1992, riksdagsledamoten

Anne-Sofie Mårtenssonñl.6 juni 1994, dr1991 dennovember t.o.m.
1994, f.d.6 juni1989 denfr.o.m. 11 julidenv t.o.m.
1989juliden 11Nilsson fr.o.m.Barbro s t.o.m.riksdagsledamoten

sNordlanderkommunalrådet Ivar1991, f.d.novemberden 14
hovrättsrådet1991,november1990 den 14l4junifr.o.m. den t.o.m.

riksdagsledamoten1991,novemberfr.o.m. den 15Olding cPer
6 juni 1994,1989 denjulifr.o.m. den llsPerssonMagnus t.o.m.

12fr.o.m. densSylviariksdagsledamoten Petterssondåvarande



februari 1991 den 14 november 1991, riksdagsledamotent.0.m. Ulla
Pettersson fr.o.m.s den 8 december 1992 den 6 juni 1994,t.0.m.
riksdagsledamoten Karin Starrin c fr.o.m. den 11 juli 1989 t.0.m.
den 16 juni 1991, kommunalrådet Kerstin Svenson fr.o.m.s den 11
juli 1989 den 13 juni 1990, riksdagsledamotent.0.m. VirginIvar m
fr.o.m. den 11 juli 1989, riksdagsledamoten Christer Windén nyd
fr.o.m. den 15 november 1991 och riksdagsledamoten Ingegerd
Wärnersson s fr.o.m. den 11 juli 1991 den ll februari 1991.t.0.m.

I slutskedet arbetevårt med förevarande betänkande har, förutomav
ordföranden, ledamöterna deltagit Erling Bager, Lennart Daléus,av

Ericsson,Dan Lennart Fremling, Tom Heyman, Per Olding, Ivar
Virgin och Christer Windén.

Som sakkunniga har varit förordnade direktören Allert Alverborg
fr.o.m. den 19 oktober 1989, dåvarande förbundsjuristen Mårten
Bengtsson fr.o.m. den 19 oktober 1989 den 29 septembert.0.m.
1991, chefsjuristen Stig Gustafsson fr.o.m. den 10 1992,mars
utredningssekreteraren Yngve Hjalmarsson fr.o.m. den 17 april 1990

den 8 1992, förbundsjuristent.0.m. Guldner Hornsved fr.o.m.mars
den 30 september 1991, ombudsmannen Sven Nyberg fr.o.m. den 29
oktober 1991 den 6 juni 1994, dåvarandet.0.m. sakkunnige Hans
Sundström fr.o.m. den 5 februari 1990 den 28 oktober 1991t.0.m.
och förbundsjuristen Håkan Toren fr.o.m. den 19 oktober 1989 t.0.m.
den 16 april 1990.

Följande har varit förordnade, nämligenexperter chefsáklagaren
Sven-Erik Alhem fr.o.m. den 19 oktober 1989, regeringsrådet Gunnar
Björne fr.o.m. den 23 juni 1992, departementssekreteraren Mona
Blomdin fr.o.m. den 14 juni 1993, planeringsdirektören Bengt Bucht
fr.o.m. den 23 februari 1990, avdelningschefen Carl-Johan Engström
fr.o.m. den 1 oktober 1991, departementssekreteraren Göran
Gustavsson fr.o.m. den 5 februari 1990 den 14 1994,t.0.m. mars
departementssekreteraren Cecilia Hellner fr.o.m. den 16 1994,mars
hovrättsassessom Hans Karlbom fr.o.m. den 15 1994, dåvarandemars
avdelningsdirektören Hans-Roland Lindgren fr.o.m. den 19 oktober
1989 den 19 oktober 1992,t.0.m. f.d. riksdagsledamoten Roy
Ottosson fr.o.m. den 15 november 1991 den 6 juni 1994,t.0.m.
överingenjören Thomas Rahmn fr.o.m. den 1 juli 1994,
hovrättsassessom Stefan Rubenson fr.o.m. den 20 november 1989,
dåvarande departementsrådet Eva Smith fr.o.m. den 20 november 1989



fr.o.m.StrehlenertNils21 juni 1993, förste länsassessomdent.o.m.
1991,5 septemberden198920 novemberden t.o.m.

1989oktoberden 19fr.o.m.Stefan Strömbergdepartementsrådet
StåhlHKurt1990, dåvarande hovrättsassessomdecemberden 3t.o.m.

1992,februari17den1989den 19 oktoberfr.o.m. t.o.m.
november20denfr.o.m.Andersnaturvårdssekreteraren Turesson

fr.o.m.Claes Tjäderdepartementsrådetjuni 1994,den 61989 t.o.m.
15fr.o.m. den1991 ochfebruari1989 den 1119 oktoberden t.o.m.
12denfr.o.m.Claes Ungedepartementssekreteraren1992,april

VictorKittyenhetschefenapril 1992,131991 denfebruari t.o.m.
denfr.o.m.Wagnerhovrättsrådet Eva1992,21 oktoberfr.o.m. den

den 4fr.o.m.Fredrik Wersälldepartementsrådet1989,19 oktober
30denfr.o.m.Kristina Widgrenchefsjuristen1990, bitr.december

Öijerholm denfr.o.m.förste länsassessom Rutger1992 ochoktober
1991.6 september

Nils-Erik Anderssonförordnade rådmannenvaritharsekreterareSom
fr.o.m.HårdSusanne1989, hovrättsassessom1 oktoberfr.o.m. den
fr.o.m.Karlbomhovrättsassessom Hans1993,15 januariden numera

LindgrenMartin1993, rådmannen14denjuni 1991den 3 t.o.m. mars
ochjuli 19911989 den 31l oktoberfr.o.m. den t.o.m. numera

den1990den 23 aprilfr.o.m.Rahmnöveringenjören Thomas t.o.m.
Ingelaassistentenhar varitsekreterareBiträdande30 juni 1993.
1994.januari311990 dendecemberden 17fr.o.m.Lambert t.o.m.

deltagit Nils-harslutbetänkandet sekreterarnamedarbetetUnder av
slutskedetMillbergMaria har underkand.Andersson.Erik Jur. av

med uppsättande lagtexter.sekretariatetbiträttarbetet av
Miljöskyddskommittén.antagitVi har namnet

1991:4SOUprincipbetänkandettidigareVi har överlämnat
1991:5 Sekre-SOUMiljölagstiftningen jämte bilagani framtiden

1993:27huvudbetänkandet SOUtariatets kartläggning och analys,
införande1993:66 LagSOUMiljöbalk och delbetänkandet avom

miljöbalken.
Följdlagstiftning tillslutbetänkandefårVi härmed överlämna vårt

miljöbalken.



Till betänkandet fogas reservation och särskilda yttranden.treen
Vårt arbete härmedär avslutat.

Stockholm den 8 juni 1994

Stefan Vängby

Erling Bager Lennart Daléus

Dan Ericsson Lennart Fremling

Tom Heyman OldingPer

Ivar Virgin Christer VWndén

Nils-Erik Andersson
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Sammanfattning

miljöbalkentilllagstijiningGrunder för anpassningen annanav

ibehövsändringartill deförslaginnehållerbetänkandeDetta som
vikapitel 2kraft.träder i Imiljöbalkenlagstiftning när angerannan

för sådanagrundtilluppfattning bör läggasenligt vårprinciperde som
till detskerandra lagarföreslåranpassning viändringar. Den avav

varitvilketmiljöbalk,tillremitterade förslagetlagrådetregeringen till
arbete.avslutningen vårttillgänglig vidfunnitsversionden avsom

i förstalagarbalk samla allaimiljöbalkenSyftet med är att somen
i miljön,tillståndetförbättraskydda och attbevara,hand attavser
miljö ochoch hälsosamtill attmedborgarna rättengarantera renen

hushållning medhållbarsiktlångsäkerställa naturresursema.påen
frågorbehandlarantal bestämmelserNaturligtvis finns det stortett som

hushållningen medmiljön ochför hälsan, natur-viktär storsom av
huvudsaklig in-haringår i lagar annansom ensomresurser men

skerintein i miljöbalken. Att såintekanlagarriktning. Alla dessa tas
oförändrade.skullför den bör lämnasemellertid inte debetyder att

åstadkommavaritmiljöbalksarbetet harAvsikten med att en sam-
sammanhangiochförmiljörättenordnad ettgenomgång att nuav

hälsa,förskyddkravde påi överensstämmelse meddennabringa
bland med-enighetbredråderdetmiljö och naturresurser envarom
värderingardessapolitiska partier. Omochborgare attmenarman

vidhalt gränsernaanledning görañnns det intefå genomslagskall att
andramöjligt börlångt ävenmiljölagstiftningen. Såegentligaför den

bringasför överens-betydelselagbestämmelser ämnet attär avsom
område.miljöskyddetshälso- ochvärderingar påmedstämma nya

desynpunktertill sådanai anslutninglagrådsremissen anförsI som
för detuppgiften inomviktigasteredovisade den kanskeatt ramennu

blirutförMiljöskyddskommittén närmarefortsatta arbete attsom
bygglagen,plan- ochsärskiltvarvidvissa lagar, nämnshuröverväga
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vattenlagen och minerallagen, skall till miljöbalken. Det sägsanpassas
det därvid beñnns möjligatt tillväg anpassningatt iärom atten

miljöbalken föra in hela eller vissa delar dessa lagar får fråganav
övervägas på vidareDet sägs inte bara denytt. nuvarande hushåll-att
ningsbestämmelserna i naturresurslagen miljöbalkensäven be-utan
stämmelserommiljökvalitetsnormerochmiljökonsekvensbeskrivningar
bör bli gällande vid prövning enligt de lagar för närvarandeen som
anknyter till naturresurslagen.

Enligt 2 kap. l § i förslaget till miljöbalk skall bestämmelserna i
6 och 8 kap. balken också tillämpas enligt vad föreskrivetärsom

i plan- och bygglagen 1987:l0, vattenlagen 1983:291, lagen
1985:620 vissa torvfyndigheter, väglagen 1971:948, lagenom
l902:71 l, innefattande vissa bestämmelser elektriskas. om
anläggningar, lagen 1978:160 vissa rörledningar, luftfartslagenom
1957:297, minerallagen 1991 245, lagen 1966:314 kontinental-om
sockeln, lagen 1983:293 inrättande, utvidgning och avlysningom av
allmän farled och allmän hamn och lagen 1992:1140 Sverigesom
ekonomiska dessaI lagar finns föreskrifter, utformade påzon. nu

olikanågot tillämpningsätt, naturresurslagen. Vi betecknarom av
fortsättningsvis dessa lagar, sedda i de NRL-anknutnagrupp, som
lagarna eller, ibland, sektorslagarna. Lagarna skall alltså innehållasom
bestämmelser tillämpning i eller mindrestörre omfattningom av
6 och 8 kap. miljöbalken. Av de angivna kapitlen innehåller 3 kap.
grundläggande hushållningsbestämmelser, kap.4 särskilda hushåll-
ningsbestämmelser för vissa områden i landet, 6 kap. bestämmelser

miljökvalitetsnormer och 8 kap. bestämmelser miljökonse-om om
kvensbeskrivningar.

Ett alternativ för anpassning sektorslagarna till miljöbalken ärav
endast paraplybestämmelsernaiatt 6 och 8 kap. miljöbalken blir

tillämpliga vid prövning enligt sektorslagarna och dessa inte i övrigtatt
några andra aktsamhetsreglerupptar demän gäller. frågorDesom nu

behandlas i sektorslag skulle då sektorsmyndighetenprövassom en av
enligt lagen i fråga medan miljöfrågorna skulle miljö-prövas av
myndigheterna enligt miljöbalken. Någon anpassning sker i fall inteså
alls till miljöbalken tillämpningenutöver paraplybestämmelsema.av

Avvägningar med hänsyn till hälsan och miljön imåste principvara
desamma olikapå områden. finnsDet inte någon anledning skyddetatt
för hälsan och miljön skall sig bättre eller isämrevara vare
förhållande till exempelvis vattenföretag eller gruvföretag vad detän

i förhållandeär till exempelvis miljöfarlig verksamhet isom avses
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Även betraktamiljöskyddslagen.nuvarande lagar ärnärmast attsom
mening byggas.k. exploateringslagar bör enligt påvår sammasom

miljöför hälsa ochprinciper miljöbalken såvitt skyddetangårsom
miljöbalken innebärhushållningen Eftersommedsamt naturresurser.

till i avvägningenhänsynen hälsan och miljön tyngdstörre motatt ges
miljöhän-samhällsintressen hälso- ochandra bör motsvarandepå sätt

för tillämpningentillmätas betydelse inomstörre även avramensynen
lagarna.de NRL-anknutna

övergripandemiljöbalken finns antal till varandra anpassadeI ett
företag,tillämpliga allaaktsamhetsregler. Reglerna skall påvara

vidtaroch andra verksamhet ellerkommuner någonutövarsom en
eller miljön,åtgärd, kan komma skada människors hälsaattannan som

i utsträckning tillämpliga i kapitel ingår i balkensden de degörs som
tredje i frågaoch fjärde avdelningar. Enligt lagrådsremissen bör det

vilkatillämplighetsområde tydligt framgå föraktsamhetsreglemasom
verksamhetsområden reglerna kan gällande.göras

lagrådsremissen understryks vidare, direkt tillämp-och detta harI
inte verksamheterning arbete, det anförda hindrar ocksåpå vårt att att

formellt utanför miljöbalken aktsam-ligger till balkensanpassassom
hetsregler. sådan anpassning bör dock i enlighet med det sektors-En

lagstift-all miljöstörande verksamhet skegäller denansvar som genom
i hänvisningning reglerar verksamheten fråga, antingensom genom en

till miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler eller på sätt.annat
miljöbalkenssagda medför i den aktsamhets-Det mån allmännaatt

ocksåfå genomslag de olika sektorslagarnasregler böra påanses
direkta bestämmelser härom i i fråga.områden in lagarnamåste tas

anpassning miljö-formerna för tillsektorslagarnaFrågan om en av
beträffandebalken föranleder olika linjerefteröverväganden något

skilda kategorier sektorslagar.av
Till den första hänföra plan- och bygglagen.kategorien vill vi

anknytninghelt inriktad planeringen. harDenna den fysiska Denär på
till miljöbalken främst hushållning med mark ochdet gällernär vatten

den fysiska miljön i Beträffande plan- och bygglagenövrigt.samt
ligger hänvisa tillden väsentliga anpassningen däri lagen skallatt

miljö-miljöbalkens hushållningsbestämmelser bestämmelseroch om
kvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar.

kategorien Tillämpningenandra omfattar vattenlagen.Den vat-av
tenlagen har utvecklats under lång tid och kan tala om egenman en

motsvarig-lagkultur. tillåtlighetsregler i vissVattenlagens månutgör
till i miljöbalken. ñnnas anledning iheter regler kanDet att vatten-
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lagen bevara fristående och fullständiga aktsamhetsregler, emel-som
lertid till miljöbalkens aktsamhetsregler.anpassas

Vad sedan gäller övriga NRL-anlmutna lagar talar starka skäl för
dessa lagar i så utsträckningatt möjligt bör i miljöfrågorstor som

repliera balken.på Den lösning enligt vilken de grundläggande miljö-
reglerna återfinns i miljöbalken därför föredra framförattsynes vara

lösning enligt vilken de NRL-anknuta lagarna innehåller friståendeen
allmänna aktsamhetsregler hänsyn till hälsa, miljö och hushållningom
med naturresurser.

Skogsvárdslagen inteär NRL-anknuten. Av lagen bör emellertidnu
framgå vid skogsvård hänsyn skall tillatt miljön enligt de mål ochtas
grundläggande principer finns i miljöbalken. Motsvarande gällersom
lagen skötsel jordbruksmark.om av

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen behandlar vi i kapitel Bestämmelserna i lagen
tillämpligaär på planläggning mark och byggande.påvatten samtav

Reglerna till sin karaktär framåtsyftandeär vilket innebär de endastatt
undantagsvis kan tillämpas befintliga förhållanden.på bestämmel-De

i fråga miljö finns i plan- ochyttre bygglagen syftar iser om som
första hand till förhindra blivande bostadsområdenatt föratt utsätts
olika former störningar, exempelvis från tillkommande trañkleder,av
störande industrianläggningar Lagen innehåller emellertid intem.m.
några utpräglade skyddsbestämmelser den karaktär finns iav som
skyddslagama.

I arbetevårt med miljöbalken har vi inte räknat med tillkomstenatt
balken skulle kräva omfattandenågra ändringar plan- ochav mer av

bygglagen. Vi har således frånutgått bestämmelserna i plan- ochatt
bygglagen, liksom hittills, skall gälla parallellt med miljöskyddslag-
stiftningen. De awägningsregler samhället behöver för till-attsom
godose olika allmänna intressen i den kommunala planeringsprocessen
ñnns i utsträckning redan i destor nuvarande mark- och vattenan-
vändningslagama. Det kan dock finnas skäl ställa uttryckligamer
miljö- och hushållningsluav kommunernaspå planeringsarbete.

Miljöfrågor har samband med samhällsbyggandet siggörsom
främst gällande vid lokaliseringen bebyggelse och andra anlägg-av
ningar. Det särskiltär användningen sådana inrättningargenom av som
människors hälsa miljönoch kan påverkas. Enligt vår mening bör
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göras bestämmel-tillanslutningimiljöbalkentillhänvisningdärför en
beaktasskallintressenallmännabygglageni ochplan- somomserna

ochmarkmedHushållningen vattenbebyggelse.lokaliseringvid av
paraplybestämmelsernatillgodoseddblihuvudsakikommer att genom

föreskrivetvadenligt ärocksåtillämpasskallmiljöbalken,i somsom
bygglagen.ochplan-i bl.a.

miljökvalitets-bestämmelseri 6 kap.innehållerMiljöbalken om
miljölagstiftning.svenskinyhetprincipiellDetta utgör ennormer.

miljö kanmänniskor ochför vadskall gränserKvalitetsnormema ange
uppkommer.skadorförriskstörningari frågaför attutanutsättas om

medlikhetiparaplybestämmelserkaraktärenBestämmelserna avges
miljökvali-iakttakravVi påhushållningsbestämmelsema. attattanser

ochplan-in iförasmiljöbalken börmed stödutfärdadetetsnormer av
ocksåhuvudbetänkandet böriförslagmedenlighet vårabygglagen. l

kunna överprövasområdesbestämmelserochdetaljplaner avnya
miljökvalitetsnormertillledabefarasde kanlänsstyrelsen attom

överskrids.
begränsa-del debygglagensochför plan-mening börEnligt vår nu

väsentligt. Kravutvidgasmiljökonsekvensbeskrivningarde kraven på
vidmiljökonsekvensbeskrivningdetställas upprättaspåbör att en

inverkan påbetydandeinnebärdetaljplanframtagandet somenav
hushållningen medellersäkerheten naturresurser.miljön, hälsan,

Vattenlagen

kapitelvi ibehandlari vattenlagenändringarFrågor om

innehållsådantfår attvid vattenlagenläggasvikt ettStor måste att
ochmiljönvisas hälsan,tillbörlig hänsyntillämpning allvid dess

miljö-präglargrundsynDenhushållningen med naturresurser. som
utsträckning kommamöjligaifortsättningendärñr ibör störstabalken

viddetframhållasSamtidigt måstevattenlagen. attuttryck också itill
ofrån-oftaför sådana äranläggningarvattenföretag ochutförande av

vattendragregleringgällerdetskadas. Närkomligt t.ex. avatt naturen
förändringar.åstadkommasyftejust i företagetsligger detoch sjöar att

förore-undantagsfall tilliintevattenföretag änlederDäremot annat
lederhellerhälsa. Intemänniskorshotakanutsläppningar eller som

klimatförändringar.globalaorsakartill utsläppvattenföretag som
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Även vattenlagen betraktas och behåller sin karaktärom som av
s.k. exploateringslag bör den såvitt skyddet förangår hälsa och miljö
och främjande hushållning med bygga pånaturresurserav samma
principer miljöbalken. Eftersom denna innebär hänsynen tillattsom
miljön skall tyngd i avvägningenstörre andra samhällsin-motges

bl.a. exploateringsintresset, börtressen, på motsvarande miljö-sätt
hänsynen tillmätas betydelsestörre också vid tillämpningen vatten-av
lagen. tillämpaAtt miljöfrågornapå vad gäller vattenföretagen syn
och vattenanläggningar och i fråga miljöfarligt.ex.en annan syn om
verksamhet svårt motivera.är att

Även ñnner principer i huvudsak bör gällaattom man samma
såväl för vattenfrågor inom miljörätten i övrigt talar ändå starkasom
skäl för särskilda miljöregler förs i vattenlagen. Tillämpningenatt

denna lag har utvecklats under lång tid och kan talaav man om en
lagkultur. Erfarenheterna från tidigare lagstiftning visar ocksåegen

det krävs enkla hänvisningaratt än för ändra sådan praxis.attmer en
finnsDet därför anledning hur kopplingenöverväga mellanatt noga

lagarna i framtiden skall kunna tydlig praxisgöras så i realitetenatt
utvecklas efter de grunder förutsattes. kanDetgemensamma som
därvid inte bortses från vattenlagen innehåller fullt utveckladeatt nu
tillåtlighetsregler sedan länge tillämpas vattendomstolar ochsom av
förrättningsmän. tillåtlighetsreglerDessa i viss motsvarig-utgör mån
heter till regler i miljöbalken. heltAtt dem medersätta hänvisningar
till miljöbalken kunna försvaga effekterna det skydd försynes av
allmänna intressen finns i vattenlagen.som nu

denI miljöreglermån i vattenlagen sakliga innebördges samma
dem i miljöbalken talar enligt meningvår övervägande skäl ändåsom

för i vattenlagen in friståendeatt och fullständiga tillåtlighetsregler.ta
Undantag från denna princip måste dock i frågagöras paraply-om
bestämmelserna kommer ñnnas bara i miljöbalken.attsom

Av central betydelse i vattenlagen tillåtlighetsreglemaär i 3 kap.
delEn dessa mycketär speciella för vattenlagen. Andra däremot,av

främst de egentliga tillåtlighetsreglema, kan sägas allmängil-vara mer
tiga och har viss motsvarighet i lagstiftning reglerarannan som ex-
ploateringen naturtillgångar.våraav

En utgångspunkt för arbetet med följdändringar i 3 kap. vattenlagen
bör de specifika reglerna behålls med i huvudsakatt oförändratvara
innehåll. De allmängiltiga bestämmelserna bör omarbetas förmer att

istå bättre överensstämmelse med miljöbalkens allmänna aktsamhets-
regler.



21Sammanfattning

detmiljönochhälsan attförbetydelsesådanVattenlagen är av
innehöll aktsam-formiden inte någonfrämmandesigskulle te om

vattendomstolarnasrimligtmiljöhänsyn. Det är atthetsregler om
hushållningsintressenaochmiljö-hälso-,uppmärksamhet riktas på

ochmiljönochhälsanförskyddhänsynsregelallmän omomengenom
mark ochmedhushållning vatten.hållbarfrämjande enav

stoppregler,innehållervattenlagenlämpligtvidareDet attsynes
hänsynmiljöbalkeni tarefterutformas mönsternärmast sommensom

i vattenlagen.skyddasintressenallmännatill andraockså nusom
tillåtlighetsreglemablandplacerasreglersådanamening börEnligt vår

tillståndsprövningenvidtillämpningde fårbetyder3i kap. Detta att
driften.fortsattavid denintedäremotföretaget,av

ytterligareviföreslårvattenanläggningar attutrivningfrågaI avom
tillämp-reglernämligentillämpliga,i 3 kap.tillåtlighetsregler görs om

kvalitets-ochmiljöbalkenihushållningsbeståmmelsemaningen avav
istoppreglernabalken vatten-med stödutfärdats samtavsomnormer

bedömningsamhällsekonomisk göras.skall inte någonlagen. Däremot
åtgärderallatillåtlig barablirutrivningenblirdettaVerkan att omav

utriv-olägenhetellerskadaförebyggaförbehövsvidtas att avsom
ningen.

föränd-vi denföreslårtillämpningsområdevattenlagensVad angår
vattenförsörjningenförskyddi 19 kap.bestämmelsernaringen att om

ocksåviföreslårTill följd häravmiljöbalken.tillförasskall över
miljöbalken.iändringarerforderliga

behandlar frågor4.4.6,nämligenbetänkande,avsnitt vårtEtt av
ibevattning,förfrämstjordbruksbevattning. Uttag ytvattenavom

betydandetillledasigvisatnämligenjordbruket, harinomsynnerhet
harProblemenvattendrag.mindreframför alltnaturmiljön iskador på

tillståndskerbevattningsuttag utansin grund idel mångatill attstor
tilltillståndkrav påbestämmelservattenlagensstrid medoch i om

vattentäkt.
förvattendragenomkringi ochochinte djur växterutsättaFör att

spridningsmöjlig-ellerexistensderashotastörningar kansådana som
angelägetdetmångfalden attärbiologiskadärmed denochheter

ochbevattningsuttag uttagefter storaatttillräckligt med återstårvatten
intervall.förmed tätainte upprepas

omfatt-i någon störretillståndsprövatsintebevattningsföretagenAtt
verk-företagenstillmed hänsynborde ha skettdettaning atttrots-

vidtillståndsprövningDels kanorsaker.flerabero påningar kan en-



22 Sammanfattning

vattendomstol omständlig, dels kan den förenad medvara storavara
kostnader inte kan överblickas förhand.påsom

Ett administrativt prövningsförfarande kan i många avseenden göras
både smidigare och billigare för sökande detän nuvarande dom-en
stolsñrfarandet. Emellertid finns det inte anledning utifrån be-att
vattningsuttagens karaktär och konsekvenser särreglera dessa typer av
vattenföretag. Detta gäller oberoende vilket prövningssystemav som
diskuteras. Enligt vår mening tillgodoser det nuvarande domstols-
förfarandet bättre administrativtän ett prövningsförfarande berättigade
krav från motstående enskilda intressen. Starka skäl talar således mot

föra frågoröveratt tillstånd till vattentäkt för bevattning frånom
vattendomstolarna till länsstyrelserna.

lösningEn kan bidra både till förmå bevattnaresom att låtaatt
sinapröva bevattningsuttag i omfattningstörre och öka myndigheternas

möjligheter till snabba och kraftfulla ingripanden i kritiska situationer
efterär mönster i 2att kap. 9 § vattenlagen bygga detta kapitel medut

regel direkt sikte bevattningsföretag.påen tarsom Enligt meningvår
har denna ordning betydandeså fördelar då det gäller att svara upp

de nämnda önskemålenmot den bör väljas.att
Den föreslagna bestämmelsen bör inte riktad bara mot vatten-vara

för jordbruksbevattninguttag omfatta allautan för bevattninguttag
bedrivs tillstånd. Vidare börutan bestämmelsensom sikte sådanpåta

vattenbrist orsakas torka samtidigt vattenförhållandenasom av ärsom
sådana naturmiljön behöveratt skyddas ytterligare bevattnings-mot

Situationer dåuttag. vattenbristen inte beror torkapå eller när annat
än natumiiljön kräver skydd får regleras vattenlagensgenom
nuvarande bestämmelser eller lagstiftning.genom annan

Eftersom förslaget begränsatår till sådana bedrivsuttag utansom
tillstånd, inkräktar det inte på redan givna tillstånd. Sådana tillstånd
omfattas i stället den nuvarande bestämmelsen i 2 kap. 9av § vatten-
lagen. Dessutom kan villkoren för dessa tillstånd omprövas.

Den föreslagna bestämmelsen är avsedd sikte på alla formeratt ta
vattentäkt för bevattning. Att grundvattenuttagenav har mindre be-

tydelse för natumiiljön talar för den förslagna bestämmelsenatt bör
förses med dispensregel. Genom sådan regel fåren länsstyrelsenen
också möjlighet generellt undantaatt från sådana sidomagasinuttag

tillkommit bara i det syftetsom undvika direktuttagatt från naturliga
dispensregelytvattensystem. En kan också tillämpas på sådana en-

skilda bevisligen inteuttag påverkar natumiiljön.som
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grundenbör§vattenlagen9i 2 kap.bestämmelsenförhållande tillI
alltsåvattenbristregelnenligt föreslagnadeningripandeför ett vara ,

9 §skillnad årdennabakomTanken attallvarlig sådan. avserinte
sigvattenföretagallapåverkarextremsituationer, typer vareavsom

därförRegeln börinte.ellertillståndstödbedrivs meddessa av
vid vatten-redantillståndbedrivsföretagomfatta bara utan somsom

tilltillståndsplikten med hänsynunderfallerobjektivtbrist, sett,
krävaför starktlikasåanledning det attnaturmiljön. Av synessamma
förnödvändigtoundgängligen attskallavståsdet vattenatt varasom

naturmiljön.skydda
enligt 9 §avståendegällerfrån vad vattenTill skillnad avomsom

regelnföreslagnaenligt dennaturmiljönförtill förmånavståendebör
förenat ersättning.tillmed någon rättinte vara

förmiljökvalitetsnormermedvipekar påHärutöver ett systematt
Visser-bevattningssammanhang.alternativ ikanvattendragen ettvara

lagråds-miljöbalk ellertillförslagvarken vårtföljerligen avav
flöde iellernivåskall kunnakvalitetsnorm ettremissen att avseen

hinderavgörandevi inget systemetEmellertid mot attvattendrag. ser
omfattatillmiljöbalken byggsenligtmiljökvalitetsnormer attmed ut

därförföreslårvattendrag. Viiflödennivåer och attkritiskaäven som
vattenståndförvärdetillåtetkunnaskallmiljökvalitetsnorm angesen

del sådant.ellervattendragflöde ieller ettett av

Övriga lagarNRL-anknutna

miljö-2vartill i 1 kap. §hänvisaslagari andraändringarFrågor om
ochmiljöbalkriksdagenkapitelbehandlas i Ombalken antar en

slagdetparaplybestämmelserinnehålladen skallbeslutar somatt av
vidfästerriksdagenvisar den vikt attvi föreslagit, dettahar som

NRL-anknutnadetillämpningenvidmiljöintressena beaktas också av
tillgodosesjälv fårsektorvarjeSektorsprincipen innebärlagarna. att

i fråga.sektorn Menmiljö inomför hälsa ochskyddkraven på som
skalldärviddetanledningintei föregående ñnns detdet attantytts

till sektor. Isektorfrånmiljöskyddetförolika principertillämpas
slåsdeoch dessa börgällaprinciperstället bör somvaragemensamma

i miljöbalken.fast
verksamhet,miljöfarligbestämmelserMiljöbalkens särskilda om

gälleravfallshantering ävenkemikalier ochhanteringhälsoskydd, av
sektorslagenochBalkensektorslagarnasinomför verksamheter ramar.
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i fråga blir alltså parallellt tillämpliga och miljöbalken får omedel-en
bar genomslagskraft såvitt angår de i miljöbalken behandlade om-
rådena. Enligt vår mening bör miljömyndighetema kunna pröva
företag redan sektorsmyndighetema,prövats det behövs försom av om

hälso- och miljöskyddet skall bliatt tillgodosett.
Flera de NRL-anknutna lagarna kan betraktas utprägladeav som

planeringslagar. Detta gäller naturligtvis plan- och bygglagen men
också exempelvis väglagen. frågaI lagar denna gäller detartom av
främst reglera hälso- miljöfrågomaoch iatt anslutning till frågor om
planering och byggande anläggningar enligt lagen. Frågorav som
berör störningar och olägenheter från redan befintliga verksamheter
kan bara i mindre lösasmån hjälpmed de NRL-anknutna lagarnasav
regler. Dessa lagar får därför betydelse förstörst hälso- och miljöan-
passningen verksamheter, medan miljöbalken reglerar stör-av nya
ningar och olägenheter från befintliga anläggningar. Denna dualism

det baragör så mycket nödvändigt miljöbalken och de NRL-attmer
anknutna lagarna harmonierar i fråga hälso- och miljökraven. Omom
den tilltänkta verksamheten, hanteringen eller inteåtgärden kan upp-
fylla miljöbalkens krav skyddpå för hälsan och miljön hushåll-samt
ningen med det meningslöstärnaturresurser meddela tillstånd tillatt
den enligt lagstiftning.annan

Anknytningen mellan miljöbalken och de olika sektorslagarna bör
enligt meningvår komma till uttryck i första hand balkensattgenom
mål och grundläggande principer knyts till de miljöpåverkande frågor

sektorslagen reglerar. sådanEn koppling får därvid främstsom karak-
tär portalparagraf för sektorslag. Kopplingen bör ocksåav resp.
innefatta hänvisning till miljöbalken. Hänvisningen bör erinraen om

miljöbalken innehåller bestämmelseratt till skydd för hälsan, miljön
och hushållningen med naturresurser.

Den andra förbindelsen mellan sektorslag och miljöbalken bören
bestämmelserutgöras uttryckligen hänvisar till de frånav som natur-

resurslagen hämtade allmänna och särskilda hushållningsbestäm-
melsema de bestämmelser miljökvalitetsnormersamt utgörom som en
huvudnyhet i miljöbalken.

Den tredje förbindelsen mellan sektorslag och miljöbalken bören
precisera kravet beslutsunderlagpå vid prövningen enligt sektorslagen.
Härigenom säkerställs nämligen prövningen sker bästa till-att mot
gängliga kunskap befintliga värden, andra anspråk konse-om samt
kvenser den föreslagna förändringen. Denna tredje förbindelseav
mellan miljöbalken och de NRL-anknutna lagarna bör sig iuttryckta
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miljökonsekvensbeskriv-debestämmelser införs i attatt senare om
enligttillgängliga i ärendenenligt finnasningar miljöbalken skall

i fråga.sektorslagen
Även i detill miljöbalkenhärutöver bör viss anpassning göras

inte drivasanpassning behöver dock såNRL-anknutna lagarna. Denna
i skick debehållas detde flesta hänseenden kan lagarnalångt. I nu

de för-miljöbalken inte påverkarkanhar. Som exempel nämnas att
ochsidan fastighetsägarehållanden mellan enskilda åparter t.ex. ena-

eller torvlagensidan konoessionshavare enligt minerallagenandraå -
hellerhuvudfråga i lagen.ofta den NRL-anknutna Inteärsom en

ñnns anledningersättningsregler till förmån för enskilda det attparter
ansvarsbestäm-marginellt. Tillsynsbestämmelser,ändra på änannat

förblii kunnafullföljdsbestämmelser torde allmänhet ocksåmelser och
oförändrade.

finnslitet antal frågor där detsjälva verket det baraI är ett an-
ändrade bestämmelser i deledning behovet NRL-övervägaatt av
frågorgäller vissa generellt haranknutna lagarna. Det sett storsom

människors hälsa miljön eller för hus-betydelse för skyddet ochav
frågordessa ñnns redan bestämmelserhållningen med Inaturresurser.

innehålletNRL-anknutna lagarna. ochi vissa de Förekomstenav av
varierar emellertid från till lag.i sådana bestämmelser lag Det är

ikonsekvens skapas detta hänseende.önskvärt bättre Näratt ennuen
tillNRL-anknutna lagarna i syfte demdeöversyn görs att anpassaav

tillfället i akt genomföra för skapamiljöbalken bör ändringartas att att
Bestämmelser enligt avsnitt börsådan konsekvens. dettasomen
i NRL-anknutna tillämpningenalltefter behov föras in de lagarna rör

ochmiljöbalken hushållning med marksärskilt dess reglerochav om
miljökvalitetsnormer ochden fysiska miljön i övrigt,vatten samt om

företag,miljökonsekvensbeskrivningar, lokaliseringenvidare avom
återställnings-villkor för tillstånd,tillstånd och omprövning sådanaav
åtgärderåtgärder och skyldighet ställa för sådanasäkerhet samtatt
övergripandeMiljöombudsmannens förtalerätt. redogörelse våraEn

bedömningar i i avsnitt 5.1.4.dessa frågor redovisas
5.2 5.9 för varjedärefter i avnittDen bedömningennärmare görs -

ändringarsärskild för Vi avsnitt fram förslag tilllag sig. lägger i dessa
mineral-i luftfartslagen, rörledningslagen,väglagen, farledslagen,

Sveriges ekono-lagen, torvlagen, kontinentalsockellagen och lagen om
miska zon.
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Skätsellaganza

Frågor ändringar i lagen skötsel jordbruksmark iochom om av
skogsvärdslagen behandlas i kapitel

Förslaget till miljöbalk innebär bl.a. balkens allmänna aktsam-att
hetsregler skall tillämpas inom jord- och skogsbruket i den utsträck-
ning verksamheten där hänföra tillär miljöfarlig verksamhet. Iatt
sådant sammanhang kan de allmänna aktsamhetsreglema läggasäven
till grund för tillsynsåtgärder inom jord- och skogsbruket.t.ex.

frågaI lagen skötsel jordbruksmark talar den omständig-om om av
heten lagen i princip bara innehåller regler med miljö-att ochnumera
naturskyddande syften starkt för principerna och i förslagetreglernaatt
till miljöbalk så möjligtnära återspeglas i skötsellagen.som

Vi har intet erinra de miljömål fastslagitsatt mot som genom
ändringarna i skogsvårdslagen 1993.år harTvärtom dengenom nya
lagstiftningen miljöintressena tillvaratagits bra miljö-på Närsätt.ett
balken träder i kraft kommer emellertid aktsamhetsreglema i denna att
gälla också för skogsbruket detta bedöms i frågornär miljö-rörsom
farlig verksamhet. Både med hänsyn härtill därföroch miljöskyddetatt
i skogsbruket bör vila på grunder miljöskyddet i övrigtsamma som
bör de principer balken bygger på återspeglas i skogsvårds-ävensom
lagen.

Skogsvårdslagen inteär NRL-anknuten. Vi emellertid attnu anser
krav iakttapå miljökvalitetsnormer utfärdade med miljö-att stöd av
balken bör föras in i skogsvårdslagen.även Tillämpningen miljö-av
kvalitetsnormer bör emellertid begränsas till iärenden vilka ansökan

tillståndgörs enligt skogsvårdslagen.om
Enligt skogsvårdslagen kan regeringen föreskriva det i ärendenatt

enligt lagen skall finnas miljökonsekvensbeskrivning detgören som
möjligt bedöma vilken inverkan föratt metoder skogens skötselnya
och skogsodlingsmaterial har miljön. Enligtpå meningvår detärnya
främst i sådana frågor behov finns miljökonsekvensbeskriv-som av
ningar inom skogsbruket. Vi föreslår därför inte någon utvidgning av
kravet miljökonsekvensbeskrivningarpå i skogsvårdslagen.

Övriga ändringar

deI lagar skall ingå i miljöbalken finns bestämmelser intesom som
har direktnågot samband med frågorna skydd för hälsan, miljönom
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och hushållningen med bestämmelsert.ex.naturresurser, som om
reklamskyltar i naturvårdslagen bestämmelser gaturenhållningoch om
i renhållningslagen. miljöbalken tagits motsvarigheterI har inte med
till dessa bestämmelser. därför iplacerasDe måste något annat sam-

kapitelmanhang. 7 lägger vi fram förslag till lag därI bestäm-en ny
melserna bör ingå från tidpunkten för balkens ikraftträdande.

Slutligen ñnns i antal lagar hänvisningar till denågonett stort av
lagar skall i miljöbalken. bestämmelsergå Dessa måstesom upp
ändras de i stället hänvisarså till balken. Vi lägger fram förslag tillatt
sådana ändringar in det sakliga innehållet i bestämmel-gå påutan att

I allmänhet kommenteras dessa ändringar intehuvudöver tagetserna.
i detta betänkande. I den återfinnsmån så sker kommentaren endast

specialmotiveringen.i
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1. Förslag till
Lag ändring i plan- ochom

bygglagen 1987 :10;

Härigenom föreskrivs l 3 2kap. 2 kap. och 3 §§, 4 kap.att
5 och 9 §§, 5 kap. 16, 18 och 22 12 kap. 6§§, 5 och §§,

14 kap. 8 bygglagen§ 17 kap. 23 § plan- och 1987:10 skallsamt
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap. Inledande bestämmelser

Varje kommun skall ha aktuell översiktsplan, omfattaren som
Översiktsplanenhela kommunen. skall i hur mark- ochstort ange

vattenområden avsedda användas ochär hur bebyggelseutveck-att
Översiktsplanenlingen bör ske. inte bindandeär för myndigheter

och enskilda.

Regleringen markens användning och bebyggelsen inomav av
kommunen sker detaljplaner. En detaljplan får omfattagenom en-
dast begränsad del kommunen.en av

För begränsade områden begränsade områdenFör
kommunen inte kommunen inteav som om- av som om-

fattas detaljplan fár fattas detaljplan fårav om- av om-
rådesbestämmelser rådesbestämmelserantas, antas,om om
det behövs för syftet med behövs för syftetdet medatt att
översiktsplanen skall översiktsplanenuppnås skall uppnås
eller för säkerställa eller för säkerställaatt att att att
riksintressen enligt lagen riksintressen enligt 3 och
0987:12 hushållning 4 kap. miljöbalken tillgodosesom

1 Omtryckt 1992: 1769
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med eller åtgärdsprogramnaturresurser att ettm. m.
miljöbalkentillgodoses. enligt 6 kap. 4 §

eller förgenomförs attannars
enligtmiljökvalitetsnormer

kap. miljöbalken skall6 upp-
fyllas.

genomförandetFastighetsplaner får för underlättaantas att av
detaljplaner.

planläggning får regionpla-samordning flera kommunersFör av
antas.ner

2 vid planläggning ochkap. Allmänna intressen skall beaktassom
lokaliseringvid bebyggelseav

2 §

iVid planläggning i Vid planläggning ochoch
ochärenden bygglov och ärenden bygglovom om
tilwm-förhandsbesked lagen förhandsbesked skallskall

I987:I2 hushållning de hushållningsbestäm-om pas
ochmed melser 3inaturresurser som angesm. m.

tillämpas. 4 kap. miljöbalken samt
kvalitetsnormersådana som

fastställts enligt 6 kap. miljö-
balken.
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3§z

lokalise-skallBebyggelseskall lokalise-Bebyggelse
lämpadmarktill ärlämpadtill mark är somrassomras

tillmed hänsynändamåletförtillmed hänsynför ändamålet

övrigasboendes ochdeoch övrigasboendesde
hälsa,hälsa,

ochberg-jord-,och vatten-jord-, berg-2. vatten-
förhållandena,förhållandena,

ordnamöjligheternaordnamöjligheterna attatt
Vattenförsörjning ochtrafik,Vattenförsörjning ochtrafik,

samhälls-avloppsamhälls- samtavlopp samt annanannan
service,service,

före-möjligheterna4.före- attmöjligheterna4. att
luftförore-ochbyggaluftförore-ochbygga vatten-vatten-

bullerstörningar,ningarbullerstörningar.ningar samtsamt
samt

främjabehovet att en
medhushållninghållbar

naturresurser.

frågaBestämmelser i om
hälsamänniskorsskydd för

ifrågamiljön ocheller om
hållbarfrämjande av en

medhushållning naturresurser
miljöbalken.finns i

tillför-funktion kräverför sinanläggningarBebyggelse och som
lämpligt med hän-lokaliseras ärenergi skall påsel sättett somav

energihushållningen.energiförsörjningen ochtillsyn

2 1989:515lydelseSenaste
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Översiktsplan4 kap.

I översiktsplanen skall redovisas allmänna intressen börsom
beaktas vid beslut användningen mark- och vattenområden.om av

Av planen skall framgå Av planen skall framgå

grunddragen i fråga grunddragen i frågaom om
den avsedda användningen den avsedda användningenav av
mark- och vattenområden mark- och vattenområden

i fråga tillkomst,samt i fråga tillkomst,om samt om
förändring och bevarande förändring och bevarandeav av
bebyggelse, bebyggelse,

hur kommunen hur kommunenattavser attavser
tillgodose riksintressen enligt tillgodose riksintressen enligt
lagen 0987:12 hushåll- 3 och 4 kap. miljöbalken,om
ning med naturresurser m. m.

hur kommunen attavser
genomföra åtgärdsprogramett
enligt 6 kap. 4 § miljöbalken
eller uppfylla miljö-annars
kvalitetsnormer enligt 6 kap.
miljöbalken.
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5§

detåliggersamrådetUnderåligger detsamrådetUnder
särskiltlänsstyrelsensärskiltlänsstyrelsen attatt

tillämpningenrådtillämpningenråd omgeomge
föroch verka2 kap.verka för att2 ochkap. att avav
ochenligt 3riksintressenlagenenligtriksintressen

tillgodo-miljöbalken4 kap.hushållning0987:12 om
med naturresurser ses,m. m.
tillgodoses,

kommuneninformera2.
åtgärdsprogramsådanaom

miljöbalken4enligt 6 kap. §
statligaupprättats avsom

berörochmyndigheter som
kommunen,område inom

kommuneninformera
miljökvalitetsnor-sådanaom

miljöbalkenenligt 6 kap.mer
områdeberöri övrigtsom

kommunen,inom

sådanasådana verka förverka för att att
användningenanvändningenfrågor frågor avav omom
vattenområdenvattenområden ochmark- och mark- somsom

flera kommu-eller flera kommu- ellertvåangår två angår
lämpligtlämpligt samordnassamordnas påpå ettettner ner

sätt, sätt,

in-till in- till statensstatensta tavara vara
tressen. tressen.
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Länsstyrelsen skall under utställningstiden granskninga-ettavge
yttrande planförslaget.över

Av yttrandet skall framgå Av yttrandet skall framgå

om om

förslaget inte tillgodoser förslaget inte tillgodoser
riksintressen enligt lagen riksintressen enligt 3 och
0987:12 hushållning 4 kap. miljöbalken,om
med naturresurser m. m. ,

förslaget inte stdri
överensstämmelse med ett
åtgärdsprogram enligt 6 kap.
4 miljöbalken§ upprät-som

statlig myndighettats av en
och berör område kom-inom

eller intemunen annars upp-
fyller miljökvalitetsnormer
enligt 6 kap. miljöbalken,

sådana frågor rörande sådana frågor rörande
användningen mark- och användningen mark- ochav av
vattenområden angår två vattenområden angår tvåsom som
eller flera kommuner inte eller flera kommuner inte
samordnas lämpligtpå samordnas lämpligtpåett ett
sätt, sätt,

bebyggelsen blir olämp- bebyggelsen blir olämp-
lig med hänsyn till de boen- lig med hänsyn till de boen-
des och övrigas hälsa eller till des och övrigas hälsa eller till
behovet skydd olycks- behovet skydd olycks-motav motav
händelser. händelser.
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områdesbestämmelser5 Detaljplan ochkap.
7§3

3enligt §vadenligt 3vad § UtöverUtöver somsom
i detaljplanenredovisasdetaljplanen skallredovisas iskall

bestäm-meddelasfår i planenfår i meddelas bestäm-planen
melsermelser omom

åtgärdervadi måni vad åtgärdermån
enligt 8 5 §lov kap.8 5 kräverlov enligt kap. §kräver

6 förstaförsta stycket, §6 förstaförsta stycket, §
andra stycket2 ochandra stycket stycket2 ochstycket

8tredje stycket §8tredje stycket § samtsamt
tredje styckenaförsta ochtredje styckenaförsta och

9 första och andra§9 första och andra§ samtsamt
styckena,styckena,

omfattning iomfattning i denden störstastörsta
vilken byggande ochochbyggande övervilken över

och,under markytan får skeoch,får skeunder markytan
skälfinns särskildasärskilda skäl detfinnsdet omom

bostadsför-med tillbostadsför- hänsyntillmed hänsyn
sörjningen miljön,miljön, eller ävensörjningen eller även

vil-den minsta omfattning iomfattningminsta i vil-den
ken byggandet skall ske,skall ske,byggandetken

användning,byggnadersbyggnaders användning,
bostadsbyggnader bostadsbyggnadervarvid förvarvid för

lägen-bestämmas andelenandelen lägen- kankan bestämmas
ocholika slagheterolika slag ochheter stor-stor- avav

lek,lek,

utformningplacering,placering, utformning 4.
byggnader,utförandeutförande ochoch byggnader, avav

anläggningar ochanläggningar och andraandra tom-tom-
varvid ombyggnadsbes-varvid ombyggnadsbes- ter,ter,

10enligt 3 kap. §tämmelserenligt 10tämmelser 3 kap. §
tredje stycket, skyddsbestäm-tredje skyddsbestäm-stycket,

3 1992: 75lydelseSenaste
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melser för byggnader melser för byggnadersom som
i 3 kap. 12 § och riv- i 3 kap. 12 § och riv-avses avses

ningsförbud för sådana bygg- ningsförbud för sådana bygg-
nader får meddelas, fårnader meddelas,

vegetation marky- vegetationsamt marky-samt
utformning och höjdläge,tans utformning och höjdläge,tans

användning och utform- användning och utform-
ning allmänna platser för ning allmänna platser förav av
vilka kommunen inte skall vilka kommunen inte skall

huvudman, huvudman,vara vara

7. stängsel utfart 7. stängselsamt utfartsamt
eller utgång all- ellermot utgång all-annan motannan
männa platser, platser,männa

placering och utform- placering och utform-
ning parkeringsplatser, ning parkeringsplatser,av av
förbud använda viss mark förbudatt använda viss markatt
eller byggnader för parkering eller byggnader för parkering

skyldighet anordnasamt skyldighetatt anordnasamt att
för parkering, last-utrymme för parkering, last-utrymme

ning och lossning enligt 3 ning och lossning enligt 3
kap. 15 § första stycket kap. 15 § första stycket

9. tillfällig användning 9. tillfällig användningav av
mark eller byggnader, mark eller byggnader,som som
inte behöver i integenast behöver itas genast tas
anspråk för det ändamål anspråk för det ändamålsom som

i planen, i planen,anges anges

10. markreservat för all- 10. markreservat för all-
ledningar,männa energian- ledningar,männa energian-

läggningar trañk- och läggningarsamt trafik- ochsamt
väganordningar, väganordningar,

ll. skyddsanordningar för ll. skyddsanordningar för
motverka störningar frånatt motverka störningar frånatt

omgivningen och, det omgivningen och, detom om
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högstasärskilda skäl,finnsskäl,finns särskilda högsta
störningarvärden förtillåtnaför störningartillåtna värden

buller,luftförorening,luftñrorening, buller, genomgenom
ellerskakning, ljusskakning, ljus eller annatannat

enligtsådant prövasenligtsådant prövas somsom
miljöbalken,kap.131969:387,miüaskyddslagen

för fastig-principerna12.för fastig-principerna12.
för in-ochhetsindelningenför in-hetsindelningen och

gemensamhetsan-rättandegemensamhetsan-rättande avav
låggningar.läggningar.

3första stycketanvändning enligtbyggnadersBestämmelser om
motverkas.konkurrenseffektivutformasfår inte så att en

exploaterings-bestämmelsermeddelasfårdetaljplanen ävenI om
efter detdetaljplanenligt 6 kap. 2 Om ettsamverkan attantasen

exploateringssam-l987:l1enligt lagenexploateringsbeslut om
skalldenskall det i planenkraft,vunnit lagaharverkan omanges

fråni anspråk någonSkall marknämnda lag.genomföras enligt tas
innehållasamverkan, skall planeninte deltar ifastighet ägarevars

uppgift därom.

nödvändigt meddetaljerad änfår inte ärPlanen göras sommer
med den.till syftethänsyn
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l6§

För begränsade områden För begränsade områden
inte omfattas detalj- inte omfattas detalj-som av som av

plan kan områdesbestämmel- plan kan områdesbestämmel-
för säkerställa för säkerställaantas att att antasser attser

syftet med översiktsplanen
elleruppnås riksintres- syftet medatt ett över-att

enligt lagen 1987:12 sildsplanen uppnås,se om
hushållning med naturresurser

tillgodoses. Med riksintresse enligtm. m. att ettom-
rådesbestämmelser får regle- 3 eller kap.4 miljöbalken

tillgodoses,ras

åtgärdsprogramatt ett
enligt 6 kap. 4 § miljöbalken
genomförs, eller

miljökvali-att annars
enligt 6 kap. mil-tetsnormer

jöbalken uppblls.

Med områdesbestämmelser
fär regleras

i vad mån åtgärder i vad åtgärdermån
kräver lov enligt 8 kap. 5 § kräver lov enligt 8 kap. 5 §
första stycket, 6 § första första stycket, 6 § första
stycket l 3och andra stycket l och 3 andrasamt samt
och tredje styckena, 7 8 § och tredje styckena, 7 8 §
andra och tredje styckena andra och tredje styckena

9 § tredje stycket, 9 § tredjesamt stycket,samt

grunddragen för grunddragen föran- an-
vändningen mark- och vändningen mark- ochav av
vattenområden för bebyggelse vattenområden för bebyggelse
eller för fritidsanläggningar, eller för fritidsanläggningar,
kommunikationsleder och kommunikationsleder och
andra jämförliga ändamål, andra jämförliga ändamål,
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tillåtna tillåtna bygg-bygg-största största
nads- eller bruksarean för förnads- eller bruksarean
fritidshus och storleken fritidshus och storlekenpå på

till sådana hus, till sådana hus,tomter tomter

placering, utformning placering, utformning
och utförande byggnader, utförande byggnader,ochav av
andra anläggningar eller anläggningar ellerandra

varvid ombygg- varvid ombygg-tomter, tomter,
nadsbestämmelser enligt enligtnadsbestâmmelser
3 kap. 10 tredje stycket,§ 3 kap. 10 tredje stycket,§
skyddsbestämmelser för bygg- förskyddsbestämmelser bygg-
nader i 3 12kap. § nader i 3 kap. 12 §som avses som avses
och rivningsförbud för sådana och rivningsförbud för sådana
byggnader får meddelas, byggnader får meddelas,

användning och utform- användning och utform-
ning allmänna platser, ning allmänna platser,av av

vegetation marky- vegetation marky-samt samt
utformning höjdlägeoch utformning och höjdlägetans tans

inom inomsådana områden sådana områdensom som
i 8 kap. 9 tredje§ i 8 kap. 9 § tredjeavses avses

stycket, stycket,

skyddsanordningar7. för 7. skyddsanordningar för
motverka störningar från motverka störningar frånatt att

omgivningen, omgivningen,

exploateringssamverkan exploateringssamverkan
enligt 6 kap. 2 enligt 6 kap. 2
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Detaljplanen bör grundas Detaljplanen bör grundas
på påett ettprogram som anger program som anger
utgångspunkter och mål för utgångspunkter och mål för
planen. planen.

detaljplan detaljplanEn medger medgerEnsom som
användning mark eller användning mark elleren av en av
byggnader eller andra byggnader eller andraav av

anläggningar innebär anläggningar innebärsom som
betydande miljöpåverkan skall betydande miljöpåverkan skall
grundas sådantpå grundas sådantpåett ettprogram program

i första stycket, förstai stycket,som anges som anges
detaljplanen innebär detaljplanen innebäratt attom om

planområdet får i anspråk planområdet får i anspråktas tas
för för

industriändamål, industriändamål,

sammanhållen be- sammanhållen be-ny ny
byggelse, byggelse,

skidliftar eller kabin- skidliftar eller kabin-
banor, banor,

hotellkomplex eller hotellkomplex eller
fritidsbyar eller fritidsbyar eller

tävlings- tävlings-permanenta permanenta
eller testbanor för bilar eller eller testbanor för bilar eller
motorcyklar. motorcyklar.

de fallI andrai Vid upprättande detalj-som anges av
stycket skall miljökonse- plan skall miljökonsekvens-en en
kvensbeskrivning enligt 5 kap. beskrivning enligt kap.8
lagen 0987:12 hushåll- miljöbalken föreligga,om om

medning detaljplanen medgernaturresurser m. m. en an-

lydelse 1992:1769Senaste
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vid utarbetandet mark eller bygg-vändningupprättas av av
eller anlägg-nader andraprogrammet.

kan befaras med-ningar som
betydandeföra inverkan påen

människors hälsa eller miljön
eller säkerheten ellerpå

hållbar hushåll-äventyra en
medning naturresurser.

Under samrådet åligger det Under samrådet åligger det
länsstyrelsen särskilt länsstyrelsen särskiltatt att

råd tillämpningen tillämpningenrådge om ge om
2 och 3 kap. och verka för 2 och 3 kap. och förverkaav av
riksintressen enligt lagen riksintressen enligt 3 ochatt att

0987:12 hushållning 4 kap. miljöbalken tillgodo-om
med naturresurser m. m. ses,
tillgodoses,

informera kommunen
sådana åtgärdsprogramom

6 kap. 4enligt § miljöbalken
statligaupprättats avsom

myndigheter och berörsom
område kommunen,inom

informera kommunen
sådana miljökvalitetsnor-om
enligt 6 kap. miljöbalkenmer

berör områdei övrigtsom
kommunen,inom

förverka sådana ñrverka sådanaatt att
frågor användningen frågor användningenom av om av
mark- och vattenområden mark- och vattenområdensom som
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flera flera kommu-eller kommu- ellerangår två angår två
samordnas lämpligt lämpligtsamordnas påpå ett ettner ner

sätt, sätt,

till in- till in-ta statens ta statensvara vara
tressen. tressen.

12 kap. Statlig kontroll beträffande områden riksintressen m.m.av

Länsstyrelsen skall Länsstyrelsen skallpröva pröva
kommunens beslut kommunens beslut attatt anta, anta,
ändra eller upphäva detalj- upphäva detalj-ändra elleren en
plan eller områdesbestämmel- plan eller områdesbestämmel-

det kan befaras befarasdet kanatt attser, om ser, om
beslutet innebär innebärbeslutetatt att

riksintresse enligt riksintresse enligt 3ett ett
lagen 0987:12 hushåll- eller 4 kap. miljöbalken inteom

medning tillgodoses,naturresurser m. m.
inte tillgodoses,

åtgärdsprogramett
enligt 6 kap. 4 miljöbalken§

statligupprättatssom av en
blirmyndighet genomförtinte

eller miljökvalitetsnor-annars
enligt 6 kap. miljöbalkenmer
blir uppjyllda,inte

regleringen sådana regleringen sådanaav av
frågor användningen frågor användningenom av om av
mark- och vattenområden mark- och vattenområdensom som

flera kommuner inte inteangår flera kommunerangår
har samordnats lämpligt lämpligtpå har samordnats påett ett

ellersätt ellersätt,
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bebyggelsebebyggelse blirbliren en
med hänsyn till deolämplig med hänsyn till olämpligde

övrigasövrigas boendes och hälsaboendes och hälsa
till behovet skyddeller till behovet skydd eller avav

olyckshändelser.olyckshändelser.mot mot

5§

Regeringen fårRegeringen får prövapröva ettett
ändra ellerändra eller beslutbeslut att anta, att anta,

regionplan. Beslutregionplan. Beslut upphävaupphäva en en
inomskall fattasprövning fattas inom prövningskall omom

månader från den dag dåmånader från den dag då tretre
beslutet in till regering-kom in till regering- kombeslutet

fårfår Regeringens prövningRegeringens prövning en.en.
frågan huruvidafrågan huruvida endastendast avseavse

planen riksintres- planen tillgodoser ñksintres;tillgodoser
0987:12 och 4 kap. miljö-enligt lagen enligt 3om sensen

balken huruvidafråganhushållning med naturresurser samt
åtgärdsprogram enligtettm. m.

6 kap. 4 § miljöbalken som
statligupprättats av en myn-

dighet blir genomfört eller
miljökvalitetsnormerannars

6 kap. miljöbalken blirenligt
uppjjvllda.

viss del.Regeringen får helhet eller iupphäva beslutet i dess en
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6 §

Regeringen får förelägga Regeringen får förelägga
kommunen inom viss kommunen inomatt vissatten en
tid ändra eller upphäva tid ändraanta, eller upphävaanta,

detaljplan eller områdesbe- detaljplan eller områdesbe-en en
stämmelser planföreläggan- stämmelser planföreläggan-
de, det behövs ñr de, det behövs förattom attom
tillgodose sådana intressen tillgodose sådana intressen

i I § I eller i I § 2 ellersom avses som avses

14 kap. Skyldighet lösa mark och ersättningatt utge
8

Ägare och innehavare särskild till fastigheterrätt har tillrättav
ersättning kommunen, skada uppkommer till följdav attom av

bygglov tillvägras riven ellerersätta olyckshän-att en genom
delse förstörd byggnad med i huvudsak likadan byggnad ochen
ansökan bygglov har gjorts inom fem från detår byggnadenom att

eller ñrstördes,revs

rivningsförbud meddelas i detaljplan eller områdesbestämmel-
eller rivningslov vägras med stöd 8 kap. 16 2§ ellerser av

skyddsbestâmmelser för byggnader i 3 kap. 12 §som avses
meddelas i detaljplan eller i områdesbestämmelser,en

4. bestämmelser vegetation markytans utformning ochsamtom
höjdlåge inom sådana områden i 8 9kap. § tredje stycketsom avses
meddelas i områdesbestämmelser,

marklov medvägras stöd 8 kap. 18 första§ stycket 2 ellerav

5 Senaste lydelse 1993:559
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i första styckettill föreligger i fallersättningRätt avsessom
övriga fallolyckshändelse.byggnaden förstörts I somom genom

2 före-i första stycketförsta falli stycket 1 och i som avsesavses
tilli förhållandeersättning, betydandeligger till skadanrätt ärom

stycketi förstafastigheten. fallvärdet berörd del I avsessomav av
medför pågåendeersättning,3-5 föreligger till skadanrätt attom

fastigheten.berörd delmarkanvändning försvåras inomavsevärt av

synnerligtMedför i första stycketbeslut att mensom avses
skyldigvid fastigheten, kommunenuppkommer användningen ärav

fastigheten, begär det.lösa ägarenatt om

andraVid tillämpningenVid tillämpningen andra avav
skalloch tredje styckenaoch tredje styckena skall ävenäven

beaktas andra beslutbeaktas andra beslut somsom
i första stycketi första stycket samtsamt avsesavses
enligt 3 kap. 2 § lagenenligt 3 2 lagen beslutbeslut kap. §

1988:950 kulturmimien1988:950 kulturminnen omom
9kap. 13 b och11 och 19 2-7,m.m.,m. m.,

förbud1964:822, 15 §§ miljöbalken,naturvårdslagen
ochenligt 10 kap. 4 §förbud enligt 20 andra§
stycketstycket 11 kap. 5 § tredjestycket och 21 andra§

balk och beslut enligtlag enligtoch beslut sammasamma
18 § skogsvårdslagen18 § skogsvårdslagen
1979:429, förutsätt-under1979:429 19 kap. 2 §och
ning meddelatsbesluten1983:291, undervattenlagen att

tio föreinom detårförutsättning besluten senasteatt
skallbeslutet. Dessutommeddelats inom tio före detår

inverkansådanbeaktasbeslutet. Dessutomsenaste av
enligt 30 §hänsynstagandenskall beaktas sådan inverkan

i särskil-skogsvårdslagenhänsynstaganden enligt somav
inträtt inomfall harda30 skogsvårdslagen i§ sammasom

tilltid. talan ellerHar rättsärskilda fall har inträtt inom
eller inlösen medersättningtid. talan ellerHar rättsamma

angivnaanledningtill ersättning eller inlösen nyssav
grundförloratsbeslut påmed anledning avav nyss an-

15bestämmelserna i kap. 4 §givna beslut förlorats på
motsvarande bestämmel-ellergrund bestämmelserna iav

kulturminneni lagen15 kap. eller motsvarande4 § ser om
miljöbalken,eller utgörbestämmelser i lagen m.m.om
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kulturminnen förhållande intedetta någotnatur-m.m.,
vårdslagen eller vattenlagen, hinder beslutet be-mot att

detta förhållande inte aktas.utgör
hindernågot beslutetmot att

beaktas.

Har kommunen efter kommunen efterHar
föreläggande föreläggandeenligt 12 kap. enligt 12 kap.
6 § beslutat rivningsför- 6 beslutat rivningsför-§om om
bud eller skyddsbestämmelser bud eller skyddsbeståmmelser

i första i förstastycket 2 stycket 2som avses som avses
eller 3 för tillgodose eller 3 för tillgodoseatt attett ett
riksintresse enligt lagen riksintresse enligt 3 eller
I987:I2 hushållning 4 kap. miljöbalken, är statenom
med skyldig kommunenär ersättanaturresurser attm. m. ,

skyldig dess kostnader för ersättningersättastaten att
kommunen dess kostnader eller inlösen.för fallI som avses
ersättning eller inlösen. i förstafall stycket 54 ochI är

i första tillstycket 4 den anläggning förägarensom avses
5och till vilkenden skydds- eller säkerhet-är ägaren an-

läggning för vilken skydds- sområdet har beslutats skyldig
eller säkerhetsomrädet har kommunen dessersättaatt
beslutats skyldig kostnader för ersättning ellerersättaatt
kommunen dess kostnader inlösen.för
ersättning eller inlösen.
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Övergångsbestämmelser17 kap.

skall be-ikraftträdandetförehar begåttsöverträdelseFör som
vidingripandenochpåföljder1976:666i lagenstämmelserna om

i sak.prövningmålensvidtillämpasbyggandeolovligt m.m.
tillde lederdock tillämpas,skalli 10 kap.Bestämmelserna om

påföljd.lindrigare

åtgärdvidtaellerutföra arbeteUnderlåter någon somatt annan
bygg-med stödmeddelatsbeslut harenligtåligger honom avsom

tillämpas10 kap.bestämmelsemai1959:612, skallnadsstadgan
iprövning sak.vid målens

åsidosattHar någon ettåsidosattHar någon ett
föreskriftvillkor ellerföreskriftvillkor eller somensomen

med stödmeddelatsharstödmedmeddelatshar avav
byggnadslagen136 §byggnadslagen136 § aa

bestämmel-skall1947:385,bestämmel-skall1947:385,
miljöbalken21 kap.ilagenkap. 6 §i 4 sernaserna

tillämpas.hushållning1987:12 om
med naturresurser m.m.
tillämpas.

Övergångsbestämmelser

1995.julikraft den 1träder ilagDenna

föreskrifthänvisas tillförfattningellerdet i lagOm enannan
ställetitillämpaslagdennaibestämmelsehar ersatts genom ensom

bestämmelsen.den nya

ikraftträ-förekommunenavgjortsBeträffande ärenden avsom
tillämpas.bestämmelseräldredandet skall
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vattenlageniändringLag om

1983:291;

1983:291vattenlagenföreskrivs i frågaHärigenom om

gälla,upphöraskallkapitlet19ochkap. l § att14dels att

3 kap.betecknasskall9 11 §§och3 kap.nuvarandedels att
11-13 §§,

2kap.5-10 §§, 41-3 och3 kap.2 §§,l och1 kap.dels att
31, 3428-29,25,12 kap.§§,3 och 7kap.8 §§, ll5 och10 kap.
ll och72 15 kap.65 och §§,19, 42,13 14,38 kap.och §§,

5 §21 kap.8 §§,20 l och samt5 kap.och §§,318 kap.17 §§,
lydelse,följandeskall ha622 kap. §

kap.för 12rubrikenoch5 kap. närmasttillrubrikendels att
lydelse,följandeskall ha31 §

2 kap.bestämmelser,fyrainförasskalli lagendetdels att nya
lydelse.följande21 1 §kap.15och1410 3 kap. samt a av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

bestämmelserInledandel kap.
1 §

ochskyddasskallVattenskyddas ochskallVatten
vårdasvårdas gemensamensomgemensamensom

ochSkadornaturtillgång.naturtillgång.
drabbakanolägenheter som

ellermiljönmänniskan, natu-
ochförebyggasskallren

skall undanräjas,skaderisker
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allt deni utsträckning det är
ekonomiskt rimligt vid verk-
samhet det slag det ärav som

fråga om.

2§

Denna lag tillämpligär på Denna lag tillämpligär på
vattenföretag och vattenföretagvattenan- och vattenan-
läggningar. lagenI finns läggningar. Bestämmelser om
också bestämmelser skydd skydd för vattenförsörjningenom
för vattenförsärjningen. finns miljöbalken.i

frågaI vissa vattenföretag kan beröra något landom annatsom
finns särskilda bestämmelser.

2 kap. Rådighet över vatten m.m.
l0§

Den tillståndutansom
enligt denna lag bedriver
vattentäkt bevattning är
skyldig vid vattenbrist,att

orsakas torka, avståsom av
det nödvändigtärvatten som
för skydda naturmiljön.att
Länsstyrelsen får besluta om
områden och tider för vilka
skyldigheten enligt första
meningen skall gälla. be-I
slutet får länsstyrelsen undan-

sådana vattentäkterta som
bedömsinte påverka natunnil-

jön.
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Innan meddelasbeslut
skallstycket,förstaenligt

medsamrådalänsstyrelsen
deochmyndigheterandra
be-berörssakägare avsom

harAndraslutet. ettsom
beslutetväsentligt intresse av
tilltillfälleberedasskall

samråd.

vid viteLänsstyrelsen får
bevattningsföre-förelägga

skyldig-iaktta sinatttagaren
stycket. Läns-förstahet enligt

förordnahärvidfårstyrelsen
gällaskallbeslutet ävenatt

överklagas.detom

vattenföretagförutsättningar förAllmänna3 kap.
1§

skall,vattenföretagFörfår intevattenföretagEtt ett
ocksåmed tillämpningmeddetstånd,tillkomma avom

väljasmiljöbalken,3 kap. 2 §ellerplatstill valethänsyn av
lämpligplatssådan ärnågotpå mötersätt somannat en

bestämmelser-tillmed hänsynallmänna plane-frånhinder
Valetkapitel.dettairingssynpunlcter. Vid till- avna
det in-skallplatsståndsprövningen attutanvat-ettav

kostnadoskälignebärskall lagentenföretag en
ändamålettillmedverkahushållning0987:12 attom

kan vin-vattenföretagetmedmed naturresurser m. m.
ochmed intrångminstatillämpas. nas

olägenhet.

:13919871 lydelseSenaste
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2§

Den vill utförasom ett
vattenföretag skall vidta de
skyddsåtgärder och iaktta de

försilaighetsmátt i övrigt som
skäligen kan fordras för att
hindra vattenföretagetatt
medför skada eller olägenhet

för människors hälsa eller
miljön för främjasamt att en
hållbar hushållning med mark
och allt deni utsträck-vatten,

detning ekonomisktär rimligt
vid verksamhet det slagav

det frågaårsom om.

3§

Vid tillstândsprövning en-
ligt denna lag tillämpas de
hushállningsbestâmmelser som

3i och 4 kap. miljöbal-anges
ken sådana kvalitetsnor-samt

fastställts enligtmer som
6 kap. miljöbalken. En sär-
skild bestämmelse lokali-om
sering vattenföretag finns iav
I§.

Vid tillstandsprövning
enligt denna lag skall en
miljökonsekvensbeskrivning
enligt 8 kap. miljöbalken

finnas tillgänglig.
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5§2§

utförs för vat-anläggningsarbeten ettvattenföretag ochEtt som
områdesbestämmel-ellerdetaljplaninte stridatenföretag får mot en

fårmotverkas,intebestämmelsernaellermed planensyftetOmser.
avvikelsermindre göras.dock

fallandraieljest,Gällerfalli andraGäller eljest,
11 §i 9 kap.18 och än16,iän avsessomavsessom

miljö-och 5 §§111 kap.ochnaturvårdslagen20 §§
bestämmel-särskildabalken,särskilda bestäm-1964:822,

ellerbebyggandeförellerbebyggandeförmelser ser
mark-användning ettanvändning ett avannanavannan

skallvattenområde,ellervattenområde,ellermark-
utföras såvattenföretaget attutförasvattenföretaget såskall

bestämmelsernamedsyftetbestämmelsernasyftet medatt
motverkas.intemotverkas.inte

till-ansökanNär omen
berg,täktstånd till sten,av
jord,sand, lera, torvgrus,

jordartereller andra prövas,
täldmaterialetskall behovet av

skadorde på växt-vägas mot
natunni-ochoch djurlivet på

kantaktenljön övrigti som
ochorsakabefaras mot
hållbarintresset enav

medhushållning
kantaktenOmnaturresurser.

livsbe-försämrabefaras
för någontingelsema växt-

sällsyntdjurarteller ärsom
låm-tillståndhotad, fåreller

allmännadetendast omnas
täktmaterialet årbehovet av

synnerligen stort.
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3 § 6§

Även det finnsinte Ett vattenföretag kanom som
hindernågot leda till skadamot ett vatten- på människors

företag enligt 1 eller 2 far hälsa eller väsentligannan
det kommainte till stånd olägenhet får inte komma tillom
någon skada eller olägenhet stånd.

betydelse därigenomstörreav
uppkommer för allmänna
intressen.

Utan hinder Ärförsta vattenföretagav ett som
stycket får företaget komma inte skadar människors hälsa
till stånd, regeringen synnerlig betydelse frånom av
finner företagetatt är allmän synpunla, fårav
synnerlig betydelse allmän regeringen beslutaur att
synpunkt. vattenföretaget fär komma till

stånd, områden ärom som av
riksintresse för ochnatur-
kulturvärden allvarligtinte
skadas.

5§

7§

Vid prövningen enligt 1- Vid prövningen enligt 1-
4 §§ skall hänsyn till 6tas §§ skall hänsyn tilltas
andra vattenföretag eller andra vattenföretag eller
särskilda anläggningar särskilda anläggningarsom som
kan behövas förantas kanatt behövas förantas att
vattenföretaget skall kunna vattenföretaget skall kunna
utnyttjas på ändamålsenligtett utnyttjas på ändamålsenligtett
sätt. sätt.
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6§2 8§

1-5 §§Bestämmelserna ii 2 ochBestämmelserna
integällerinte4 §§ gäller

vidvattenföretagvidvattenföretag somsom
anläggningvissprövningprövning viss anlägg- avav en

enligt kap.åtgärd 5elleråtgärd enligtning eller
miljöbalken harlagen 1987124 kap. angetts somom

anläggningensvillkor förmedhushållning ettnaturresurser
utförande,eller åtgärdenshar angettsm. m.

villkor för anlägg-ettsom
utfö-ätgärdensningens eller

irande,

eller andrabroar vat-
tenföretag för järnväg,väg,

ellertunnelbana
anläggande harspårväg, vars

särskild ordning,iprövats

rörledningar iirörledningar vatten,vatten,
vartill koncession har med-koncession har med-vartill

1978:160delats enligt lagenenligt lagendelats
rörledningar,vissavissa rörled-1978:160 omom

ningar,

vartillverksamhet,verksamhet, vartill
bearbetningskoncession harbearbetningskoncession har

enligt lagenmeddelatsmeddelats enligt lagen
1985:620 vissa1985:620 vissa torv-torv- omom
fyndigheter.fyndigheter.

2 1987:139lydelseSenaste
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7 § 9§

Ett vattenföretag är vattenföretagEtt ärsom som
tillåtligt skall utföras med tillåtligt skall utföras med en
sådan omfattning och på sådan omfattning och på ett
sådant ändamåletsätt sådant ändamåletatt sättutan att utan
oskälig kostnad vinns med oskälig kostnad vinns med
minsta intrång och oläganhet minsta intång och olägenhet
för motstående allmänna och för motstående allmänna och
enskilda intressen. skall,Det enskilda intressen. Därvid år

det kan ske oskälig den utför företaget skyl-utanom som
kostnad, uyöras detså dig vidta åtgärderatt äratt som

försvårarinte ägnade förebygga ellerannat att
vattenföretag eller minska skador företaget,annan av
verksamhet kan hani därigenominteantassom om orsa-
framtiden beröra kas oskälig kostnad. Beträf-samma
vattentillgång och fande åtgärder stället förisom

främjar allmänt eller enskilt gällerersättning i pengar
ändamål vikt. 9 kap. I § tredje stycket.av

Den utför ett vatten-som
företag skyldig vidta deär att
åtgärder ägnadeär attsom

förebygga eller minska skador
företaget, han inteav om

därigenom åsamkas oskälig
kostnad. Beträfande åtgärder

stället föri ersättning i peng-
gäller 9 kap. 1 § tredjear

stycket.
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lO§

vattenföretag skall,Ett om
det kan ske oskälig kost-utan
nad, utföras detså inteatt
försvårar vattenfäretagannat

verksamheteller annan som
kan framtiden beröraiantas

vattentillgång ochsamma som
enskiltfrämjar allmänt eller

ändamål vikt.av

tillståndsprövningenvidOm det vattenföretag framgårett attav
detta kan väsentlig ändring utföras det medför be-såutan att en
tydande för skall begäran denne villkornågon pånytta annan, av
meddelas härom. Sådant villkor får inte förut-dock meddelas om

föreligger för bildandesättningar samfállighet enligt dennaav en
lag.

beredsDen beredsDennytta nyttasom en- som en-
ligt första stycket skall ligt andra stycket skallutge utge
skälig ersättning till tillstånds- skälig ersättning till tillstånds-
havarcn. havaren. denOm senare

åsamkas grundkostnad på av
tillståndshavaren villkorOm enligt andra stycket är

grundåsamkas kostnad han berättigadpå till ersättningav
villkor enligt första stycket 9 kap.enligtär
han berättigad till ersättning
enligt 9 kap.

12§ 14§

Bestämmelserna I-6 och [fråga enligti utrivningom
8-11 gäller§§ ifråga 1 gällerinte 14 kap. och 3 §§om av

enligt 14 kap. bestämmelserna kapitelutrivning I och dettai
3 §§. endast 6 och 9 §§.



60 Lagförslag

l5§

Då till-regeringen prövar
Idtligheten vanenföretagettav
gäller, bestämmelsernautöver

1-14 företaget fdri §§, att
komma till stånd hinderom

med hänsyn tillinte möter
allmänna planeringssynpurzk-

ter.

kap. Tillståndsplikt4
2§

Tillstånd till vattenföretag krävs inte, det uppenbartett är attom
varken allmänna eller enskilda intressen skadas företagets in-genom
verkan vattenförhållandena.på fråga detaljdräneringI om genom
täckdikning krävs tillstånd endast det föreligger sannolika skälom

allmänna eller enskilda intressen skadasatt företaget.genom

frågaI markawattning krävs tillstånd fördet före-ävenom om
behövs särskild tvångsrätt enligt 8 kap.taget l eller 2 § eller tvåom

eller flera skall delta i företaget och någon överenskommelse inte
har träffats delaktigheten.om

Bestämmelser krav påom
tillstånd finns miljöbal-iäven
ken.

kap.5 Särskilda bestämmelser kap.5 Markavvattningssam-
markavvattning fälligheterom m. m.
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10 kap. Avgifter

Vattendomstolen eller Vattendomstolen eller
förrättningsmannen får, förrättningsmannen får,om om
det lämpligare, i stället förär det lämpligare, i stället mrär

meddela villkor enligt meddela villkor enligtatt att
3 kap. 11 ålägga tillstånds-§ 3 kap. 13 § ålägga tillstånds-
havaren betala särskild havaren betala särskildatt atten en
avgift för främjande ñsket avgift för främjande fisketav av
i det berörs i det berörsvatten vattensom av som av
vattenföretaget eller inom vattenföretaget eller inom
något angränsande angränsandenågotvattenom- vattenom-
räde. Avgiften kan fastställas råde. Avgiften kan fastställas

engångsavgift eller engångsavgift ellersom en som en
årlig avgift. årlig avgift.som en som en

Beloppet ärlig avgift beräknas detså, vattendomstolenattav av
eller förrättningsmannen fastställda avgiftsbeloppet multipliceras
med det tal förhållandet mellan basbeloppet enligt lagensom anger
1962:381 allmän försäkring för det år dä avgiften skall betalasom
och basbeloppet för det då avgiften fastställdes.är

8§

För Vattenkraftverk och avgiften för varjevattenregleringar är
avgiftsenhet, företaget tillhörom
klass 0,05 promille basbeloppet,av
klass 2: 0,1 promille basbeloppet,av
klass 0,15 promille basbeloppet,av
klass 0,24: promille basbeloppet.av

För vattenöverledningar och avgiften för varjevattentäkter är
avgiftsenhet, företaget tillhörom
klass 1 basbeloppet,procent av
klass 2: 5 basbeloppet,procent av
klass 10 basbeloppet,procent av
klass 154: basbeloppet.procent av



62 Lagförslag

enligtMed basbeloppet det basbelopp har bestämtsavses som
lagen 1962:381 allmän försäkring för avgiftendet ärom som
RVSCI.

Vid inplacering i avgifts- avgifts-Vid inplacering i
klass skall hänsyn till den klass hänsyn till denskalltas tas
omfattning i vilken ñsk omfattning i vilken ñsk ochoch
fiske förekommer i det ñske förekommer i det vatten-vatten-
område berörs område berörsvat- vat-som av som av
tenföretaget eller anläggningar eller anläggningartenföretaget
för detta, till den utsträckning för detta, till den utsträckning
i vilken vattenförhållandena vattenförhållandenai vilken

fisketoch påverkas och ñsket påverkasvatten- vatten-av av
företaget anläggningar anläggningareller företaget eller
för detta till omfatt- för till omfatt-dettasamt samt
ningen de förpliktelser ningen förpliktelserdeav som somav
företagaren har ålagts enligt företagaren har ålagts enligt
5 §eller3 kap. 11§. eller 135 § kap.

11 kap. Särskilda vattenföretagbestämmelser störreom m.m.
3§°

Om vattenföretag vattenföretagOmett annat ett annat
sådant i 1 sådant i 1än änett ettsom anges som anges

2och §§ betydande och 2 betydandeär ärav av
omfattning eller ingripande omfattning ingripandeeller
beskaffenhet, får regeringen beskaffenhet, får regeringen
förbehålla sig prövningen förbehålla sig prövningenav av
företagets tillåtlighet. Detsam- företagets tillåtlighet. Detsam-

gäller i fråga gäller i frågaett vat- ett vat-ma om ma om
tenföretag 3i kap. tenföretag i 4 kap.som avses som avses
6 § tredje stycket lagen 6 tredje stycket miljöbalken§
0987:12 hushållning förbehålletBesked skallom om
med tilllämnas vattendomstolennaturresurser m. m.
Besked förbehållet skall förrättningsmanneneller in-om

3 lydelse 1993:190Senaste
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lämnas till vattendomstolen dom eller beslut har med-nan
eller förrättningsmannen in- delats företagets tillåtlig-om

dom eller beslut har med- het.nan
delats företagets tillåtlig-om
het.

7§

Innan tillstånd söks till tillståndInnan söks tillett ett
vattenföretag sådanär vattenföretag sådanärsom av som av
omfattning eller beskaffenhet omfattning eller beskaffenhet

dess tillåtlighet skall elleratt dess tillåtlighet skall elleratt
kan komma prövas kanantas kommaatt prövasantas att

regeringen enligt 1-3 §§ regeringen enligt l-3 §§av av
eller omfattas 3 kap. 6 § eller omfattas 4 kap. 6 §av av
lagen 0987:12 hushåll- miljöbalken, skall förberedan-om

medning de åtgärder ha vidtagitsnaturresurser enligtm.
skall förberedande åt- 8-11 §§.m. ,

gärder ha vidtagits enligt
8-11 §§.

12 kap. Prövningen markawattningsföretagav
25§

Om sökanden vill återkalla sin förrättningsmannen,ansökan hos
skall han det skriftligengöra eller muntligenockså vid ett samman-
träde. Om ingen sakägare har fört talan vid förrättningen när åter-
kallelsen skall förrättningengörs, inställas. fallI skallgenast annat
sakägare har fört talan vid förrättningen och själva kunnatsom som
ansöka denna underrättas återkallelsen. Om någon sådanom om
sakägare inte inom föreskriven tid förrättningenbegär skallatt

skallfortsâttas, den instâllas.

Senaste lydelse 1987:139
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fortsätts däreftersakägare begäran förrättningenpå ansesvars
sökande till förrättningen.som

tillstándsbeslur anläggningsbesluthar SedanSedan
får ansökningenfår ansökningen meddelatsmeddelats har
hos förrätt-inte återkallas hos förrätt- inte återkallas

skallningmannen. skall ningmannen. ställetstället II
återkallelse ske hosåterkallelse ske hos vatten-vatten-

domstolen domstolen det ochdet och påpå sättsätt
inom tid enligt 38 inom tid enligt 38 §den § den somsom

överklagandegäller för överklagande gäller för avav
tillstándsbeslutet. anläggningsbeslutet. HärvidHärvid
gäller första första och andra stycke-och andra stycke- gäller

i tillämpliga i tillämpliga delar.delar.na na

tillämpningenFrågor tillämpningen Frågorom om
av3kap. 8§ifråga i fråga3 kap. 11 §av

markawattningsföretag markawattningsföretagom om
förrätt-vid olika förrätt- vid olikaprövas prövassom som

ningar skall anmälan tillefter anmälan till ningar skall efter
vidlänsstyrelsen vid länsstyrelsen prövasprövas enen

särskild förrättning för- förrättning för-särskildav av
rättningsman rättningsman länsstyrel-länsstyrel-som som

fråga sådan fråga sådanI Iutser. utser.sen om en sen om en
förrättning gäller bestämmel- förrättning gäller bestämmel-

i kapitel i tilläm-detta kapitel i tilläm- i dettaserna serna
pliga delar. pliga delar.

tillämpningen tillämpningenFrågor Frågorom om
frågaav3kap. 8§ifrågaom 3 kap. 11 i§av om

markawattningsföretag markavvattningsföretagsom som
vid förrättning och vid förrättning ochprövas prövas

vattenföretag efter vattenföretag eftersom an-som an-
sökan vattendom- sökan vattendom-prövas prövas avav
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skallstolen avgöras vatten-stolen skall avgöras vatten- avav
ansökningsmålet.idomstoleni ansökningsmålet.domstolen

förrättningsmannenOmförrättningsmannenOm
söktadethinderfinnerhinder det söktañnner motattmotatt

enligt 3 kap.företagetenligt 3 kap. möterföretaget möter
detstycketförsta6 §detstycket att3 första§ att menmen

omständig-föreligger sådanaomständig-sådanaföreligger
styck-i andrastyck- heteri andraheter avsessomavsessom

före-fråganellerföre-fråganeller et omet omomom
enligttillåtlighetenligttillåtlighet tagetstagets

skall3 denna lag11 kap. §lag skall3 § dennall kap.
skallregeringen,regeringen, skall avgörasavgöras avav

efterförrättningsmannenefterförrättningsmannen
sakägarnamedsammanträdesakägarnamedsammanträde
överlämnayttrandemedöverlämnamed yttrande egeteget

frågan regeringenstilltill regeringensfrågan av-av-
görande.görande.

AnläggningsbeslutTillståndsbeslut m. m.m.m.

föreliggerdet inteOminte föreliggerOm det
företagethinderhinder företaget någotnågot motmot

för-lag, skalldennaenligtenligt lag, skall för-denna
meddelarättningsmannenmeddelarättningsmannen

anläggningsbeslut.tillstdndsbeslut.

5 1989:513lydelseSenaste
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Hllstdndsbeslut skall i Anläggningsbeslutet skall i
behövlig utsträckning innehål- behövlig utsträckning innehål-

bestämmelser bestämmelserom om

företagets ändamål, företagets ändamål,
läge, omfattning, säkerhet och läge, omfattning, säkerhet och
tekniska utformningen i tekniskaöv- utformningen i öv-
tigt. tigt,

vilka skall delta i vilka skall delta isom som
företaget och varje deltagares företaget och varje deltagares
andelstal i fråga kostna- andelstal i fråga kostna-om om
dema för utförande och drift derna för utförande och drift

ñretaget, företaget,av av

de områden får de områden fårtas tassom som
i anspråk och de särskilda i anspråk och de särskilda
tvångsrätter i övrigt itvångsrätter övrigtsom som
medges för företaget, medges för företaget,

4. utförande och underhåll utförande4. och underhåll
företaget, företaget,av av

tillsyn, besiktning och tillsyn, besiktning och
kontroll, kontroll,

skyldighet betala skyldighet betalaatt att
ersättning eller utföra ersättning eller utföraatt att
skadeförebyggande åtgärder skadeförebyggande åtgärder

hur betalning ska ske, hursamt betalning ska ske,samt

villkor i övrigt för villkor i7. övrigt föratt att
tillgodose allmän och enskild tillgodose allmän och enskild
rätt, rätt,

förrättningskostnadema förrättningskostnadema
och hur de ska fördelas, och hur de ska fördelas,
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anspråkvilkentid inomvilken9. tid inom anspråk
oförutseddaanledningoförutsedda ii anledning avav

framställas,fårskadorfår framställas,skador

efter10. tid utgång10. tid efter utgång varsvars
15 3omprövning enligt kap.omprövning enligt 15 kap. 3

eller 15 § andra14 §§15 andra ochoch 14 §§ eller §
får ske.stycketfår ske.stycket

anläggningsbeslutettillstdndsbeslutet AvserAvser
företaget skall iförför i arbetenarbeten företaget skall

den tid inombeslutettillstándsbeslutet tidden angesanges
skallvilken arbetenainom vilken arbetena skall vara

arbetstid.utfördautförda arbetstid.vara

34§

Anldggningsbeslut skallmed-Hllstdndsbeslut skall
meddelas vid sammanträdevid sammanträde ellerdelas

förrätt- eller tid och platstid och plats påpå somsom
givitförrättningsmannen hargivit tillningsmannen har

till känna för sakägare ochoch andrakänna för sakägare
andra besvärsrätt. Ettharbesvärsrätt. Etthar somsom

skalltillkännagivandesådant tillkännagivande skall sådant
sammanträde ellervidvidlämnas sammanträde eller lämnas

meddelandenskriftligaskriftliga meddelanden genomgenom
ordningsådan särskildi särskild ieller sådan ordning eller
enligtha beslutatskan ha beslutats enligt kansom som

andraandra stycket21 § andra stycket andra 21 §
meningen. meningen.
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38§

fallI andra iän andra fallI iänsom avses som avses
37 § överklagas beslut 37 § överklagas beslutav av
förrättningsmannen förrättningsmannengenom genom
besvär skall in till besvär skall in tillsom ges som ges
vattendomstolen inom fyra vattendomstolen inom fyra
veckor från den dag till- veckor från den dag anlägg-
stdndsbeslutet meddelades ningsbeslutet meddelades eller
eller förrättningen inställdes. förrättningen inställdes.

13 kap. Prövningen vattenmålav
l4§

Stämningsmål talanär Stämningsmål talanärom om

utrivning eller ändring utrivning eller ändring
vattenanläggning, när vattenanläggning, närav en av en

talan grundas på anlägg- talan grundas anlägg-påatt att
ningen inte har tillkommit i ningen inte har tillkommit i
laga ordning eller inte inte laga ordningär eller inte inte är

laga beskaffenhet, laga beskaffenhet,av av

ersättning för skada ersättning för skada
eller intrång sådan eller intrång sådangenom en genom en
anläggning i anläggning isom avses som avses

ersättning för skada ersättning för skada
utrivning utrivningvatte-genom vatte-av en genom av en

nanläggning, utrivningen nanläggning, utrivningenom om
har skett tillstånd har skett tillståndutan utanmen men
sådant tillstånd skulle ha sådant tillstånd skulle ha
behövts, eller ersättning, behövts, eller ersättning,utan utan
samband med pågående samband med pågåendean- an-
sökningsmål, enligt 14 kap. sökningsmål, enligt 14 kap.
5 § andra stycket, 5 § andra stycket,
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2 kap.ersättning enligt2ersättning enligt kap.4.
stycket,andra9 §andra stycket,9 §

deltagande,deltagande, utan5. sam-utan sam-
ansök-pågåendemedbandpågående ansök-medband

vattenregleringiningsmål,vattenregleringiningsmål, enen
enligt 1 eller 47 kap.eller 4enligt kap. l7

särskild tvångsrätt, utansärskild tvångsrätt, utan
pågående för-samband medför-pågåendesamband med

ansökningsmål,rättning elleransökningsmål,rättning eller
enligt 8 kap.,enligt 8 kap.,

enligtomprövningenligtomprövning7.
stycket,andra9 kap. 17 §stycket,andra9 17 §kap.

bestäm-meddelandebestäm-meddelande avav
1915 kap.enligtmelser19enligt 15 kap.melser

16enligt kap.ersättningenligt 16 kap.ersättning
1919

ellerersättning10.eller annatersättning10. annat
på grund vattenan-grund attpå vattenan-att enavenav

underhålls iläggning inteunderhålls iläggning inte
17 kap. 1enlighet medlkap.enlighet med 17

för skada påersättningll.ersättning för skada11. på
vattenföretaggrundvattenföretaggrund att ettatt ett avav

medenlighetdrivs iintei enlighet medinte drivs
tillståndsdomivillkoreni tillståndsdomvillkoren enen

anläggningsbeslutellertillstdndsbeslut eller ieller ettett
med vadi enlighetföre- ellerenlighet med vad somsom

2kap.föreskrivs i 172skrivs i 17 kap.

enligtersättning12.enligt12. ersättning
lag ellerdenna3 §kap.1719 kap.3 § eller 717 kap.

miljöbalken,2 §23 kap. a
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13. ersättning, 13.utan ersättning, utansam- sam-
band med pågående ansök- band med pågående ansök-
ningsmål, enligt 20 kap. 10 ningsmål, enligt 20 kap. 10

14. fördelning 14. fördelningvattenav vattenav
enligt 22 kap. 7 enligt 22 kap. 7

19

varigenomEn ansökan En ansökan varigenomett ett
ansökningsmål anhängiggörs ansökningsmål anhängiggörs
skall skriftlig och, skall skriftlig och,vara om vara om
inte följer 20 inteannat följer 20av annat av
innehålla innehålla

de uppgifter, ritningar de uppgifter, ritningar
och tekniska beskrivningar och tekniska beskrivningar

behövs för bedöma behövsatt för bedömasom attsom
företagets beskaffenhet, företagets beskaffenhet,om- om-
fattning och verkningar, fattning och verkningar,
däribland miljökonsekvens- däribland miljökonsekvens-en en
beskrivning, beskrivning enligt 8 kap

miljöbalken,

uppgifter behövs uppgifter behövssom som
för bedöma hinderatt för bedöma hinderom att om

företagetmöter frånmot företagetmöter frånmot
allmänna planeringssynpunk- allmänna planeringssynpunk-

uppgifter möjligter samt uppgifter möjligom ter samt om
alternativ lokalisering alternativ lokaliseringav av
företaget och andra företagetvat- och andraom vat-om
tenföretag eller särskilda tenföretag eller särskilda
anläggningar kan anläggningarantas kansom antassom
behövas för ändamålsenligtett behövas för ändamålsenligtett

6 Senaste lydelse 1991:649
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sökta före-utnyttjande detdet före-utnyttjande sökta avav
taget,taget,

uppgifterfullständigafullständiga uppgifter såså
vilka fastig-möjligtmöjligt vilka fastig- omom somsom

företagetberörsföretaget heterheter berörs som avsom av
och adress påoch adress på samtsamt namnnamn
berörda innehava-ochoch berörda innehava- ägarnaägarna

till fastig-särskildsärskild till fastig- rätträtt re avre av
heterna,heterna,

uppgifter huruvidahuruvidauppgifter 4.4.
medsärskilda bestämmelsersärskilda bestämmelser med

meddelatsstöd lag harstöd lag har meddelats avav
deanvändningenanvändningen de röranderörande avav

vattenområdenmark- ochmark- och vattenområden somsom
företaget,företaget, berörsberörs av av

uppgifter deuppgifter de ersätt-ersätt- omom
ningsbelopp sökandensökandenningsbelopp somsom
erbjuder varjevarje sakägare, till sakägare,erbjuder till

det inte grundinte grund pådet på om avom av
företagets omfattningomfattning börföretagets bör

uppgifter.uppgifter. med sådanamed sådana anståanstå

företag, tillåtlighet kan kom-Ansökningen rörande ett antasvars
uppgifter deunder regeringens innehålla åt-prövning, skall omma

sökanden kap. 7-11 §§gärder enligt 11har vidtagit samt omsom
anledning dessahuvudsakligen medvad förekommithar avsom

åtgärder.

skall ansök-företaget Vattenkraftverk,Om utförande ettavser av
enligt sökanden börningen innehålla uppgift det område somom

strömfallsfastighet.utgöra
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Om vattendomstolen finner Om vattendomstolen finner
hinder det sökta före- hinder det sökta före-att mot att mot

enligt 3 kap.möter 3 § enligt 3 kap. 6 §taget mötertaget
första stycket det första stycket detatt attmen men
föreligger sådana omständig- föreligger sådana omständig-
heter i andra styck- heter i andra styck-som avses som avses

skall vattendomstolen med skall vattendomstolen medet, et,
yttrande överlämna yttrande överlämnaeget eget

frågan till regeringens frågan till regeringenspröv- pröv-
ning. Detsamma gäller, ning. Detsamma gäller,om om
frågan företagets tillåtlig- frågan företagets tillåtlig-om om
het enligt ll kap. 1-3 eller enligthet ll kap. 1-3 eller
5 § skall regering-avgöras 5 skall§ regering-avgörasav av
en. en.

Vattendomstolens domar eller beslut får, inte före-ärannatom
skrivet, överklagas hos vattenöverdomstolen. stället förI de tider

föreskrivs i 50 kap. l och 2 §§ rättegångsbalken förgäller vadsom
fyraveckor och för anslutningsvad veckor.två

Vattendomstolens domar i
ansölatingsmál fdr överklagas

Miljöombudsmannenäven av
och intresseorganisationen

för yrkesfiskare såvitt avser
tillämpningen föreskrijierav
till skydd för hälsan eller
miljön.i

7 lydelseSenaste 1990:454
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Andra stycket galler inte
domar Försvars-som avser

materiel-makten, Försvarets
eller radioan-verk Försvarets

stall.

72§

VattenöverdomstolensVattenöverdomstolens
domar eller beslut får, får,domar eller beslutom om
inte föreskrivet, inte föreskrivet,är ärannat annat
överklagas hos högsta dom- dom-överklagas hos Högsta
stolen. stolen.

fråga ifråga iI Irättegången rättegångenomom
domstolen gällerdomstolen gäller HögstaHögsta

bestämmelsernabestämmelserna rättegång-rättegång-om om
i i i vattenöverdomstolen ivattenöverdomstolen enen

6568, 69 § andra stycket, 68, 69och 71 §§.
och 71 §§.

14 kap. Särskilda utrivningbestämmelser m.m.om

1§

Görs ansökan tillståndom
vattenanldgg-rivaatt ut en

ning i skall tillståndytvatten,
till lämnas,utrivningen om

förordnandeinte meddelas
enligt 2
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15 Tillstånds giltighet, omprövningkap. m.m.
4§

visar sig anord-Om det visar sig anord- Om detatt att
ningar vidtagits ningar har vidtagits ellerhar eller somsom
villkor villkor meddelats tillhar meddelats till harsom som
skydd för fisket enligt 3 kap. skydd för fisket enligt 3 kap.

1011 §eller 10 kap. 5 § 13 § eller kap. 5 §är är
mindre ändamålsenliga, får mindre ändamålsenliga, får
vattendomstolen meddela vattendomstolen meddela
ändrade bestämmelser. ändrade bestämmelser.

7§

Ansökan prövning prövningAnsökanom som om som
3-5i §§ kam- i 3-5 §§görs görsavses av avavses

markollegiet. länsstyrelsen.

behovetAvser ompröv-av
flera län, ställetning igörs

ansökningen Kammarkolle-av
giet.

ll§

tillstånd till vattentäkt tillstånd till vattentäktEtt Ett
får vattendoms- får vattendoms-omprövas omprövasav av
tolen efter ansökan den tolen efter ansökan denav av

driver drivervatten- vatten-som en annan som en annan
täkt beroende täkt beroendeär ärsom av som av

vattentillgång eller vattentillgång ellersamma av samma av
den tillståndsöker till söker tillstånd tilldensom en som en
sådan vattentäkt. Därvid Därvidsådan vattentäkt.äger äger

somi3kap.vad 8§före- vad i 3 kap. 11 § före-som
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skrivs jämkning jämkning före-före- skrivsom av om av
eller företräde företrädedet eller dettagen tagen

företaget företaget motsvarandemotsvarandeena ena
tillämpning. tillämpning.

vattenföretagOm eller vattenanläggning, har utförts iett en som
enlighet med tillstånd enligt denna lag, medför skador inteett som
förutsågs vattendomstolen förrättningsmannen tillståndeteller närav
meddelades, får den skadelidande framställa ersättninganspråk på
enligt 9 kap. 1-10 §§.

frågaOm betydande frågaOm betydandeär ärom om
skada för enskild eller för skada för förenskild eller

allmänt intresse, fårnågot allmänt intresse, fårnågot
begäras sådana ändringar begäras sådana ändringarpå på
företagarens bekostnad företagarens bekostnadav av
vattenföretaget eller vattenföretaget ellervattenan- vattenan-
läggningen läggningenutan att utan attsom, som,
medföra skador för tredje medföra skador för tredje

eller väsentliga olägen- eller väsentliga olägen-man man
heter för tillståndshavaren, heter för tillståndshavaren,är är

förebyggaägnade eller förebygga ellerägnadeatt att
minska framtida skador. framtida skador.I minska I
fråga allmänna intressen intressenallmännafrågaom om
förs talan kammarkollegiet talan länsstyrelsenförsav av
eller kommunen. behovet ändring-eller, om av

flera län,berör Kam-ar av
Ävenmarkollegiet. kommunen

tala fråga all-förafår i om
intressen.männa

Anspråk på grund oförutsedda förskador skall att tasav upp
till prövning anmälas till inom femvattendomstolen eller denår

3 lydelse 1989:513Senaste
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längre tid, högst tjugo kan ha i sambandår, bestämts medsom
tillståndet. Tiden räknas från den domstolen ellerutgången av av
förrättningsmannen bestämda arbetstiden. Vid skada isom avses
12 kap. 33 eller 13 49§ kap. § anmälningstiden dockutgåra a
aldrig tidigare från det skadan uppkom.än två år att

Bestämmelserna i preskriptionslagen 1981:130 gäller inte an-
språk enligt denna paragraf.

18 kap. Tillsyn och besiktning
1 §

Tillsyn vattenföretag och vattenanläggningaröver utövas av
länsstyrelsen.

Om särskilda skäl före- Om särskilda skäl före-
ligger, får i tillståndsdom ligger, får i tillståndsdomen en
eller tillståndsbeslut för- eller anläggningsbeslutett ett
ordnas någon förordnas någonatt attannan myn- annan
dighet skall, jämte länsstyrel- myndighet skall, jämte läns-

tillsyn vissti hån-utöva styrelsen, tillsyn i visstutövasen,
seende. hänseende.

3 §

tillståndsdomI och till- tillståndsdomI och an-
stándsbeslut får föreskrivas läggningsbeslut får föreskri-

vattenanläggning skall vattenanläggningatt atten vas en
besiktas, sedan företaget har skall besiktas, företagetsedan
utförts. har utförts.

Besiktningsman förordnas länsstyrelsen efter anmälanav av
företagaren.
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5 §

skallBesiktningsmannenBesiktningsmannen skall
vadprotokollföra överprotokoll vadföra över somsom

vid besiktningförekommitförekommit vid besiktning
Protokolletenligt 3 eller 4Protokolletenligt 3 eller 4

länsstyrelsentillskall ingestill länsstyrelsenskall inges
besiktningensåvittoch,besiktningenoch, såvitt avseravser

avskrift tillhanda-ienligt 4i avskrift tillhanda-enligt 4
ansöktharhållas denansökthållas den har omsomsom om

besiktnings-besiktningen. Ombesiktnings-besiktningen. Om
awikelserfinnerawikelserñnner attatt mannenmannen

hargjorts från vadharhargjorts från vadhar somsom
tillståndsdomenföreskrivits iföreskrivits i tillståndsdomen

anläggningsbeslutet,ellertillstándsbeslutet, skalleller
awikelser-skall hanawikelsemahan omangeange om

uppfattning kanenligt hansuppfattning kanenligt hans na
enskildaellerskada allmännaenskildaallmänna ellerskada

intressen.intressen.

Kostnadsbestämmelser20 kap.
l

och ii andra stycket,sådanaansökningsmål,I utom angessom
försökandenskalli 13 13 andra stycketmå] kap. § svaraavsessom

ansök-vattendomstolen. Isina vidoch kostnadermotpartensegna
bevattningförsamfällighetinnefattarningsmål bildandesom av

iför kostnadereller vattenreglering intesökanden vatten-svarar
samfälligheten.idomstolen uppkommit för deltagaresom

mål gäller ompröv-mål gäller II ompröv- somsom
enligtförverkandeellerning ningeller förverkande enligt

3-6 12 § skalleller3-6 15 kap.15 kap. eller 12 § skall
Kammarkollegi-länsstyrelsen,kammarkollegiet och till-

° 1989:513lydelseSenaste
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standshavaren för sina- tillståndshavarenochsvara et svara
kostnader vid vattendoms- för sina kostnader vid vatten-
tolen. målI enligt 15 kap 3 § domstolen. mål enligtI
skall kammarkollegiet dess- 15 kap 3 skall länsstyrelsen§

för kostnader vidutom och Kammarkollegiet dess-svara
vattendomstolen för kostnader vidutomsom upp- svara
kommer för andra vattendomstolenmotparter som upp-

tillståndshavaxen.än Gäller kommer för andra motparter
mål enligt 15 kap. 3 §ett tillståndshavaren.än Gäller

omprövning för förbättraatt mål enligt 15 kap. 3 §ett
vattenanläggnings säkerhet omprövning för förbättraen att

skall dock tillståndshavaren i vattenanläggnings säkerheten
stället för kammarkollegiet skall dock tillståndshavaren i

för nämnda ställetsenast för länsstyrelsen ellersvara
kostnader. målI gäller Kammarkollegiet försom svara
omprövning enligt 15 kap. nämnda kostnader. Isenast
15 § andra stycket fråga mål gäller omprövningav som

kretsen deltagare eller enligt 15 kap. 15om § andraav
kostnadsfördelningen eller stycket fråga kretsenav om
enligt 16 § skall varje part deltagare eller kostnadsför-av

för sina kostnader. delningensvara eller enligt 16 §
skall varje för sinapart svara
kostnader.

I sådana överklagade ansökningsmål i första stycketsom avses
första meningen skall sökanden för sina kostnader i hög-svara egna

rätt och för de kostnader där uppkommit förre motpartemasom ge-
sökanden har klagat.attnom
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§108

hänförsförrättningskostnaderTill

sakkunniga,ochförrättningsmän, godeersättning till män

andraaktförvarare ochtillkungörelsekostnader, ersättning
förrättningen,nödvändiga förkostnader ärsom

i första stycket,kostnader 7 §ersättning för som avses

i 12 kap. 24förersättning skador4. som avses

första styck-i 12 28 §förrättning kap.kostnad för som avses
et.

anläggningsbesluttillståndsbeslut med- OmOm
förrättnings-meddelas, skallförrättningskost-delas, skall

fördelas mellankostnadernafördelas mellan delta-nadema
markawattnings-deltagarna imarkawattningsföre-igarna

företaget efter vadskäligt. ärefter vad ärtaget somsom
skäligt.

betala harskall sökanden de kostnaderförrättningen,Inställs som
omständigheter betal-särskilda föranlederuppkommit, inte attom

mellan samtliga eller vissafördelas sakägareningsskyldigheten av
inletts grund bes-den inställda förrättningen har pådem. Om ettav

för-fastighetsreglering, kostnadernalut vid skall dock anses somen
rättningskostnader fastighetsregleringen.vid

länsstyrelsen ellerkammarkollegiet OmOm begär
Kammarkollegiet begäromprövning markav-ett om-av

vattningsföretag, prövning markawatt-skall kam- ettav
denmarkollegiet för ningsföretag, skallför- myn-svara

rättningskostnadema. begärtNär det dighet ompröv-som
förrättnings-gäller omprövning i syfte förningenatt svara

förbättra vattenanläggnings gällerkostnaderna. detNären
ersättning förbätt-säkerhet, skall dock i syfteomprövning att

l° 1989:513lydelseSenaste
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för kostnader i 7 § vattenanläggnings säker-som avses ra en
första stycket fördelas mellan het, skall dock ersättning för
deltagarna i markawattnings- kostnader i 7 §som avses
företaget efter vad förstaär stycket fördelas mellansom
skäligt. deltagarna i markavvattnings-

företaget efter vad ärsom
skäligt.

Såsom sökande den har förenatäven sig med sökan-anses som
den företaget den vilkens begäranpå företaget har givitssamtom en

omfattningstörre vadän sökanden har begärt.som

21 kap. Ansvar, handräckning m.m.

Till böter eller fängelse i Till böter fängelseeller i
högst dömstvå denår högst dömstvå år densom som
med elleruppsåt oaktsam- med uppsåt eller oaktsam-av av
het het

bryter 4 kap. 1 § brytermot 4 kap. l §mot
första eller andra stycket eller första eller andra stycket eller
4 kap. första stycket andra 4 kap. första stycket andra
meningen eller andra stycket meningen eller andra stycket
andra meningen, andra meningen,

bryter villkor eller bryter villkormot ellermot
föreskrifter har med- föreskrifter har med-som som
delats i samband med tillstånd delats i samband med tillstånd
till vattenföretag enligt tillett vattenföretag enligtett
denna eller äldre lag eller i denna eller äldre lag eller i
samband med godkännande samband med godkännandeav av
arbeten eller åtgärder enligt arbeten eller åtgärder enligt
4 kap. 4 lagligförklaring 4 kap. 4 lagligförklaring
enligt 4 kap. 5 § eller enligtpröv- 4 kap. 5 § eller pröv-

lydelseSenaste 1993:790
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5 förstaenligt 14 kap. §ningning enligt 14 kap. 5 § första
motsvarandeellerstycketstycket eller motsvarande

iellerbestämmelseräldreeller iäldre bestämmelser
enligtprövningmedsambandenligtsamband med prövning

15 kap.,15 kap.,

skyldighetåsidosätterskyldighetåsidosätter
underhållaunderhålla vattenan-attvattenan-att enen

läggning eller bryterläggning brytereller motmot
217 kap.217 kap.

fullgöraunderlåter4.underlåter fullgöra4. attatt
enligtåligger honomvadenligtåligger honomvad somsom

2 första stycket.18 kap. §stycket,18 2 § förstakap.

föreskrifterbryter mot
enligthar meddelatssom

eller19 kap. 2 3

tillfall interinga dömsI ansvar.

förinteförsta stycket döms gär-Till enligt ansvaromansvar
brottsbalken.enligtningen kan ådömas

bestämmelser straff och andra1993:787 ñnnsñskelagenI om
meddelatsñskeförbud harpåföljder för den överträder somsom

enligt denna eller äldre lag.

Är 1 §brott iavsessom
döms1-3stycketjörsta grovt,

fängelse lägst må-till i sex
och högstnader år.sex

Vid bedömande ettomav
särskiltskallbrott år grovt
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beaktas, be-gärningenom
gdns systematiskt eller under
längre tid, varit av mer om-
fattande eller inneburitan

risker för människorsstora
hälsa eller miljön.

§123

Om harnågon begått Om har begåttnågonen en
gärning i l § första gärning i l § förstasom avses som avses
stycket 1-3, får länsstyrelsen stycket 1-3, fär länsstyrelsen
vid vite förelägga honom vid vite förelägga honomatt att
vidta rättelse. Sådant före- vidta rättelse.
läggande fdr också meddelas

någon harinte iakttagitom
vad gäller enligt 19 kap.som
J första§ stycket.

Om tillståndet till vattenföretag har förfallit enligt 15ett kap.
2 får länsstyrelsen vid vite förelägga tillständshavaren rivaatt ut

med stöd tillståndet uppförd vattenanläggning kan skadaen av som
allmänna eller enskilda intressen.

Länsstyrelsen får bestämma föreläggande enligt första elleratt ett
andra stycket skall gälla, även det överklagas.om

Den har överträtt vitesförelåggande får inte dömas tillettsom
straff enligt denna lag för gärning omfatts föreläggandet.som av

12 Senaste lydelse 1991:318
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22 kap. Slutbestämmelser

Länsstyrelserna beslut Länsstyrelsemas beslut
enligt denna lag får överkla- enligt denna lag får överkla-

kammarrättenhos hos kammarrättengas genom genomgas
besvär, beslutet beslutetbesvär,om avser om avser

förordnande för- förordnande för-av av
rättningsman enligt 12 12kap., rättningsman enligt kap.,

förordnande under- förordnande under-om om
sökningar i 18 kap. sökningar i 18 kap.som avses som avses
2 § andra stycket eller 2 § andra stycket ellerav av
besiktningsman enligt 18 kap. besiktningsman 18enligt kap.
3 eller 34 eller 4

förordnande vatten-om
skyddsomráde och föresknjter
enligt 19 kap. 2 och 3 §§,

ikostnader kostnader isom anges som anges
20 kap. ll eller 12 20 kap. 11 eller 12

prövning säkerhet prövning säkerhetav av
enligtenligt 3 kapitel,§ detta 3 kapitel,§ detta

föreläggande enligt föreläggande enligt
2 kap. 9 tredje§ tredje ellerstycket, 9 § stycket2 kap.
19 kap. 1 § tredje stycket, 10 tredje stycket, 21 kap.§
21 3kap. § eller förbud enligt eller förbud enligt detta3 §
detta kapitels 4 § första styck- kapitels första4 § stycket.
et.

övrigt fårI länsstyrelsens beslut denna lag överklagas hosenligt
regeringen.

3 1989:513lydelseSenaste
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den l juli 1995.

målI har anhängiggjorts hos vattendomstol före ikraftträ-som
dandet tillämpas äldre bestämmelser. Beträffande anspråk grundpå

oförutsedda skador gäller dock i fråga förfarandet ochav ersätt-om
ning för rättegångskostnader de bestämmelserna, anspråketnya om
framställts efter ikraftträdandet.
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tillFörslag3.

i lagenändringLag om

iändring lagen1994:617 om

innefattande1,1902:71 s.

bestämmelservissa om

anläggningar;elektriska

1994:617i lagen2 2föreskrivs §Härigenom att ommom.
bestämmelservissainnefattande1902:71 s.1ändring i lagen om

lydelse.följandeskall haanläggningarelektriska

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 § 2 mom.

lämpliganläggningenmeddelas endast ärfårNätkoncession om
synpunkt.allmänfrån

skälsärskildafår endast det finnslinjeförNätkoncession om
inteför spänningavsedd över-ledning ärmeddelas för somsom

nätkoncessionmedspänning för de områdentillåtnastiger högsta
ledningen.berörs avsom

området utgörmeddelasNätkoncession område får baraför om
Nätkoncessionlämplig enhet.nätverksamhetentillmed hänsynen

sammanfallerdelvisellerheltmeddelas för områdefår inte ett som
koncessionsområde.med annatett

synpunktfrån allmänNätkoncession beviljas denfår endast som
fårområdeNätkoncession förnätverksamhet.lämplig utövaär att

nätverk-bedrivalämpligdessutombeviljas den ärendast attsom
området.inom det begärdasamhet
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Nätkoncession får inte strida detaljplan ellermot områdes-en
bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte
motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Vid prövning frågor Vid prövning frågorav om av om
meddelande nätkoncession meddelande nätkoncessionav av
skall lagen 0987:12 tillämpas de hushállningsbe-

hushållning med stdmmelserom naturre- 3 ochisom anges
tillämpas. 4 kap.surser miljöbalkenm. m. samt

sådana kvalitetsnomter som
fastställts enligt 6 kap. miljö-
balken.

I ärende meddelan-ett om
de nätkoncession skallav en
miljökonsekvensbeskrivning
enligt 8 kap. miljöbalken

fogas till ansökningen.

Nätkoncession får inte överlåtas tillstånd regeringenutan av
eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndighetemVidav
prövning ansökan överlåtelse nätkoncession skall fjärdeav om av
stycket tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
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tillFörslag4.

i väglagenändringLag om

1971 :948 ;

1971:948fråga väglagenHärigenom föreskrivs i om

gälla,38 skall upphöra13 och §§dels attatt

skall ha63 och 76 §§26, 28, 32,10, 14-16,3dels att a,
följande lydelse,

före 5före skallrubriken 4 § närmastdels sättasnärmastatt

paragrafer, 4 ochförasskall in tvådet i lagendels att anya
lydelse,följande4 b §§ av

följan-införas rubrikföre skall4 §dels det närmastatt aven ny
lydelse.de

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§3 a

omfattarVdghdllningärendenVid prövning av
driflochbyggandedenna lag skallenligt lagen våg avav

0987:12 hushållning väg.om
med naturresurser m.m.
tillämpas.

byggandeTill vagav
anläggningräknas väg,av ny

omläggning iväg nyav
ombyggnadsträckning samt

våg.av

1 1987:459lydelseSenaste



88 Lagförslag

Väghållning Allmänna alasamhetsregler

4§2

Väghållning omfattar Vid planläggning vägav
byggande och dnjfi och vidväg väghållning skallav av
våg. tillbörlig hänsyn tilltas en-

skilda intressen och till all-
intressen,männa såsom tra

jiksäkerhet och kulturmiljö-
vård. Skador och olägenheter

kan drabba människan,som
miljön eller skallnaturen

förebyggas och skaderisker
skall undanröjas, allt deni
utsträckning det är
ekonomiskt rimligt.

Vid väghållning skall Bestämmelser frågai om
tillbörlig hänsyn till skydd för människors hälsatagas
enskilda intressen och till eller miljön och frågai om
allmänna intressen, såsom främjande hållbarav en
tradiksäkerhet, miljöskydd, hushållning med naturresurser
naturvård och kultunniüö- finns miljöbalken.i
vård.

2 Senaste lydelse 1988:953
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4a§

ärendenVid prövning av
denna lag tillämpasenligt

bestämmelserna 3 ochi
miljöbalken såda-4 kap. samt

fast-kvalitetsnormer somna
miljöbal-ställts enligt 6 kap.

skall sådantken. En våg ges
utförande ända-läge och att

målet med kan vinnasvågen
med och olä-minsta intrång
genhet det innebärutan att en
oskälig kostnad.

Vid ärendenprövning av
enligt denna lag skall en
miljökonsekvensbeskrivning
enligt 8 kap. miljöbalken

finnas tillgänglig.

4b§

enligtHar regeringen
miljöbalken5 kap. prövat

tillstånd tillfrågan vissom en
anläggning eller åtgärd, år
beslutet bindande vid pröv-

enligt denna lag.ning
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Vdghdllning

5

Staten väghållare för allmännaär Om det främjar godvägar. en
och rationell väghållning får regeringen, eller den myndighet som
regeringen bestämmer, besluta kommun skall väghållareatt en vara
inom kommunen. Beslutet kan begränsas till vissa vägaratt avse
eller vissa områden inom kommunen.

10

Till byggande vägav
räknas anläggning väg,av ny
omläggning ivägav ny
sträckning ombyggnadsamt

våg.av

Ny får anläggas,väg behövs för allmän samfärdselvägenom
eller kan få synnerlig betydelse för det allmänna.antasannars

Omläggning i sträckningväg ombyggnad fårvägsamtav ny av
ske, det påkallat frånnär allmänär synpunkt.

ochFörsta andra styckena
galler hinderinte, motom
företaget enligt miljö-möter
balken.

3 lydelseSenaste 1986:656

4 lydelse 1987:459Senaste
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14

område detaljplan områdesbestämmelser fårInom med eller väg
inte byggas i strid planen bestämmelserna. Om syftet medellermot

fårplanen eller bestämmelserna inte dock mindremotverkas, av-
vikelser göras.

Gäller naturvdrdsföresknf- Gäller skydd för naturom-
eller andra särskilda råden enligt bestämmelser iter

miljöbalken medbestämmelser för marks eller stöd av
bebyggande sådana bestämmelser med-eller användning

delade föreskrifter eller finnsiförsta stycketän som avses
skall byggas syftet andra särskilda bestämmelserväg så, att

förmed bestämmelserna inte marks bebyggande eller
användning imotverkas. än avsessom
första stycket skall byg-väg

syftet med bestäm-så, attgas
melserna inte motverkas.

finns särskilda skäl, får regeringenOm det myndigheteller som
regeringen medge frånbestämmer undantag bestämmelser som

i andra stycket.avses

15

byggandeFör arbetsplan.skallväg upprättasav en

arbetsplanenI skall arbetsplanen skallIanges anges
den mark behöver i mark behöver identas tassom som
anspråk för väganordningar anspråk för väganordningar
och för genomförandet för genomförandetochav av
vägbyggnadsföretaget. Planen vägbyggnadsföretaget.
skall innehålla miljö-även en
konsekvensbeskrivning och de

5 lydelse 1987:459Senaste

6 lydelse 1987:745Senaste
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uppgifter behövsi övrigtsom
för genomföra företaget.att

miljökonsekvensbe- skall,En Arbetsplanen utöver
skrivning skall miljökonsekvensbeskrivninginnehålla en en

enligt 8 kap. miljöbalken.redovisning de väntadeav
miljöeñektema innehålla de uppgifterförslag isamt som

erforderliga behövs förtill skyddsåtgär- övrigt att genom-
föra företaget. Särskilt skallder eller andra försiktighets-

de ochskyddsåtgärderbehövs för före-mått att angessom
försiktighetsmått i övrigtbygga störningar eller andra som
behövs för förebyggaolägenheter från trafiken. att
störningar och olägen-andra
heter från trafiken.

16

Vid utarbetande Vid utarbetandeav en av en
arbetsplan skall samråd i arbetsplan samråd iskall
fråga sträckning fråga sträckningvägens vägensom om
och vägföretagets utformning och vägföretagets utformning
i övrigt ske med berörda i övrigt ske med berörda
fastighetsägare och myndig- fastighetsägare och myndig-
heter andra kan ha heter andra kan hasamt samtsom som

väsentligt intresse i saken. väsentligt intresse i saken.ett ett
Samråd skall alltid ske med Samråd skall alltid ske med
de naturvårdsmyndigheter hâlso- och miljöskydds-de

berörs. myndigheter berörs.som som

Förfarandet enligt första fårstycket efter omständigheterna för-
enklas i fråga arbetsplan för förutsatt i detalj-väg, ärom en som en
plan eller i områdesbestämmelser.

arbetsplanAvser endast ombyggnad får förfarandetväg,av
enligt första stycket efter omständigheterna förenklas med iakttagan-
de till fastighet, vilkenägare mark skall i anspråk,att tasav en av

7 lydelse 1992:1652Senaste
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alltid skall beredas tillfälle sig. skall tillämpasDetta ävenatt yttra
på arbetsplan innefattar endast ändring planen för etten som av
vägbyggnadsföretag färdigställt.ännu ärsom

§26

skallVäg hållas i för samfärdseln tillfredsställande skickett
underhåll, reparation och andra åtgärder.genom

Genom renhållning skall Genom renhållning skall
vägområdet ihållas sådant vägområdet hållas i sådant
skick skäliga Sanitära skick olägenheter föratt att
hänsyn och trevnadshänsyn människors hälsa förebyggs
blir tillgodosedda. Detsamma eller avhjälps och sd att
gäller i fråga tillmark trevnadshänsyn blir tillgodo-om en
bredd 25 intill sedda. Detsamma gäller imeterav par-
keringsplats eller rastplats fråga tillmark breddom en

väganordning, iär den 25 intill parkerings-metersom av
allmänhetenmån har tillträde plats eller rastplats ärsom

till marken. Inom område väganordning, i den mån
med detaljplan gäller detta allmänheten har tillträde till
stycke endast vägområden för marken. områdeInom med

eller motortrañkled.motorväg detaljplan gäller detta stycke
endast vägområden för motor-

eller motortrañkled.väg

De åtgärder behövs åtgärder behövsDesom som
för sådana ändamål sådana ändamålförsom som

i första och andra i första och andraanges anges
styckena räknas till drift styckena räknas till driftav av

Till driftväg. räknas Tillvåg drift räknasväg. vägav av
också serviceåtgärder och serviceåtgärderockså och
förbättringsåtgärder. Om förbättringsåtgärder. Om
särskilda skäl föreligger, kan särskilda skäl föreligger, kan
vägverket besluta in- Vägverket besluta in-om om
skränkning i skyldigheten skränkning i skyldighetenatt att

3 lydelseSenaste 1987 :459
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vidta åtgärder för drift vidta åtgärder för driftav av
Vägverket meddelar Vägverket meddelarväg. väg.

därvid de föreskrifter därvid föreskrifterdesom som
behövs. behövs.

28

Behöver för väganord- förBehöver väganord-en en
ning, utförande iingår ning, utförande iingårvars vars
drift i anspråk drift i anspråkväg, tas väg, tasav av
mark den redan mark den redanutöver utöversom som
hör till skall tillhör skallvägen, upprättas vägen, upprättas

arbetsplan, vari den arbetsplan, vari denen anges en anges
mark behöver i mark behöver itas tassom an- som an-
språk. Bestämmelserna i 13, 13-språk. Bestämmelserna i
14 och 16-20 §§ skall därvid 20 skall därvid tillämpas.§§
tillämpas. Såvitt till-angår Såvitt tillämpningenangår av
lämpningen 16 tredje§ 16 § tredje stycket, 17 §av
stycket, 17 tredje§ stycket tredje l8stycket och § andra
och 18 § andra stycket skall stycket skall arbetsplanen
arbetsplanen sådan plananses som en anses som en som
sådan plan endast endast ombyggnadsom avser avser av
ombyggnad väg. våg.av

32§

Vägrätt upphör när vägen Vägrätt upphör när vägen
drages in. Väghållaren får dras in. Våghállaren skyl-år
föra bort vad anbringats dig ställa ordningi va-attsom
inom vägområdet för gomrádet och vidta åtgärdervägän-
damål, länsstyrelsen för förebygga områdetsatt attom
bestämmer skick vållar ochmed hänsyn störningarannat

9 lydelse 1987:459Senaste
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till fråga uppkommit olägenheter framtiden.iatt om
markens användning Väghållaren får föra bort vadsom
enskild anbringats inomväg. vägom-som

förrådet vägändamål, inteom
länsstyrelsen bestämmer annat

tillmed hänsyn frågaatt upp-
kommit markens använd-om
ning enskild väg.som

Vad förts bort Vad förts bortintesom som
inom efter detär inom eftervägen detett åratt vägenett att
dragits in tillfaller fastighetens dragits in tillfaller fastighetens

Länsstyrelsen kanägare. Länsstyrelsen kanägare.
förlänga tiden, särskilda förlänga tiden, särskildaom om
skäl föreligger. föreligger.skäl

§1063

Väghállaren skall ersätta Väghållaren skall ersätta
skador till följd han har skador till följd han haratt attav av
förvärvat förvärvaträtt rätt

inrätta särskild inrätta särskildatt att
vinterväg, vinterväg,

nyttja mark i nyttjanär- mark iatt när-att
heten vägområde för vägområde förhetenav upp- av upp-
lag eller liknande ändamål i eller liknande ändamål ilag
samband med byggande samband med byggandeav av
väg, väg,

anordna tillfällig anordna tillfälligatt att
väg, väg,

intill4. vägområde intill4. vägområdeatt att
snöskärm,sätta snöskärm,sättaupp upp

1° lydelse 1987:Senaste 459
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till takt för dnft väg.av

följd åtgärderskador tillVäghållaren skall också ersätta somav
följd53 tillfjärde stycket eller § elleri 34 45 § ettavavses

52 skadormeddelats med stöd Förföreläggande har somavsom
ersättningi 53 §till följd åtgärder utgårhar uppstått som avsesav

avsevärda.endast skadorna ärom

inte detandra styckena gällerBestämmelserna i första och om
skallersättning inteuppenbarligen förutsattshar avtalats eller att

lämnas.

enligt lag.får länsstyrelsens beslut dennaVägverket överklaga

naturvårdsverk fårfårnaturvårdsverk StatensStatens
beslutöverklaga sådanaöverklaga sådana beslut avav

väghållningsmyndighet,väghållningsmyndighet, Väg-väg-
länsstyrelse enligtverket ellerverket eller länsstyrelse enligt

lag, berör Natur-denna lag, berör dennanatur- somsom
vårdsverkets verksamhetsom-vdrdsverkets verksamhetsom-

råde. råde.

vägverket enligtLänsstyrelsen får överklaga sådana beslut av
verksamhetsområde.denna lag länsstyrelsensberörsom

länsstyrel-ochVägverkets
beslut enligt denna lagsens

Mil-får överklagas även av
jöombudsmannen såvitt avser

föreskriftertillämpningen av
skydd för hälsan ellertill

miljön.

1990:1486lydelseSenaste
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Övergångsbestämmelser

lag iDenna träder kraft juli 1995.den l

Äldre2. bestämmelser i frågagäller fortfarande överklagan-om
de beslut har meddelats före ikraftträdandet.av som





till5. Förslag
ändring iLag om

luftfartslagen :297;1957

luftfartslagenHärigenom föreskrivs i fråga 1957:297om

dels 6 kap. 6 8 följandeoch §§ skall ha lydelse,att

dels det i lagen skall införas 6paragrafer, kap. låttaatt nya a,
5 5 5 6 6 7 och 8 §§, följande lydelse.a, c, a, a a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. Flygplatser och markorganisationen i övrigt
Allmänna bestämmelser

l

Flygplatser och andra Vid inrättande be-och
anläggningar för luftfarten gagnande ochflygplatserav
skall säkerhetens andrauppfylla anläggningar luft-för
krav. farten lujileder skallsamt av

tillbörlig hänsyn till all-tas
flyg-intressen, såsommänna

och behovetsäkerheten av
traflqörsörjning, ochlämplig

till enskild Skador ochrått.
olägenheter kan drabbasom

miljönmänniskan, eller natu-
skall förebyggas ochren

skaderisker skall undanröjas,
allt den utsträckning deti är
ekonomiskt rimligt.

1 Omtryckt 1986:166

2 Senaste lydelse 1986:166
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Befattningshavare, Bestämmelser frågaisom om
fullgör säkerhets- och ord- skydd för människors hälsa

vidningstjänst allmän eller miljön och ifrågaen om
flygplats eller vid godkänd främjande hållbarav en
enskild flygplats, får från hushållning med naturresurser

flygplatsomrädet denavvisa finns miljöbalken.i
ordningen ellerstörsom

uppför sig hansä äventy-att
lufçfartens säkerhet.rar

[fråga användande förom
och landningstart av om-

råden, harinte inrättatssom
för sådana ändamål, gäller de
föreskrifter meddelassom av
regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer.

myndighetDen enlighetisom
med vad bestäm-regeringen

tillsyn all-utövar övermer
flygplatser ochmänna utrust-

ningen där skall tillståndges
till anläggningen för utövaatt
tillsynen.

1a§

Befattningshavare, som
fullgör säkerhets- och ord-

vidningstiänst allmänen
flygplats eller vid godkänd
enskild flygplats, fär från

flygplatsområdet denavvisa
ordningen ellerstörsom

uppför hansig så äventy-att
luftfartens säkerhet.rar



101lagförslag

användande för[fråga om
och landningstart av om-

harråden, inrättatsintesom
gäller desådana ändamål,för

meddelasföreskrifter som av
myndig-eller denregeringen

bestämmer.het regeringen

5§°

ärenden beviljandeTillstånd får beviljas bara I om av
tillstånd bestämmel-hinder tillämpasinte möter avom

miljöbal-till Vid 3 och 4 kap.hänsyn det allmänna. serna
ken sådana kvalitetsnor-skall hänsyn,prövningen samt

fastställts med stödförutom till tillannat, tas mer som
6 kap. miljöbalken.markförhållandena, till Enstör- av

flygplats lägekan uppkomma skall sådantningar som ges
ochoch till utförande säkerhetensför omgivningen att

totalförsvaret. Vidare skall krav blir uppfyllda och ända-
sökandens målet med flygplatsen kanhänsyn tilltas

tekniska och ekonomiska medvinnas minsta intrång
ochdriva flyg- detförutsättningar olägenhetatt utan att
innebär oskälig kostnad.platsen. en

beviljandeärendeprövningenAvser inrättan- I ett om
miljökon-det flygplats tillstånd skallskallav en ensom av

kunna användas enligtunder sekvensbeskrivningin-
miljöbalken fogas tillstrumentvädeiförhållanden 8 kap.

trafikflygplats, utbyggnad ansökningen.av
flygplats till trafildlygplatsen

eller ombyggnad trafik-av en
flygplats, skall prövningen

omfatta investeringensäven
lönsamhet och dess inverkan

3 Senaste lydelse :15721988
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andra flygplatserpd i regio-

nen.

Vid tillstdndspravning skall
lagen 0987:12 hushåll-om

medning naturresurser m. m.
tillämpas.

Tillstånd får meddelasinte
strid detaljplan elleri mot en

områdesbestämmelser. Om
syftet med planen eller be-
stdmmelserna motverkas,inte
får dock mindre avvikelser

göras.

5a§

Avser prövningen inrättan-
det flygplats skallav en som
kunna användas under in-
strumentvädetjörhállanden
trafildlygplats, utbyggnad av

flygplats till trafildlygplatsen
eller ombyggnad trafik-av en

flygplats, skall prövningen
omfatta investeringensäven
lönsamhet och dess inverkan

andra flygplatserpå i regio-

nen.
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5b§

Tillstånd får meddelasinte i
strid detaljplan ellermot en
områdesbestämmelser. Om
syftet med planen eller be-
stdmmelsema motverkas,inte

får dock mindre avvikelser

göras.

5c§

Har enligt kap.regeringen 5
miljöbalken fråganprövat om
tillstånd till anlägg-vissen
ning eller åtgärd, beslutetär
bindande vid enligtprövning
detta kapitel.

6§

Ett tillstånd skall förenas
villkorde hur flyg-med om
skall anordnas ochplatsen

behövsbegagnas för attsom
begränsa eller motverka
menlig inverkan flygplatsenav

människors hälsa ellerpå
främjamiljön, hållbaren

hushållning med naturresur-
säkerhetentrygga samtser,

skydda andra allmänna intres-
och enskild rätt.sen

4 Senaste lydelse 1986:166
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tillstånd meddelas, får tillståndet meddelasNär När av
föreskrivasvillkor för tillstån- får villkor före-regeringen,

det. tillståndetOm meddelas skrivas den myndighetav
får sådana regeringen bestämmer.regeringen,av

villkor föreskrivas denav
myndighet regeringen be-

stämmer.

Tillståndet får tidsbegrânsas. till inlösen förbehållaskanRätt

staten.

6a§

Uppkommer flyg-genom
platsens begagnande betydan-
de olägenhet förut-intesom

tillståndet meddela-sågs när
ellerdes, får denregeringen

myndighet regeringensom
bestämmer de villkormeddela

det begagnandetför fortsatta
behövs för förebyggaattsom

eller minska olågenheten.

6b§

tillstånd får förEtt sin
giltighet beroendegöras av

säkerhet ställs för denatt att
innehar tillståndet skallsom

fullgöra skyldigheten enligt
bort anläggningar7 § att taa

och vidta andra åtgärder för
dterstdllning. Vid ingrepp i
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beaktansvärdnaturen av
omfattning skall säkerhet
ställas, det finnsinteom
särskilda skäl till något annat.

säkerheten otill-Visar sig
räcklig, får ellerregeringen
den myndighet regering-som

bestämmer föreskriva atten
tillståndet skall gälla endast

ytterligare säkerhet ställs.om

7a§

Upphör tillståndett att
gälla, den harär senastsom
innehat tillståndet skyldig att

bort anläggningar ochta
vidta andra åtgärder för
återställning, detta ärom
påkallat från allmän eller
ensdid synpunkt.

denI skyldighetmån att
vidta sådana åtgärder harinte
bestämts villkor igenom
tillståndet, skall frågan prövas

ellerregeringen denav myn-
dighet be-regeringensom

samband medistämmer att
tillståndet upphör.

Iakttar den har in-som
nehaft tillståndet vadinte som

ålagtshar honom, får den
myndighet har prövaattsom

frågor återställningsåt-om
gärder vid föreläggavite
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ålig-honom fidlgöra sinaatt
Wtesföreldggarzdeganden.

skall delges.

8§5

föreskrivaRegeringen fårRegeringen får föreskriva
förtillstånd för det krävs tillstånddet krävs attatt att att

driva inrätta och driva andrainrätta och andra ävenäven
anläggningar för anläggningar för luftfartenluftfarten änän

flygplatser. allmänna flygplatser.allmänna FrågorFrågor
villkorentillstånd ochtillstånd och villkoren omom om om

regeringenför detta regeringen för dettaprövas prövas avav
myndighetmyndighet eller deneller den somsom

regeringenregeringen bestämmer. bestämmer. Där-
vid gäller bestämmelserna 5-i
7a §§.

8a§

Beslut tillstånd somom
myndig-meddelats av annan

fårhet regeringen över-än
klagas Sådanttill regeringen.
beslut får överklagas även av

naturvdrdsverk ochStatens
Miliøombudsmannen såvitt

tillämpningen före-avser av
skrifter till skyddför hälsan
eller miljön.

5 Senaste lydelse 1986:166



Lagförslag 107

Övergångsbestämmelser

lagDenna träder i kraft den 1995.l juli

Bestämmelsen i 7 § skyldighet ställa säkerhet gälleratta om
inte i fråga tillstånd meddelats före ikraftträdandct.om som

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga överklagan-om
de beslut har föremeddelats ikraftträdandet.av som
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ändring i lagenLag om

inrättande,1983:293 om

avlysningutvidgning och av

farled allmänochallmän

hamn;

1983:293 inrättan-frågaHärigenom föreskrivs i lagen omom
hamnallmän farled och allmänutvidgning och avlysningde, av

följande lydelse,3 och skall hadels l 4att a,

paragraf, b följandeskall införas l §dels det i lagenatt en ny av
lydelse.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

§l a

utvidg-ärenden Vid inrättande ellerVid provning av
farled ellerskall lagen allmänenligt denna lag ning av en

till-hushållning allmän hamn skall0987:12 enom
allmän-hänsyn tillbörligmed tasnaturresurser m. m.

enskildoch tilltillämpas. intressenna
och olägenheterSkadorrätt.

drabba människan,kansom
skallellermiljon naturen

skaderiskerförebyggas och
denalltskall undanröjas, i

ekonomisktutsträckning det är
rimligt.

lydelseSenaste 1991:652
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frågaBestämmelser i om
människors hälsaförskydd

och ifrågaeller miljön om
främjande hållbarav en
hushållning med naturresurser

miljöbalken.finns i

Vid prövningen ären-av
tillämpasenligt denna lagden

och3bestämmelserna i
säda-miljöbalken4 kap. samt

fast-kvalitetsnormer somna
kap.stöd 6ställts med av

farledallmänmiljöbalken. En
skallhamneller allmänen

uyörandeochsådant lägeges
med farledenändamåletatt

medkaneller hamnen vinnas
och olägenhetminsta intrång

oskä-innebärdetutan att en
kostnad.lig

Vid prövningen ettav
denna lag skallärende enligt

miljökonsekvensbeskrivningen
miljöbalkenenligt 8 kap.

tillgänglig.finnas
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3§

påkallat meddetOmdet påkallat med ärOm är
till det ändamåltill ändamål hänsynhänsyn det somsom

skall till-farledtill- allmänfarled skallallmän enen
för hälsanskyddetsäkerheten i farleden godose,godose,

hushållning-miljön elleri övrigt med till ellereller hänsyn
säker-medallmän enskild fåreller rätt, naturresurser,en

i övrigtmeddelas i farleden ellersärskilda föreskrifter heten
allmännatillfarleden med hänsynhur den allmännaom

enskild fårellerskall ordnas och begagnas. rättintressen
denellerregeringen myn-

bestämmerdighet regeringen
föresknjtersärskildameddela

farledenhur den allmännaom
och begagnas.skall ordnas

4§

1-3 med-med- enligt §§enligt 1-3 §§ BeslutBeslut
delas regeringen eller,regeringen eller,delas omom avav

det,det, regeringen bestämmerregeringen bestämmer avav
.Sjöfartsverketsjöfartsverket.

Sjöfartsverkets Sjöfartsverkets beslutbeslut
överklagasenligt enligt denna lagdenna lag överklagas
Beslutregeringen.hos regeringen besvär. hos avgenom

inrättandeSjöfartsverket om
utvidgning allmäneller av en

allmän hamnfarled eller en
överklagas Statensfär även av

och Miljäom-naturvärdsverk
budsmannen såvitt avser

föreskriftertillämpningen av
ellerskydd för hälsantill

miljön.
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Övergångsbestämmelser

lag i kraftDenna träder den 1 juli 1995.

Äldre2. bestämmelser gäller fortfarande i fråga överklagan-om
de beslut har meddelats före ikraftträdandet.av som
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iändring lagenLag om

vissa1978:160 om

rörledningar;

vissa1978:160lagenföreskrivs i frågaHärigenom omom
rörledningar

följande lydelse,skall haoch 64dels att

skalli lagenföre 4 § sättasrubriknuvarande närmastdels att
före 4närmast a

§§b och 7paragrafer, 4 4införsi lagendels det tre aatt a,nya
lydelse.följanderubrik§före 4närmastsamt aven ny

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

aktsamhetsreglerAllmännaför koncessionFörutsättningar

4§l

ochframdragandeVidfår meddelasKoncession
rörledningarbegagnandedet från allmänendast avom

tilltillbörlig hänsynskalllämpligt led-synpunkt tasär att
och tillintressenallmännaframdrages och be-ningen
och olå-Skadorenskildsökandenoch finnes rätt.gagnas

drabbakangenheterverksamhetlämplig utövaatt som
ellermiljönmänniskan,med koncessionen. natu-avsessom

ochförebyggasskallren
undanröjas,skallskaderisker

detutsträckningdenallt åri

lydelseSenaste 1987: 143
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ekonomiskt rimligt vid verk-
samhet det slag det arav som
fråga om.

Koncession får stridainte Bestämmelser ifråga om
detaljplan eller skydd förmot människors hälsaen om-

rådesbestämmelser. Om syftet eller miljön och frågai om
med planen eller bestämmel- främjande hållbar hus-av en

inte motverkas, får dock hållning medserna naturresurser
mindre avvikelser finnsgöras. miljöbalken.i

Vid koncessionspravning
skall lagen 0987:12 om
hushållning med naturresurser

tillämpas.m. m.

Förutsättningar för koncession
4 §a

Koncession får meddelas
endast det från allmänom
synpunkt lämpligtår ror-att
ledningen jramdrages och
begagnas och sökanden ñån
sådan synpunkt lämpligdr att

verksamhetutöva som avses
med koncessionen.

Koncession får stridainte
detaljplan ellermot en om-

rådesbestämmelser. Om syftet
med planen eller bestämmel-

inte motverkas, får dockserna
mindre avvikelser göras.
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4 b §

beviljandeärendenI avom
bestäm-tillämpaskoncession

miljö-3 och 4 kap.melsema i
kvalitets-sådanabalken samt

fastställts medsomnonner
ntiljöbalken.6 kap.stöd av

jramdra-ochVid planering
skallrörledninggande av en

ochsådant lägeledningen ges
säkerhetens kravuqörande att
och ändamåletblir uppjyllda

kanmed rörledningen vinnas
olä-ochmed intrångminsta

det innebärgenhet attutan en
kostnad.oskälig

beviljandeärendeI ett om
skall miljö-koncession enav

enligt 8konsekvensbeskrivning
miljöbalken fogas tillkap.

ansökningen.

6§

Ere-koncession skallEnskall förenasKoncession
villkor be-med demed de villkor behövs somnassom

ellerför begränsaför skydda allmänna in- hövs attatt
menlig inverkanmotverkaeller enskild rätt.tressen av

människorsrörledningen pd
eller ntiljön, främjahälsa en

medhushållninghållbar
säkerhe-trygganaturresurser,

andra all-skyddasamtten
enskildochintressenmänna

rätt.
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Som villkor för koncession får föreskrivas skall ha rättatt staten
deltaga i verksamhetenatt eller koncessionshavaren skallatt utge

särskild avgift till eller iakttaga liknande villkor.staten annat

Vidare får villkor för koncession föreskrivas ledningensom att
skall ñrdigställd inom viss tid. Regeringen kan förlänga före-vara
skriven tid, särskilda skäl föreligger. Ansökan härom skallom

föregöras utgången den föreskrivna tiden.av

7a§

koncessionEn fär för sin
giltighet beroendegöras av

säkerhet ställs för denatt att
innehar koncessionensom

skall fullgöra skyldigheten
enligt 16 § bort led-att ta

ochningen vidta andra dt-
gärder för dterställning. Vid
ingrepp i beaktan-naturen av
svärd omfattning skall säker-
het ställas, det finnsinteom
särskilda skäl till något annat.
Visar säkerhetensig otillräck-
lig, fär eller denregeringen
myndighet regeringensom
bestämmer föreskriva att
tillståndet skall gälla endast

ytterligare säkerhet ställs.om
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Övergångsbestämmelser

1995.l julii kraft denträderlagDenna

gällersäkerhetställaskyldigheti §Bestämmelsen 7 atta om
ikrafttrâdandet.föremeddelatskoncessionfrågainte i somom
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iändringLag om

1991:45;minerallagen

1991:45minerallagenföreskrivs i frågaHärigenom om

10 §§,2 och6 kap.8 3 kap. 47 och §§,dels 1 kap.att
lydel-följandeskall ha16 §l-3 kap. 48 kap. §§6 kap. 4 samt

se,

skallkap. 7 § när-före 1 sättasnuvarande rubrikdels närmastatt
före l kap. 7mast a

ochl kap. 7a §paragrafer,införsi lagendels det treatt nya
rubrikföre §l kap. 72 och 2 b §§kap. närmast4 samt avnyena

lydelse.följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Inledande bestämmelserl kap.
aktsamhetsreglerlag- AllmännaBestämmelser i annan

stijining

7

ochundersökningVidBestämmelser berörsom
mineralfyndig-bearbetningverksamhet dennai avsom avses

tillbörlig hänsynskallbyggla- heterlag finns plan- ochi
ochtill allmänna intressen1987:10, miliöskyddsla- tasgen

ochSkadorenskildtillnaturvårdsla-1969:387, rått.gen
drabbakanolägenheter1964:822, lagen somgen

ellermiljönmänniskan,0987:12 hushållning natu-om
ochskall förebyggasochmed naturresurser renm.m.

lydelse 1991:1891Senaste
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lagen 1988:950 kultur- skaderisker skall undanräjas,om
minnen allt deni utsträckning det ärm.m.

ekonomiskt rimligt vid verk-
samhet det slag det ärav som
fråga om.

Bestämmelser Bestämmelserrätt ifrågaattom om
förvärva och inneha eller skyddpå för människors hälsa

befattning medsätt eller miljön och ifrågaannat ta om
kämämne eller mineral med främjande hållbarav en
halt sådant finns hushållning medämneav naturresurser

lagen 19843iäven finns miljöbalken.iom
kärntebiisk verksamhet. Be-
stämmelser i övrigträtt attom
bedriva verksamhet med
strålning finns strålskyddsla-i

1988:220.gen

Bestämmelser lag-i annan
stiftning

7 §a

Bestämmelser berörsom
verksamhet dennaisom avses
lag finns, miljöbalken,iutom
också plan- ochi bygglagen
1987.10 och lagen
1988:950 lcultunninnenom
m.m.

Bestämmelser rätt attom
förvärva och inneha eller på

befattning medsättannat ta
kärnämne eller mineral med
halt sådant finnsämneav

lageni 19843även om
kärnteknisk verksamhet. Be-



121Lagförslag

stämmelser övrigtirätt attom
medverksamhetbedriva

strålskyddsla-finnsstrålning i
1988:220.gen

8§

regeringen enligtregeringen enligt HarHar
miljöbalkenkap.5 prövat0987:124 kap. lagen om

visstilltillståndfråganhushållning med naturresurser enom
åtgärd,anläggning eller ärfrågan till-prövat omm.m.

vidbindandebeslutet pröv-anläggningvissstånd till en
ning enligt denna lag.bin-besluteteller åtgärd, är

enligtvid prövningdande
lag.denna

Undersökningsarbete3 kap.
undersökningsarbeteHinder mot

6§2

fårUndersökningsarbeteUndersökningsarbete får
national-inominte inom national- inte ägaäga rumrum

statligeller områdeparkstatligpark eller område somsom
regeringen harhosmyndighetmyndighet hos regeringen har

tillskalltill avsättasskall begärtbegärt avsättas na-na-
i strid medtionalpark ellerstrid medtionalpark eller i

med-föreskrifter harföreskrifter har med- somsom
beträffandedelatsdelats beträffande naturreser-naturreser-

naturvárdsomráde, kul-naturvårdsla-med stöd vat,vat av
kulturvårds-ellerturreservatgen

miljöbal-stödområde med1964:822. av
ken.

7 lydelse 690Senaste 1993:
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Undersökningsarbete får Undersökningsarbete får
inte heller, medgivande inte heller, medgivandeutan utan

länsstyrelsen, äga länsstyrelsen, ägaav rum av rum
inom inom

befästningsområde och befästningsområde och
sådant område utanför detta sådant område utanför detta

regeringen bestämmer, regeringen bestämmer,som som

2. kyrkogård och kyrkogård ochannan annan
begravningsplats, begravningsplats,

område i område isom avses som avses
3 kap. lagen5 § 198742 kap.4 5 § miljöbalken.

hushållning med naturre-om
surser m.m.

4 kap. Bearbetningskoncession
Förutsättningar för koncession

2

Koncession skall meddelas, om

fyndighet sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt haren som
blivit påträffad och

2. fyndighetens belägenhet och inte det olämpligtgörart att
sökanden får den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning olja eller gasformiga kolväten fårav
beviljas endast den visar han lämplig bedrivaär sådanatt attsom
bearbetning.

ärendenI beviljandeom av
koncession skall lagen

3 Senaste lydelse 1993:690
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0987:12 hushållningom
med naturresurser m. m.
tillämpas.

ärendeOm bevil-ett om
jande koncession ettav avser
företag tillåtlighet skallvars

enligt flera de lagarprövas av
kap.1 2 § lagenisom anges

hushållning med naturre-om
skall 2 ochsurser m. m.,

kap.3 lag tillämpassamma
endast vid den prövning som
sker koncessionsårendet.i

ärenden beviljandeI om av
koncession skall miljökon-en
sekvensbeskrivning enligt

kap. lagen hushållning5 om
med fogasnaturresurser m. m.
till ansökan. beskriv-Denna

skall ligga tillning även
grund för tillämpningen 2av
och 3 kap. lag enligtsamma
tredje och âärde styckena.

får stridaKoncession inte
detaljplan eller områdes-mot

bestämmelser. Om syftet med
planen eller bestämmelserna

motverkas, fårinte dock
mindre avvikelser göras.
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2a§

I ärenden beviljandeom av
koncession tillämpas bestäm-
melserna 3 och 4i kap. miljö-
balken sådana kvalitets-samt

fastställts mednormer som
stöd 6 kap. miljöbalken.av

Om ärende bevil-ett om
jande koncession ettav avser
företag tilldtlighet skallvars

enligt flera de lagarprövas av
2 kap.i l § miljö-som anges

balken, skall 3 och 4 kap.
balk tillämpas endastsamma

vid den skerprövning isom
mineralärendet.

ärendeI beviljandeett om
koncession skall miljö-av en

konsekvensbeskrivning enligt
8 kap. miljöbalken fogas till
ansökningen. Denna beskriv-

skallning ligga tilläven
grund för tillämpningen 3av
och 4 kap. balk enligtsamma
första och andra styckena.

2b§

Koncession får stridainte
detaljplan ellermot en om-

rådesbestämmelser. Om syftet
med planen eller bestämmel-

inte motverkas, får dockserna
mindre avvikelser göras.
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10 §

intePågår regelbunden inte regelbundenPågår
bearbetning eller sådan verk- bearbetning eller sådan verk-
samhet i 9 första första§ samhet i 9 §som anges som anges

fårstycket, koncessionstiden får koncessionstidenstycket,
ansökan koncessionsha-på ansökan koncessionsha-påav av

förlängas med högst tio förlängas med högst tiovaren varen
det motiverat med motiverat medår, detär år, ärom om

hänsyn till det allmännas hänsyn till det allmännas
intresse mineraltillgång- intresse mineraltillgång-att attav av

utnyttjas ända- utnyttjaspå ända-påett ettarna arna
målsenligt Vid målsenligt Vidsätt. pröv- sätt. pröv-
ningen skall lagen 0987:12 ningen tillämpas bestämmel-

hushållning med 4 och 8 kap. miljö-inaturre-om serna
tillämpas. balken sådana kvalitets-samtsurser m.m.

fastställts mednormer som
stöd 6 miljöbalken.kap.av

Överlåtelse,6 kap. frånträdande, återkallelse och ändring av
undersökningstillstånd och koncession

Ändring villkorav
4§

Om verksamhet enligt tillkoncession upphov betydandeen ger
olägenheter inte förutsågs koncessionen fårmeddelades,närsom
prövningsmyndigheten bestämma för den fortsatta verk-de villkor
samheten behövs för förebygga minska olägenhetema.ellerattsom
Detsamma gäller enligtarbete undersökningstillstånd för olja, gas-
formiga kolväten och diamant.

övrigt får villkor iI undersökningstillstånd eller koncession
ändras endast i enlighet med tillstånds- eller koncessionshavarens
begäran eller medgivande.
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Vid prövningen lagen Vid prövningen tillämpasskall
I987:12 hushållning bestämmelserna i och4om
med 8 kap. miljöbalken samtnaturresurser m.m.
tillämpas. sådana kvalitetsnormer som

fastställts 6med stöd kap.av
miljöbalken.

8 kap. Prövningsmyndigheter m.m.
Undersökningstillständ och bearbetningskoncession

Ärenden beviljande undersökningstillstånd eller bearbet-om av
ningskoncession bergmästaren i det distrikt tillstånds-prövas därav
eller koncessionsområdet eller huvuddelen intedärav ligger, om

följer 2annat av

Bergmästaren fär ärenden beviljande undersök-avgöra om av
ningstillständ haft tillfällenågon sökandenänutan att att yttraannan
sig.

I ärenden beviljande beviljandeärendenlom av om av
bearbetningskoncession skall bearbetningskoncession skall
bergmästaren, såvitt gäller bergmästaren, såvitt gäller
tillämpningen lagen tillämpningen 4 ochav av
0987:12 hushållning 8 kap. miljöbalken samtom
med sådana kvalitetsnormernaturresurser m. m. som,
samråda med länsstyrelsen i fastställts med stöd 6 kap.av
det eller de län där konces- miljöbalken, samråda med
sionsområdet ligger. Länssty- länsstyrelsen i det eller de län
relsen får därvid besluta där koncessionsområdet lig-om
särskild utredning enligt 2 får därvidLänsstyrelsenger.
kap. ll § lagen 1988:950 besluta särskild utredningom

kulturminnen enligt 2 kap. ll § lagenom m.m.
1988:950 kulturminnenom
m.m.
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2§

Ärenden Ärendenbeviljande beviljandeom av om av
bearbetningskoncession skall bearbetningskoncession skall
hänskjutas till regeringens hänskjutas till regeringens
prövning, prövning,om om

borgmästaren bedömer bergmästaren bedömer
frågan koncession frågan koncessionom vara om vara
särskilt betydelsefull all- särskilt betydelsefull all-ur ur

synpunkt ellermän synpunkt ellermän

bergmästaren vid till- bergmästaren vid till-
lämpningen lagen lämpningen 3 eller 4 kap.av av
1987:I2 hushållning miljöbalken eller sådanaom
med kvalitetsnormer fastställtsnaturresurser m. m. som
finner skäl frångå med stödvad 6 kap. miljöbal-att av
länsstyrelsen har föreslagit. ken ñnner skål frångå vadatt

länsstyrelsen har föreslagit.

3§

Ärenden i övrigt undersökningstillstånd eller bearbetnings-om
koncession prövas bergmästaren distrikt tillståndeti där ellerdetav
koncessionen har meddelats.

I ärenden förlängning förlängningärendenIom om
bearbetningskoncession bearbetningskoncessionav av

enligt 4 kap. 10 § skall berg- kap. 10enligt 4 § skall berg-
såvittmästaren, gäller till- såvitt gäller till-mästaren,

lämpningen lagen lämpningen 4 ochav av
0987:12 hushållning 8 kap. miljöbalken samtom
med sådana kvalitetsnønnernaturresurser m. m. som,
samråda med länsstyrelsen i fastställts med stöd 6 kap.av
det eller de län där konces- miljöbalken, samråda med
sionsomrádet ligger. länsstyrelsen i det eller de län
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koncessionsområdet lig-där

ger.

ÄrendenÄrenden förlängningförlängning omom
bearbetningskoncessionbearbetningskoncession avav

10 § skall hän-enligt 4 kap.enligt 10 skall hän-4 kap. §
regeringensskjutas tillregeringens pröv-skjutas till pröv-

vidning bergmästarenning vidbergmästaren omom
3 ellertillämpningenlagentillämpningen avav

såda-miljöbalken eller4 kap.0987:12 hushållningom
fast-kvalitetsnormermed naturresurser somm. nam.

stöd 6 kap.frångå vad ställts medñnner skäl att av
finner skälföreslagit. miljöbalkenlänsstyrelsen har att

länsstyrelsen harHänskjutande också ske frångå vadskall
skallföreslagit. Hänskjutandeärenden återkallelseom avav

ärendenundersökningstillstånd eller också ske omav
undersök-bearbetningskoncession återkallelse avav

eller bearbet-synnerliga skäl enligt 6 kap. ningstillstánd
synnerliganingskoncession3 övriga ärenden§ samt avav

enligt 6 3 §enligt paragraf skäl kap.denna samt avsom
enligt dennabergmästaren bedömer övriga ärendenvara

från paragraf bergmästarensärskilt betydelsefulla som
betydel-särskiltallmän synpunkt. bedömer vara

synpunkt.sefulla från allmän

Överklagande beslut16 kap. av

bearbetningskoncessionbeviljandeBeslut bergmästaren avomav
koncessionsområdetden kommun där ärfår överklagas även av

beläget.

i 3 kap. 7 §i frågabergmästarenOm beslutett som avsesav
områdesbestämmelser, får be-detaljplan ellergäller område med

kommunen.slutet överklagas även av
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bergmâstarenBeslut omav
beviljande bearbetnings-av

får överklagaskoncession
Miljöombudsmannenäven av

tillämpningensåvitt avavser
ellerbestämmelserna 3i

såda-miljöbalken eller4 kap.
fast-kvalitetsnormer somna

6 kap.ställts med stöd av
miljöbalken.

juli 1995.träder i kraft den llagDenna
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tillFörslag
iändring lagenLag om

vissa1985:620 om

torvfyndigheter;

vissaföreskrivs fråga 1985 :620Härigenom i lagenom om
torvfyndigheter

nuvarande 3 skall betecknas 3dels §att a

lydel-12, 13, 39 och 41 skall ha följandedels att

Se

§§i införs paragrafer, 6 7 och 7 bdels det lagenatt tre nya a, a
lydelse.följandeav

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

undersökning och undersökning ochFörFör
bearbetning fyndigheter bearbetning fyndigheter avavav av

utvinna energiför utvinna förenergitorv att atttorv
särskilt tillstånd kon-fordras särskilt tillstånd kon- fordras

följercession, inte cession, inteföljer annatannat omom
3 3av aav
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3§

Vid undersökning och
bearbetning tonfyndig-av
heter skall tillbårlig hänsyn

till allmänna ochintressentas
till enskild Skador ochrått.
olägenheter kan drabbasom
människan, miljon eller natu-

skall förebyggas ochren
skaderisker skall undanröjas,
allt den utsträckning deti år
ekonomiskt rimligt vid verk-
samhet det slag det årav som
fråga om.

Bestämmelser ifråga om
skydd för människors hälsa
eller miljon och frågai om

främjande hållbarav en
hushållning med naturresurser
finns miljöbalken.i
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3§ 3a§

Fastighetsägaren har företa undersökning konces-rätt att utan
sion, inte koncession har meddelats fårDennanågon rättom annan.
överlåtas

.

Fastighetsägaren får också koncession tillgodogöra sigutan torv
för utvinna förenergi husbehov, inte har bevil-någonatt om annan
jats bearbetningskoncession för fyndigheten.

6§

som[fråga verksamhet Bestämmelser berörom
i denna lag skall verksamhet i dennasom avses som avses

iakttas tillämpliga före- lag finns, miljöbalken,iäven utom
skrifter och bygglagen ocksåplan- i plan- och bygglageni
1987: 10, miliöskyddslagen l987:10 och lagen

1988:9501969:387 och andra för- kultunninnenom
fattningar. m. m.

6a§

enligtHar regeringen
kap. miljöbalken5 prövat

frågan tillátlighetenom av en
anläggning eller åtgärd,viss

beslutet bindande vidår
enligt denna lag.prövning
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Koncession får meddelas endast fråndet allmän synpunkt ärom
lämpligt verksamheten kommer till frånstånd och sökandenatt
sådan synpunkt lämplig bedriva verksamheten.är att

får stridaKoncession ärenden beviljandeinte I om av
detaljplan eller koncession tillämpas bestäm-mot en om-

rådesbestämmelser. syftetOm melsema 3 och 4 kap. miljö-i
med planen eller bestämmel- balken sådana kvalitets-samt

motverkas, fär dockinte fastställts medserna normer som
mindre avvikelser stöd 6 kap. miljöbalken.göras. av

Vid koncessionsprövning ärende beviljandeI ett om
skall lagen 0987:12 koncession skall miljö-om av en
hushållning med konsekvensbeskrivning enligt 8naturresurser

tillämpas. kap. miljöbalken fogas tillm. m.
ansökningen.

Bearbetningkoncession får
meddelas endast det görsom
sannolikt jjvndigheten kanatt
tillgodogöras ekonomisk.

ansökanNär be-en om
arbetningskoncession prövas,
skall behovet förtorvenav
utvinning energi vägas motav
de skador och djurli-pd våxt-

och naturmiljönpå ivet
bearbetningen kanövrigt som

befaras orsaka och intres-mot
hållbar hushållningset av en

med Om be-naturresurser.
arbetningen kan befaras
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livsbetingelsema förförsämra
eller djurartnågon växt- som

sällsynt eller hotad, färär
tillstånd lämnas detendast om
allmänna behovet förtorvav
utvinning energi ärav synner-
ligen stort.

Bearbetningskoncession får
meddelas endast det görsom
sannolikt jjvndigheten kanatt
tillgodogöras ekonomiskt.

7b§

stridaKoncession fdr inte
detaljplan ellermot en om-

rådesbestämmelser. smetOm
med planen eller bestämmel-

får dockmotverkas,inteserna
mindre avvikelser göras.

l2§

skall före-Koncession förenas koncession skallEn
med de villkor villkor be-behövs med desom somnas
för motverka eller för motverka ellerbegrän- hövsatt att

menlig inverkan menlig inverkanpå begränsanatur-sa av
miljön för beakta verksamheten människorspdsamt att

intressen miljön och förandra allmänna elleroch hälsa att
enskild hållbar hushållningfrämjarätt. en

förmed attsamtnaturresurser
intres-skydda andra allmänna

och enskild rätt.sen
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fastighetsä-Meddelas bearbetningskoncession för ännågon annan
förutvinneri fråga fyndighet från vilken denne torvgaren om en

föranlederkoncessionen, inte särskilda skälsitt husbehov, skall om
möjligt för fastighetsägarenförenas med villkor detgörannat, som

i fortsättningen.skäliga villkor få för sitt husbehovpå ävenatt torv

l3§

förskall, koncession får sinKoncessionshavaren En
giltighet beroendesärskilda skäl föran-inte göras avom

leder säkerhet ställs föråläggas ställa attannat, att att
skallkoncessionshavarensäkerhet för villkor tillatt

34skyldighet enligt §skydd för naturmiljön, andra fullgöra
ochbort anläggningarallmänna ellerintressen att taen-

åtgärder förskild skall vidta andrauppfyllas.rätt
VidVisar sig säkerheten otill- återställning. iingrepp

beaktansvärdfårräcklig, länsstyrelsen naturen av
skall säkerhetbestämma ytterligare omfattningatt

finnssäkerhet skall ställas. ställas, det inteom
skäl tillsärskilda något annat.

sig säkerheten otill-Visar
länsstyrelsenräcklig, får

ytterligarebestämma att
säkerhet skall ställas.



lagförslag 137

39§

Iakttar koncessionsha- Iakttar koncessionsha-en en
inte villkor förenats inte villkor förenatsvare som vare som

med koncessionen eller efter- koncessionenmed eller efter-
kommer han inte vad kommer han inte skyldighetsom
begärs med stöd 35 § eller enligt 34 § vidta åtgärderattav
36 § andra stycket, får läns- för återstâllning eller vad som
styrelsen vid vite förelägga begärts med stöd 35 eller§av
honom fullgöra sina skyl- 36 andra får§ stycket, läns-att
digheter. styrelsen vid vite förelägga

honom fullgöra sina skyl-att
digheter.

Under förutsätting får kronofogdemyndigheten påsamma an-
sökan länsstyrelsen eller, i fall i 35 myndighetnämnsav som

där meddela särskild handräckning för åstadkommaattsom avses
rättelse på bekostnad koncessionshavaren. fråga sådanIav om
handräckning finns bestämmelser i lagen 1990:746 betalnings-om
föreläggande och handräckkning.

41§

Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut
enligt denna lag får överkla- enligt denna lag får överkla-

hos regeringen hos regeringen. Sådantgas genom gas
bevâr. Statens naturvårdsverk beslut får överklagas aven av
får överklaga sådant beslut. Statens naturvårdsverk och av

Miljöombudsmamten såvitt
tillämpningen be-avser av

stdmmelser till skydd för
hälsan eller miljön.

Denna lag 1995.träder i kraft den l juli
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10. tillFörslag
Lag ändring i lagenom

1966:314 om

kontinentalsockeln;

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1966:314 kontinen-om om
talsockeln

dels 10, 10 och 15 §§ skall följandeatt ha lydelse,a

dels det i lagen skall införas paragrafer,att 2 3sex nya a, a,
3 4 b4 och 5 §§ följande lydelse.a, a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §a

Vid utforskande konti-av
nentalsockeln och utvinning

naturtillgångarfán dennaav
skall tillbörlig hänsyn tilltas
allmänna intressen och till
enskild Skador och olä-rätt.
genheter kan drabbasom
människan, miljön eller natu-

skall förebyggas ochren
skaderisker skall undanröjas,
allt den utsträckningi det år
ekonomiskt rimligt vid verk-
samhet det slag det ärav som
fråga om
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3

regeringenmyndighet bestämmerRegeringen eller ägersom
mätning-geofysiskaförmeddela tillstånd än staten att genomannan

kontinentalsockeln ochutforskaborrning eller på sätt attannatar,
frånutvinna naturtillgångar denna.

viss tid.område ochTillstånd skall bestämtavse

verksamhetRegeringen föreskriva visst slagäger att somav
får tillstånd.i första stycket äga utanrumavses

tillståndärendenI attom
naturtillgångar frånutvinna

kontinentalsockeln skall lagen
1 987:] 2 hushållningom

till-med naturresurser m.m.
lämpas.

3a§

beviljandeärendenI avom
naturtill-tillstånd utvinnaatt

kontinentalsock-frångångar
bestämmelsernaeln tillämpas

miljöbalken3 och 4 kap.i
sådana kvalitetsnormersamt

fastställts med stöd avsom
miljöbalken.6 kap.

beviljandeärendeI ett om
borr-tillstånd att genomav
utforskaeller sprängningning

kontinentalsockeln eller att

Senaste lydelse 1991:49
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naturtillgångar frånutvinna
skall miljökonse-denna en

kvensbeskrivning enligt 8 kap.
ansök-miljöbalken fogas till

ningen.

3b§

Vid prövningen av en
ansökan tillstånd till täktom

berg, sand,sten,av grus,
lera eller andra jordarter på
kontinentalsockeln skall be-
hovet täktmaterialet vägasav

ochde skador på växt-mot
djurlivet och naturmiljönpå i

täkten kan befarasövrigt som
orsaka och intressetmot enav
hållbar hushållning med na-

täkten kanOmturresursema.
befaras livsbetingel-försämra

för ellernågon växt-serna
djurart sällsynt ellerärsom
hotad, får tillstånd lämnas
endast det allmänna be-om
hovet täktmaterialet ärav
synnerligen stort.
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4§2

Vid tillstånd skall fogas de tillstånd skall förenasEtt
villkor påkallade från med de villkor behövs förärsom som
allmän synpunkt, vill-såsom begränsa eller motverkaatt
kor företagets ledning, menlig inverkan företagetom av

för arbetenas utförande, människors hälsa ellersättet på
anläggningar kontinental-på miljön och för främjaatt en
sockeln för arbetena, karta hållbar hushållning med

arbetena,över provtagning, förnaturresurser attsamt
rörande verk-rapportering skydda andra allmänna intres-

samheten, användning och enskild rätt.av sen
produkterna och åtgärder till
bevarande fyndighet ellerav
borrhål, de villkorsamt som
behövs till skydd för miljön
eller till skydd för göfarten,

fosket eller allmäntannat
eller enskilt intresse.

tillståndNär meddelas,
kan bestämmas vilkeni Sådana villkor kan utomom-
fattning undersökning eller åtgärder till före-annat avse

skall ske förutvinning den byggande luft- elleratt vatten-av
grundas tillstån-på föroreningar,rätt åtgärder tillsom

det skall bestånd. skydd för och djurlivet,äga växt-
företagets ledning, försättet
arbetenas utförande, anlägg-

kontinentalsockelnningar på
för arbetena, karta över ar-
betena, provtagning, rappor-

rörande verksamheten,tering
användningen produkterna,av
åtgärder till bevarande av
fjvndighet eller borrhål och
skydd för .sjöfarten eller jisket.

2 Senaste lydelse 1992:1145
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verk-UppkommerTillstånd kan för-även genom
betydande olägenhetbindas med villkor statligt samhetenom

förutsågs till-deltagande verksamheten intei närsom
meddelades, fåreller utgivande till ståndetstaten rege-om

myndighetavgifter tillståndet, eller denför ringenav
bestämmerberäknade förhållande till regeringeni som

villkormängden eller värdet föreskriva årsomav
förebygga ellerprodukter eller på ägnat attutvunna

fram-minska olägenheten föreller andelsätt,annat av av
produkterna eller med tiden.annat
liknande villkor.

4a§

tillstånd meddelas,Når
kan bestämmas vilkeni om-
fattning undersökning eller

skall ske för denutvinning att
grundas tillstån-pårätt som

det skall bestånd.äga

Tillstånd för-kan även
bindas med villkor statligtom
deltagande verksamheteni

utgivande tilleller statenom
avgifter tillståndet,av

beräknade förhållande tilli
mängden eller värdet av

produkter eller påutvunna
eller andelsätt,annat av av

produkterna eller med annat
liknande villkor.
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4b§

tillstånd utvinnaEtt att
kontinen-naturtillgångar från
giltighettalsockeln får för sin

beroende säker-göras attav
för skyldighetenhet ställs

bortenligt 5 § att ta an-a
och andraläggningar vidta

Vidåterställning.åtgärder för
beaktan-ingrepp i naturen av

skall säker-svärd omfattning

finnshet ställas, det inteom
särskilda skäl till något annat.

otillräck-säkerhetenVisar sig
eller denlig, får regeringen

bestäm-myndighet regeringen
tillståndetföreskriva attmer

ytterli-endastskall gälla om
ställs.säkerhetgare

5a§

gälla,Upphör tillstånd att
den har in-är senastsom

tillståndet skyldignehaft att ta
vidtaanläggningar ochbort

återställ-andra åtgärder för
påkallatdettaning, ärom
enskildfrån allmän eller

synpunkt.

skyldighetdenI mån att
harvidta sådana åtgärder inte

bestämts villkor igenom
tillståndet, skall frågan prövas

denellerregeringen myn-av
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be-regeringendighet som
medsambandi attstämmer

upphör.tillståndet

har in-denIakttar som
vadtillståndet intenehafi som
denfårhonom,ålagtshar

harmyndighet prövaattsom
dterstållningsát-frågor om

föreläggavidgärder vite
ålig-fullgöra sinahonom att

Vitesförelâggandeganden.
delges.skall

10§

ochanläggningInomochanläggningInom
territori-utanförsäkerhetszonterritori-utanförsäkerhetszon

algränsenalgränsen
medlagsvensktilllämpasmedsvensk lagtilllämpas

ibestämmelsernaundantagibestämmelsernaundantag avav
intemiljöbalken,13 kap.1969:387,ljöskyddslagenmi om

i10följer samtföljerinte annat aannat avavom
minerallagenminerallageni10 samta

vattenlagen199l:45,199l:45, vattenlagen
lagstiftningen1983:291 ochlagstiftningen1983:291 och

jakt ochangåendejaktangående och
anlägg-Därvidñske.anlägg-Därvidñske. ansesanses

belägnaochningenbelägnaochningen zonenzonen
delinom närmastedelinom närmaste avav

sjöterritorium.Sverigessjöterritorium.Sveriges
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Gäller tillstånd enligt Gäller tillstånd enligtett ett
denna lag verksamhet denna lag verksamhetsom som
skall bedrivas utanför territo- skall bedrivas utanför territo-
rialgrânsen, får regeringen, rialgränsen, får regeringen,

det finns särskilda skäl, det finns särskilda skäl,om om
villkor för tillståndet villkor tillståndetförsom som

prövning enligt mil- prövning enligtatt attange ange
jöskyddslagen 1969:387 13 kap. ntiljabalken skall ske
skall ske hos den myndighet hos den myndighet som rege-

regeringen bestämmer. ringen bestämmersom samt att
Vad har föreskrivits bestämmelsernai övrigtävensom nu
gäller endast tillstånd 13 kap. miljöbalkeni skallom
enligt miljöskyddslagen be- tillämpas. Vad harsom nu
hövs för motsvarande gäller endast till-en sagts om
verksamhet innanför territori- stånd enligt 13 kap. miljöbal-
algränsen. ken behövs för motsvaran-en

de verksamhet innanför terri-
torialgränsen.

Miljöskyddslagen skall
tillämpas verksamhetpá en

omfattas villkor enligtsom av
första stycket. Regeringen
skall vilken myndighetange

skall tillsyn enligtutövasom
miüöskyddslagen verk-över
samheten.

3 Senaste lydelse 1992:1145
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iundersökning i ärendeSveriges geologiskaBeslut avsessomav
före-grundtillståndåterkallelse påi ärende7 § och attavavom

tillsynsmyndig-har åsidosattsför tillståndetskrift eller villkor samt
kammarrätten.12 överklagas hosenligt §hetens beslut

myndighetbeslutmyndighet AnnatbeslutAnnat avav
överklagaslagenligt dennaöverklagaslagenligt denna

till-Besluthos regeringen.regeringen.hos om
naturtill-stånd utvinnaatt

kontinentalsock-frångångar
överklagaseln får även av

Mil-naturvårdsverk,Statens
ochjöombudsmannen en

för yrkes-intresseorganisation
tillämp-fiskare såvitt avser

bestämmelser tillningen av
miljön.hälsan ellerskydd för

för-annorlundaintedet överklagas,gällerBeslutet även omom
ordnats.

1995.julii kraft den llag träderDenna

4 lydelseSenaste 1992:1145
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tillFörslag11.

iändring lagenLag om

Sveriges1992:1140 om

ekonomiska zon;

Sveriges1992:1140fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
ekonomiska zon

följande lydelse,ha18 §§ i skall6 ochdels att

och2 7paragrafer,skall införasidet lagendels tre aatt a,nya
följande lydelse.8 §§ ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 §a

ochuppförandeVid an-
konstgjordvändning av en

eller in-anläggning annan
elleruppförsrättning som

dennamed stödtillkommit av
tillbörlig hänsynskalllag tas

tillochallmännatill intressen
olä-Skador ochenskild rätt.

drabbakangenheter som
ellermiljönmänniskan, natu-

och ska-skall förebyggasren
alltskall undanröjas,derisker

eko-detutsträckningdeni år
verksamhetvidnomiskt rimligt

frågadetslagdet ärsomav
om.
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3 §

Ytterligare bestämmelser Ytterligare bestämmelser
till skydd vissa förore- tillmot skydd vissa förore-mot
ningar i den marina miljön ningar i den marina miljön
finns i lagen 1980:424 ñnns i lagen 1980:424om om
åtgärder vattenföroreningmot åtgärder vattenföroreningmot
från fartyg och i lagen från fartyg och i 16 kap. 11 §
1971:1154 förbud miljöbalken.motom
dumpning utfall i vatten.av

5 §

Med avseende andrapå naturtillgångar i den ekonomiska zonen
än i 4 § krävs tillstånd regeringen eller densom myndighetavses av

regeringen bestämmer försom

utforskning, utvinning och utnyttjande sådanaannat natur-av
tillgångar,

2. uppförande och användning konstgjorda öar,av

uppförande och användning i kommersiellt syfte anlägg-av
ningar och andra inrättningar.

I tillståndsbeslut skallett I tillståndsbeslut skallett
den verksamhet denanges verksamhetsom anges som

tillståndet och de villkor tillståndet tillståndEttavser avser.
skall gälla för verksam- får begränsas tillsom viss tid.

haten. tillståndEtt får begrän-
till viss tid.sas

Ett tillstånd skall förenas med
de villkor behövs för attsom
begränsa eller motverka men-

inverkanlig företaget páav
människors hälsa eller miljön,
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hushållninghållbarfrämja en
med trygganaturresurser,

skydda andrasäkerheten samt
enskildochallmänna intressen

ratt.

verk-Uppkommer genom
olägenhetbetydandesamheten

tillstån-förutságsinte närsom
fdrmeddelades, regeringendet

myndighetdeneller rege-som
föreskrivabestämmerringen

före-villkor ägnatär attsom
olägen-minskaellerbygga

framtiden.heten för

6§

tillståndärendentillstånd IVid prövning omav
bestäm-tillämpaslagen enligt 5 §skall5 §iavsessom

miljö-och 4 kap.3melsemahushållning med i0987:12 om
kvalitets-balken sådanatillämpas. samtnaturresurser m.m.

medfastställtsnormer som
miljöbalken.6 kap.stöd av

ärendeVid prövning ettav
skallenligt 5 §tillstånd enom

miljökonsekvensbeskrivning
miljöbalken fogas8 kap.enligt

ansölazingen.till
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7 §a

tillståndEtt 5 §isom avses
får för sin giltighet göras
beroende säkerhet ställsattav
för skyldigheten enligt 8 §a

bort anläggningar ochatt ta
andra inrättningar vidtasamt
andra åtgärder för återställ-

Vidning. ingrepp i naturen av
bealdansvärd omfattning skall
säkerhet ställas, det inteom
finns särskilda skäl till något

säkerhetenVisar sigannat.
otillräcklig, får regeringen
eller den myndighet regeringen
bestämmer föreskriva till-att
ståndet skall gälla endast om
ytterligare säkerhet ställs.

Upphär tillståndett som
5 § gälla,i denärattavses

har innehaft till-senastsom
ståndet skyldig bortatt ta
anläggningar och andra in-
rättningar vidta andrasamt
åtgärder för återställning, om
detta påkallat från allmänär
eller enskild synpunkt.

denI skyldighetmån att
vidta sådana åtgärder harinte
bestämts villkor till-igenom
ståndet, skall frågan prövas av
regeringen eller den myndighet
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bestämmer iregeringensom
samband tillståndetmed att
upphör.

Iakttar den har in-som
vadnehaft tillståndet inte som

honom, får denhar ålagts
harmyndighet prövaattsom

återstållningsåt-frågor om
vid föreläggagärder vite

ålig-jiillgörahonom sinaatt
Vitesföreläggandeganden.

skall delges.

18§

fallsärskildai särskilda fall Andra beslut iAndra beslut
regeringen ellerregeringen sådanasådanaän än somsom

meddelatdomstoldomstol har med- allmän hareller allmän
enligtenligt denna lag ellerdelat enligt denna lag eller

meddelatsföreskrifter har föreskrifter harenligt somsom
fårstöd lagen med stöd lagenmeddelats med över-av av

får överklagas hos kammarrät- ldagas hos kammarrätten.
villkortillstånd ellerBeslutten. om

överklagasenligt får5 § även
naturvårdsverk,Statensav

ochMiljöombudsmannen en
för yrkes-intresseorganisation

tillämp-fiskarena såvitt avser
föreskrifter tillningen av

eller miljön.skydd för hälsan

lag i kraft 1 juli 1995.träder denDenna
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12. Förslag till
Lag ändring iom

lagen 1979:425 skötselom av

jordbruksmark;

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1979:425 skötselom om av
jordbruksmark

dels 6 b och 9 §§ skallatt upphöra gälla,atta

dels 6 12 och 13 iatt lagen skall ha följande lydel-a,
se,

dels det i lagen införsatt paragrafer, benämnda 6 ochtre nya
9 §§ följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Brukning m.m.

3 §

Vid skötsel jordbruks-av
mark och vid markan-annan
vändning jordbruketi skall
skador och olägenheter som
kan drabba människan, miljön
eller förebyggas ochnaturen
skaderisker undanröjas, allt i
den utsträckning det ekono-är
miskt rimligt vid verksamhet

det slag det frågaärav som
om.

Bestämmelser ifråga om
skydd för människors hälsa
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eller miljön och frågai om
främjande hållbar hus-av en
hållning med naturresurser
finns miljöbalken.i

4

Jordbruksmark får Jordbruksmark fårtas tasur ur
jordbruksproduktion tidigast jordbruksproduktion tidigast

månader efteråtta det månader efter detåttaatt att
anmälan åtgärden har anmälan åtgärden harom om
gjorts till länsstyrelsen, gjorts till den myndighetom rege-
inte länsstyrelsen medger bestämmer, interingen om
något Anmälan behövs myndigheten medger någotannat.
dock åtgärdeninte när år annat.av

betydelseringa för jordbruket
brukningsenheten ellerpå när

marken anspråki förtas
företag tillåtlighet prövatsvars

särskild ordning.i

Anmälan enligt första
stycket behövs inte åtgår-när
den betydelse förringaär av
jordbruket brukningsen-på
heten eller marken inär tas
anspråk för företag tillåt-vars
lighet ord-särskildiprövats
ning.

1 Senaste lydelse 1991:643
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5§2

jordbruksmarkPå ärsom
lämplig för jordbruksproduk-

fdrtion täkt matjordförav
ändamål markinne-änannat

havarens husbehov skeinte
tillstånd. Frågor till-utan om

stånd den myndighetprövas av
bestämmer.regeringensom

Tillstånd får förenas med
villkor.

6a§3 6§

Vid skötsel jordbruks-av
mark och vid markan-annan
vändning jordbruket skalli
hänsyn till naturvårdenstas
och lculturmiüövárdens
intressen.

Regeringen eller den Regeringen eller denmyn- myn-
dighet regeringen dighetbestäm- regeringen bestäm-som som

får meddela föreskrifter får meddela föreskriftermer mer
den hänsyn skall den hänsyn skalltas tasom som om som

enligt första stycket, i enligt 3såsom § första stycket, såsom
fråga skyddet odlings- i fråga skyddet odlings-om av om av
och kulturlandskapet och kulturlandskapetsamt samt

och djurlivet.växt- Föreskrif- och djurlivet. Föreskrif-växt-
får intedock så får dock inteterna såternavara vara

ingripande pågående ingripande pågåendeatt attmar- mar-

1 Senaste lydelse 1990:617

3 Senaste lydelse 1988:637
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kanvändning försvå-kanvändning försvå-avsevärt avsevärt

ras. ras.

§46 b 6a§

Regeringen myndighet regeringen fåreller den bestämmersom
meddela de föreskrifter skäligen kan fordras från miljöskydds-som

frågasynpunkt i om

begränsningar antalet djur i jordbruk,ettav

försiktighetsmått för gödselhanteringen, samt

växtodlingen.

förstaFöreskrifter enligt första Föreskrifter enligt
istycket innebär inte ändring i innebär inte ändringstycket

tidigare tillstånds-meddelade tillstånds- tidigare meddelade
miljöbalken.beslut enligt miüöskyddslagen beslut enligt

1969:387.

7§5

Tillsyn Tillsynen efterlevna-efterlevnadenöver över
eller före-denna lag läns- den denna lagutövasav av av

medstyrelsen. skrifter meddelatssom
avllagen destöd utövas av

statliga myndigheter som

4 Senaste lydelse 1988:637

5 1990: 1493Senaste lydelse
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bestämmer.regeringen Rege-
får också föreskrivaringen att

kommunerna skall till-utöva

syn.

Efter åtagande kom-av en
får den myndighetmun rege-

bestämmerringen överlåta åt
kommunen i visstatt ett av-
seende tillsynutöva som an-

skulle ankomma statligpånars
myndighet.

kommunHar gjorten
framställning överlåtelseom

tillsynen enligt andra styck-av
och finner myndighetenet att

tillsynen bärinte överlåtas i
enlighet med framställningen,
skall myndigheten med eget
yttrande överlämna ärendet till
regeringen för avgörande, om
kommunen begår det.

8§°

Ägare Ägareeller brukare eller brukareav av
jordbruksmark skyldigär jordbruksmark skyldigäratt att
på begäran tillhandahålla begäran tillhandahållapå
länsstyrelsen de upplysningar tillsynsmyndigheten de upplys-
och handlingar behövs för ningar och handlingarsom som
tillsynen enligt denna lag. behövs förDen tillsynen- enligt

efterkommerinte sådan denna lag.som
begäran kan länsstyrelsenav

° Senaste lydelse 1990:1493
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attfüllgöravidföreläggas vite
efterkommerinteDenskyldighet.sin som

styck-förstaenligtbegäranen
tillsynsmyndighetenkanet av

fidlgöraföreläggasvid vite att
skyldighet.sin

9a§7 9§

fårTillsynsmyndighetenLänsstyrelsen får meddela

ochföreläggandendemeddelaföreläggande eller förbud som
förbehövsförbudför villkor attbehövs att somsom

föreskrifter meddelatsstycket elleri 5 § andra somavses
eller 6a §stöd 6 §medföreskrifter meddelats avsom

efterlevas.stycket skallstödav6aoch6b§§ förstamed
efterlevas.skall

förbudFöreläggande eller
detmeddelas först sedanfår

länsstyrelsenshar visat sig att
harråd och anvisningar inte

ellerbrådskande fallföljts. I
särskildafinnsdetnår annars

föreläggandefår dockskäl,
meddelas omedel-förbudeller

bart.

föreläggan-eller beslutföreläggande IbeslutI ett omom
får viteförbudde eller sättasförbud får vite sättas ut.

ut.

fårTillsynsmyndighetenförordnaLänsstyrelsen får att
skallomedel- beslutskall gälla förordnadess beslut att ett

omedelbart.gällabart.

7 1990:1493lydelseSenaste
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Till döms denböterTill böter döms den somsom
uppsåtligen eller oaktsam-uppsåtligen eller oaktsam- avav
hethet

jordbruksmarkjordbruksmark tartar urur
produktion i strid 4 §stridproduktion i 4 § motmot
första stycket,första stycket,

utför täkt strid 5 §i mot
första stycket,

föreskriftföreskrift bryterbryter motmot
stödmeddelats medmed stöd harhar meddelats somsom

6 eller6 b eller av aav

följa före-före- underlåterföljaunderlåter ettattettatt
eller bryterläggandeläggande eller bryter ettett motmot

meddelats medmeddelats med förbud harförbud har somsom
99 stödstöd avav a

Utbyte brott isom avsesav
skall förklaras2första stycket

förverkat, det inte år upp-om
enbart oskäligt.

dömsvitesföreläggande vitesförbud harOm överträtts,ellerett
omfattasgärninginte till förenligt första stycket som avansvar

föreläggandet eller förbudet.

l 1991:643lydelseSenaste



162 lagförslag

Länsstyrelsens beslut enligt Beslut fall enligtsärskildai
denna lag eller enligt före- denna lag eller enligt före-
skrifter har meddelats skrifter har meddelatssom som
med stöd lagen får med stöd lagenöver- får över-av av
klagas hos jordbruks- klagasstatens
verk.

hos länsstyrelsen, om
beslutet har meddelats av en
kommun eller kommunalen
nämnd,

hos Statens jordbruks-
verk, beslutet meddelatsom av
länsstyrelsen eller annan
statlig myndighet.

Jordbruksverkets beslut i Jordbruksverkets beslut i
särskilt fall enligt lagen särskilt fall enligt lagenett ett

eller enligt föreskrifter eller enligt föreskriftsom en som
har meddelats med stöd har meddelats med stödav av
lagen får överklagas hos kam- lagen får överklagas hos all-

förvaltningsdomstol.marrdtten. män
Pravningstillstánd krävs vid
överklagande till kammarrät-

ten.

Beslut förstaisom avses
eller andra stycket får aver-
klagas Miljöombuds-även av

tillämp-såvittmannen avser
ningen föreskrifter tillav
skydd för hälsan eller miljön.

° Senaste lydelse 1991:393
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Övergångsbestämmelser

lag träder i kraft juli 1995.Denna den 1

Äldre2. bestämmelser fortfarande i frågagäller överklagan-om
de beslut har meddelats före ikraftträdandet.av som
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till13. Förslag
iändringLag om

skogsvårdslagen 1979:429;

40 skogsvårds-Härigenom föreskrivs 14, 19, 32 och §§att
lagen 1979:429 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Allmänna bestämmelser
1

Skogen nationell nationellSkogenär ären en
tillgång skall skötas tillgång skall skötasså såsom som

den uthålligt god den uthålligt godatt attger en ger en
avkastning samtidigt den avkastning samtidigt densom som
biologiska mångfalden be- biologiska mångfalden be-
hålls. Vid skötsel skogenhålls. av

och vid markanvänd-annan
skall ska-skogsbruketning i

dor olägenheter kanoch som
drabba människan, miljön
eller förebyggas ochnaturen

alltskaderisker undanröjas, i
eko-den utsträckning det är

nomiskt rimligt vid verksamhet
frågadet slag det ärsomav

om.

Vid skötseln till allmänna intressen.skall hänsyn andraäventas

1 Omtryckt 1993:553

7 Senaste lydelse 1993:553
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Bestämmelser frågai om
skydd hälsaför människors
eller miljön och ifråga om

hållbarfrämjande av en
hushållning med naturresurser
finns miljöbalken.i

4§

intelag skall tilläm- inte tilläm-Denna lag skallDenna
i den den strider i stridermån den denmånmot motpas pas

föreskrifter har med- föreskrifter har med-som som
delats med stöd miljöbal-delats med stödnatur-av av
vårdslagen 1964:822 eller ken eller lag.annan

lag.annan

ärende tillstånd enligtI om
denna lag tillämpas sådana
miljökvalitetsnormer som
fastställts med stöd 6 kap.av
miljöbalken.

14

Skogsmarkens Skogsmarkensägare är ägare är
skyldig enligt föreskrifter skyldig enligt föreskrifteratt att

meddelas regeringen meddelas regeringensom av som av
eller den myndighet eller den myndighetsom som
regeringen bestämmer under- regeringen bestämmer under-

Skogsvärdsstyrelsenrätta Skogsvárdsstyrelsenrättaom om

3 lydelseSenaste 1993: 553
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avverkning skall avverkning skallsom som
hansäga på mark, hans mark,äga pårum rum

2. sådan dikning i 2. dikningsådan isam- sam-
band med avverkning band med avverkningsom som
inte kräver tillstånd enligt inte kräver tillstånd enligt
naturvårdslagen 1964:822, miljöbalken,

vad han vad hangöra göraatt attavser avser
för tillgodose naturvårdens för tillgodose naturvårdensatt att
och kulturmiljövårdens intres- och kulturmiljövårdens intres-

i samband med awerk- i samband med awerk-sen sen
ning hanspå mark. ning hans mark.på

fråga till ersättningI rätt fråga till ersättningI rättom om
för skada till följd för skada till följdett ettav av
beslut enligt 18 första§ eller beslut enligt 18 § första eller
andra stycket gäller bestäm- andra stycket gäller bestäm-
melserna 26 första25 §i melserna i 23 kap. 1 2 §
stycket 27första förstameningen, § stycket första meningen
första 3127a §meningen, och andra stycket, 3- 5 §§,
andra stycket, 32 33 andra§ 8 stycket, 9 10 §§
första stycket, 34 35 § stycket, 11 12första §
första stycket första första stycket förstameningen meningen
och andra stycket 36 och andra stycket 13§ §samt samt
naturvårdslagen 1964:822. miljöbalken.

4 Senaste lydelse 1993:553
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Miljökonsekvensbeskrivning
32

Regeringen eller denRegeringen eller den
regeringenregeringen myndighetmyndighet somsom

får föreskrivafår föreskriva bestämmerbestämmer attatt
enligt lagi ärenden dennadet i enligt denna lag detärenden

finnas miljökonsekvens-finnas miljökonsekvens- skallskall
enligt 8 kap.beskrivningar det beskrivningargörsom

detmöjligt bedöma vilken miljöbalken göratt som
inverkan för vilkenmetoder möjligt bedömaattnya
skogens skötsel och metoder förinverkannya nya
skogsodlingsmaterial har skötsel ochpå skogens nya
miljön. Föreskrifterna fär skogsodlingsmaterial har på
innebära beskriv- fårsådan miljön. Föreskrifternaatt en
ning skall beskriv-den innebära sådanupprättas attav en

använda denning skall upprättasattsom avser en ny av
metod eller skogsod- användaett nytt att en nysom avser
lingsmaterial. skogsod-metod eller nyttett

lingsmaterial.

eller enligt före-Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag
skrifter fårhar meddelats med stöd lagen överklagas hossom av
Skogsstyrelsen.

iSkogsstyrelsens beslut i Skogsstyrelsens beslut ettett
särskilt särskilt fall enligt ellerfall enligt lagen eller lagen
enligt föreskrifter har enligt föreskrifter harsom som
meddelats med stöd lagenmed stöd lagen meddelats avav
får kammar- får allmänöverklagas hos överklagas hos

förvaltningsdømstol. Pröv-rätten.

5 Senaste lydelse 1993:553

° Senaste lydelse 1993:553
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ningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Statens naturvårdsverk får fårStatens naturvårdsverk
överklaga Skogsvårdsstyrel- överklaga Skogsvårdsstyrel-

beslut i fall i beslut i fall isens som avses sens som avses
25 § andra stycket. 25 andra Miljöøm-§ stycket.

budsmannen får överklaga en
beslut tillämp-såvitt avser

föreskrifter tillningen av
skydd för hälsan miljön.eller

Övergångsbestämmelser

iDenna lag träder kraft den juli1 1995.

Föreskrifter och beslut gäller vid ikraftträdandet ochsom som
meddelats med stöd bestämmelse har ersattsav en som genom en
bestämmelse i denna lag gäller fortfarande till dess föreskrivsannat
med stöd denna lag. Vad i förstasägs 4 § stycket gällerav som
också föreskrifter meddelats med stöd äldre lag.om som av

3. till ersättningBeträffande eller inlösenrätt grund beslutpå av
meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmerlser fort-som

farande gälla.

Äldre4. bestämmelser fortfarande i frågagäller överklagan-om
de beslut har meddelats ikraftträdandet.föreav som
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14. tillFörslag
Lag vissamed särskilda
bestämmelser renhållningom

och skyltning, m.m.

1§

fastighetsinnehavareMed i denna lag den fastig-ägeravses som
heten eller den enligt l kap. 5 fastighetstaxeringslagen§som
1979:1152 skall fastighetsägare.anses som

2§

Såvitt vägar, parker och andra allmännagator, plat-torg,avser
redovisade i detaljplanär enligt plan- och bygglagenser som

l987:l0 och för vilka kommunen huvudman, kommunenär svarar
för platserna gaturenhållning, snöröjning eller liknandeatt genom
åtgärd hålls i sådant skick uppkomsten olägenheter förett att av
människors hälsa hindras de krav tillgodoses medsamt att som
hänsyn till förhållandena platsenpå och övriga omständigheter kan
ställas i fråga trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kom-om

skyldigheter gäller inte, åtgärderna skall utförasmunens om av
väghållare.staten som

Inom områden, i detaljplan redovisas kvartersmark ochsom som
har iordningställts och begagnas för allmän trafik, fastig-ärsom

hetsinnehavaren skyldig utföra sådana åtgärder i förstaatt som avses
stycket.

hinderUtan vad i andra stycketsägs dockav som ansvarar
kommunen i enlighet med vad i första förstycketsom anges om-
råden skall användas för allmän trañk och har upplåtits tillsom som
kommunen med nyttjanderätt eller särskild enligt 14 kap.rättannan
2 § plan- och bygglagen.



172 Lagförslag

framställningfår regeringensärskilda skäl föreligger, påNär av
från skyldigheten enligtundantagkommunen medge kommunen

första stycket.

3§

inom områdefastighetsinnehavarekan åläggaKommunen etten
platserhuvudman för allmännamed detaljplan där kommunen är att

i frågautföra i 1 § första stycket gång-de åtgärder omavsessom
förbehövsutanför fastighetenbana eller något annat utrymme som

gångtrafiken.

regeringens bemyndigande, kommunRegeringen eller, efter en
skalli fråga åtgärderfår meddela föreskrifter denärmare somom

fastighetsinnehavaren.vidtas av

4§

allmänhetenplats utomhus i 2 § därHar på än som avsesannan
åligger detfår färdas fritt skräpats ned eller osnyggats,annars

tillskick med hänsynkommunen återställa platsen i sådantatt som
övrigtomständigheterna iortsförhållandena, platsens belägenhet och

tillgodoser skäliga anspråk.

skyldig-inte tillämpas,i första stycket skallBestämmelserna om
särskilda föreskrifterenligt eller författning ellerheten lag annan

skall fullgöras av annan.

5§

anordning förinskrift jämförligTavla, skylt, eller därmed re-
varaktigtfår inte finnasklam, propaganda eller liknande ändamål

utomhus tillstånd kommunen.uppsatt utan av

inte anordning infonne-i första stycket gällerVad sägs somsom
inteaffärsrörelse verksamhet platsen ocheller pårar om annan

kommunala angelägen-heller anslagstavla för meddelanden rörande
auktioner eller liknande.heter, föreningssammanträden, Den som

tillstånd till det hosvill anordning får dock sökasådansätta upp en
itillstånd elleranordningsådankommunen. Har satts utanuppen

vanprydande i land-uppenbartstrid givet tillstånd och denärmot
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anordningenskapsbilden, får kommunen förelägga den satt uppsom
bort den eller ändra den.att ta

Affisch för reklam,eller tillfällig anordning utomhus pro-annan
ipaganda liknande andra falleller ändamål skall i än som avses

anordningen inom fyraandra stycket bort dentas sattav som upp
veckor efter uppsättandet, inte medgettkommunen annat.om

inte anordningar inomBestämmelserna i denna paragraf gäller
vägområde eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestäm-
melserna inte inte bygglovgäller heller sådana åtgärder kräversom
efter beslut enligt 8 5 förstakap. § stycket 7 plan- och bygglagen
1987:10.

6§

beslut föreläggande enligt får viteI denna lag sättasett ut.om
utdömande vitetFrågan länsrätten.prövasom av av

inte föreläggande, fårIakttas kommunen låta vidta åtgärdenett
ansvarigesden bekostnad.på

får förordna föreläggande enligt första stycketKommunen att ett
skall gälla det överklagas.även om

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter avgift för kommunsom en
prövning fråga tillstånd eller medgivande enligt 5 Rege-av om
ringen får överlåta föreskrifter.meddela sådanakommunen att

8 §

Till böter döms eller oaktsamhetden med uppsåt avsom

inte fullgör sin 2 stycket eller 3 §skyldighet enligt § andra
fastighetsinnehavare,som

2. bryter 5 första föreskrift§ eller tredje stycket ellermot mot
meddelats i enligt tredjesamband med medgivande stycket.som

Till enligt gärningendenna lag döms inte belagdäransvar om
med straff i brottsbalken.
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Den vitesföreläggandeöverträtt intedöms till enligtsom ansvar
denna lag för gärning omfattas föreläggandet.som av

9 §

Den gjort sig skyldig till gärning i 8 får för-§som en som avses
pliktas kommunen de kostnaderersätta föranledsatt gär-som av
ningen.

10§

Kommunens beslut enligt denna lag överklagas hos länsstyrelsen.
Sådant beslut får överklagas Statensäven naturvårdsverk.av

Länsstyrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd lqävs vid överklagande till kammarrätten.

lagDenna träder i kraft den juli1 1995.
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till15. Förslag
i miljöbalken;ändringLag om

Härigenom föreskrivs miljöbalkeni fråga om

5 skall hadels 6 kap. 2 21 kap. 7 23 kap. 3 och §§,att
följande lydelse,

införas sju bestämmelser, 9 kap.dels det i balken skallatt nya
l3c§§, 12kap. b§§,23kap. 2a0ch13 l3b0ch 1 aoch 1a,

följande lydelse,10 §§,a av

före införasden 9 13 skalldels det kap. §närmastatt nya ena
följande lydelse.mellanrubrikny av

Nuvarande lydelselydelse Föreslagen

Miljökvalitetsnormer6 kap.
2 §

Miljökvalitetsnormema från störningsnivåerskall deutgå som
människor betydelsekan för för olägenheterfarautsättas utan av
eller miljön fara föreller belastas med på-kannaturen utansom
tagliga olägenheter.

Miljökvalitetsnormer skall ange

tillåten förekomst luft i övrigti mark, ellervatten, naturen av
kemiska eller biotekniska produkter,

2. tillåten förekomst luft i övrigti mark, ellervatten, naturen av
viss organism till ledning för bedömningennågon kan tjänasom av

tillståndet i miljön,
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tillåten skakning, ljus,nivå för buller, strålning eller annan
sådan störning.

tillåtet värde för vatten-
stånd eller flöde i ett vatten-
drag eller del sådant.ettav

9 kap. förSkydd naturområden

Skydd för vattenförsörjningen

13 §a

eller grundvatten-Om yt-en
tillgång eller kanutnyttjas

komma förutnyttjasantas att
vattentäkt, alla villär som

ellerbedriva sådan verksamhet
åtgärderutföra sådana i vat-

land kaneller påten som
vattentillgången skyldigaskada

tålavidta de anordningar,att
de begränsningar verksam-av
heten och iaktta de försiktig-
hetsmått skäligeni övrigt som

förebyggakan fordras för att
skadan.eller avhjälpa

verksamhetDen utövarsom
eller utför åtgärd enligheti

har föreskrivitsmed vad isom
tillstånd enligt 11 kap. 1 §

eller enligteller 13 kap. vat-
hatenlagen 1983:291 anses

fullgjort vad åliggersom
honom enligt första stycket.
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får vidLänsstyrelsen vite
vill bedrivadenförelägga som

utföraellerverksamhetsådan
åtgärder isådana avsessom

vadiakttastycketförsta att
nämndagäller enligtsom

stycke.

I3b§

ellerskydd förTill yt-en
grundvattentillgång utnytt-som

kan kommaellerjas attantas
vattentäkt fårförutnyttjas
beslutalänsstyrelsen ettom

Skyddsområde vat-behövligt
tenskyddsområde.

skall före-Länsstyrelsen
inskränkningarde iskriva

fastig-förfoga överrätten att
vattenskyddsom-heter inom

till-förrådet behövs attsom
området.medgodose syftet

länsstyrel-behövs, fårdetOm
ellerskyltarföreskriva attsen
ochskallstängsel sättas upp

mark får itasatt annans
härför.anspråk

medförFöreskrifter attsom
markanvändningpågående

ellerförsvårasavsevärt att
anspråk fårmark itasannans

ansökanmeddelasendast på
eller denkommun i varsav

vattenskyddsområdetintresse
fastställs.
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13c§

kommunalOm myndig-en
het har meddelat beslut med
stöd föreskrij harav som
utfärdats enligt 13 b § andra
stycket första gallermeningen,
fråga överklagandei om av

sådant beslut 20 kap. 1 §
första stycket 1 2 § förstasamt
stycket första ochmeningen
tredje stycket.

Beslut enligt 13 ellera
13 b eller§ enligt 16 § såvitt

föresknjtema vatten-avser
skyddsomráde eller enligt
första stycket galler omedel-
bart, förordnas.inte annatom

12 kap. Gemensamma naturvårdsbestämmelser

1a§

länsstyrelsenInnan fattar
beslut enligt 9 kap. 13 b §
skall länsstyrelsen utfärda en
kungörelse med föreläggande
för sakågarna de villatt, om
framställa erinringar mot
åtgärden, detta hosgöra
länsstyrelsen tid fråninom viss
kungörartdet. Tiden får inte

kortare månad.sättas än en
Kungörelsen, skall in-som
nehålla uppgif förslag tillom
vattenskyddsomráde och
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skall införasskyddsföresknfer,

utskriftortstidning. Eni av
vidarekungörelsen skall sän-

das till kända sakägare.

beslutet berör fastOm
samfälldföregendom ärsom
behoverfastigheter,flera
kungörelsenutskriftnågon av
särskildatill desändasinte

samfälligheten.delägarna i
styrelse förkändFinns en

samfälligheten, skall ut-en
sändasIcungärelsenskrift av

till styrelsen.

uppenbarligenbeslutetOm
ellerberör endast vissaviss

förfår, ställetsakägare, i att
föreläggan-kungörande sker,

med sakägama.det delges

vattenskydd-fråganOm om
efterharsområde tagits upp

kostnaderna föransökan, skall
kungärandet betalas av
sökanden.

1b§

vattenskyddsomrádeNär
föreskrifterochfastställts när

1613 b eller §enligt 9 kap.
ellermeddelats, ändrats upp-

skallsådant område,hävts för
kun-möjligtbeslutet snarast
före-detpå sätt ärgöras som

föüattning-beträfandeskrivet
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allmänhet.i Kungörelsear om
beslutet skall också införas i
ortstidning. Sökande och
sakägare ha fått delanses av
beslutet den dag kungörelsen

införd ortstidning.ivar

Om beslutet har meddelats

efter ansökan, skall sökanden
betala kostnaderna för kungör-
andet.

21 kap. Straffbestämmelser m.m.

Till böter eller fängelse i Till böter eller fängelse i
högst två döms denår högst dömstvå år densom som
med elleruppsåt med elleruppsåtav grov av grov
oaktsamhet bryter före- oaktsamhet bryter före-mot mot

4skrifter har meddelats skrifter har meddelatssom som
med stöd med stödav av

9 kap. 16 9 kap. 13 b och 16 §§,

2. 10 kap. 7 2. 10 kap. 7

13 kap. 10 och 13 kap. 7-10 och 38 §§,
38 §§,

4. 14 kap. 90ch 4. 14 kap. 6 och 8-
10 §§, 10 §§,

15 kap. 7 och s §§, 5. 15 kap. 7 och 8 §§,

16 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 5 och 6 §§,

17 kap. 1 17 kap. 1
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intrångför23 kap. Ersättning

2 §a

ochFastighetsägare in-
tillsärskildnehavare rättav

tillfastighet har ersätt-rätt
föreskrifter enligtning, om

andra stycket13 b9 kap. §
ansökanmeddelats eftersom
markan-pågåendemedför att

försvårasvändning avsevärt
del fastighetenberördinom av

anspråk.eller mark itasatt

föreskrift enligtOm en
stycket13 b andra9 kap. §

innebär för-första meningen
åtgärdbud vidta vissatt en

fårsärskilt tillstånd,utan
grund denpåersättning av

endastföresknjten utgå om
ellertillståndsådant vägrats

villkor.särskildaförsetts med

skall betalasErsättningen
före-har begärtden somav

länsstyrelsen.skrifterna hos

synnerligtOm men upp-
användningenvidkommer av
skall fastighetenfastigheten,
ersättningsskyldi-denlösas av

begär det.ägarenge om
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3§

Ersättning i 2 § Ersättning enligt 2 § ellersom avses
betalas skadaninte 2 § förstaar eller andra stycketom av a
mindre omfattning. Ersättning skall minskas med beloppett
skall minskas med belopp fastighets-ett vadmotsvararsom

vadmotsvarar pd eller rättighetsinnehavarensom som
grund 2 första§ stycket enligt 2 första§ stycket ellerav
skall tdlas ersättning. 2 förstautan § stycket skyldigdra

tåla ersättning.utanatt

5§

Vid tillämpningen 2 och Vid tillämpningen 2av av a
4 §§ skall beaktasäven andra och 4 skall beaktasäven
beslut enligt 9 kap. 5 andra beslut enligt 9 kap.
och 8 §§ förbud enligtsamt 8 och 13 b §§ samt
10 kap. 4 § andra stycket och förbud enligt 10 kap. 4 §
ll kap. 5 § tredje stycket, andra stycket och ll kap. 5 §
beslut enligt 18 § skogsvårds- tredje stycket, beslut enligt
lagen 1979:429 beslut 18samt § skogsvårdslagen

i 14 kap. 8 § första 1979:429som avses beslutsamt som
stycket plan- och bygglagen i 14 kap. 8 första§avses
l987:l0, under förutsättning stycket plan- och bygglagen

besluten har meddelatsatt l987:l0, under förutsättning
inom tio föreår det beslutensenaste har meddelatsatt
beslutet. Dessutom skall be- inom tio föreår det senaste
aktas sådan inverkan hän- beslutet. Dessutom skall be-av
synstaganden enligt 30 § aktas sådan inverkan hån-av
skogsvårdslagen i särskil- synstaganden enligt 30 §som
da fall har inträtt inom skogsvârdslagen i särskil-samma som
tid. da fall har inträtt inom samma

tid.

Har talan eller tillrätt Har talan eller tillrått
ersättning eller inlösen med ersättning eller inlösen med
anledning beslut anledning beslutav som anges av som anges
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förloratsstycket påi förstaförloratsi första stycket på
i 9bestämmelsernagrund9bestämmelserna igrund avav

förstaeller 10 §10motsvarande eller §10 § ellereller a
motsvarandeellerstycketbestämmelser i vattenlagen

i ochbestämmelser plan-eller plan- och bygglagen,
för-dettabygglagen, utgörförhållande intedettautgör

hinderintehållande någothinder beslutet motnågot mot att
enligtbeaktasbeslutetenligt första stycket.beaktas att

stycket.första

10a§

anspråkvillDen görasom
inlösenellerersättningpå

begäranskall,enligt 2 § oma
enligtföreskriftergrundas på

andra stycket,9 kap. 13 b §
denväcka talan ersätt-mot

vattendom-hosningsskyldige
denfrånstolen inom årett

då det beslut ansprå-dag som
lagaket grundas på vann

dettakraft. hanGör inte
förlorar han sin ratt.

eller[fråga ersättningom
stycketenligt förstainlösen
16 kap.9 ochgäller i övrigt

1983:291.vattenlagen

1995.lag i kraft juliträder den lDenna
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till16. Förslag
ändring i lagenLag om

införande0000zO0 avom

miljöbalken;

införandeHärigenom föreskrivs i lagen 0O00:00detatt om av
miljöbalken införas paragraf, 5 följande lydelse.skall §en ny a av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

5 §a

föreskrifterFörordnanden och
14 tredje styck-enligt 2 kap. §

63 vattenla-eller 62 eller §et
1918:523 eller 19 kap. 2gen

eller 3 vattenlagen§
1983:291 skall med-anses
delade med stöd 9 kap.av

miljöbalken.13 b och 16

förordnande enligtOm ett
ellerkap. 14 tredje stycket2 §

1918:52362 vattenlagen§
upphävs, skall detändras eller

fastighetsboken.antecknas i

lag träder i kraft juli 1995.Denna den 1
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17. tillFörslag
Lag ändring i lagenom

1994:201 ändring iom

kommunalskattelagen
1928:370;

Härigenom föreskrivs 20 lagen 1994:201§ ändring iatt om
kommunalskattelagen 1928:370 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid beräkningen inkomsten från särskild förvärvskälla skallav
alla omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande
och bibehållande avräknas från samtliga intäkter i ellerpengar

värde bruttointäkt, influtithar i förvärvskällan underpengars som
beskattningsåret.

Avdrag får inte för:göras fårAvdrag inte för:göras

den skattskyldiges levnads- den skattskyldiges levnads-
kostnader och därtill hänför- kostnader och därtill hänför-
liga utgifter, så vad skatt- liga utgifter, vad skatt-såsom som
skyldig eller skyldiggåvautgett ellergåvautgettsom som

periodiskt understöd eller periodiskt understöd ellersom som
därmed jämförlig periodisk därmed jämförlig periodisk
utbetalning till i sitt utbetalning till i sittperson person
hushåll; hushåll;

sådana kostnader för hälso- sådana kostnader för hälso-
vård, sjukvård företags- vård, sjukvård företags-samt samt
hälsovård i anvis- hälsovård i anvis-som anges som anges
ningarna; ningarna;

kostnader i samband med kostnader i samband med
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plockning vilt växande bär plockning vilt bärväxandeav av
och eller kottar till och tilleller kottarsvampar svampar
den del kostnaderna inte den kostnaderna intedelöver- över-
stiger intäkterde stiger de intäkterär ärsom som
skattefria enligt 19 skattefria enligt 19

värdet arbete, i den värdet arbete, i denav som av som
skattskyldiges förvärvsverk- skattskyldiges förvärvsverk-
samhet utförts den skatt- samhet utförts den skatt-av av
skyldige själv eller andre skyldige själv andreeller
maken eller den skattskyl- maken eller den skattskyl-av av
diges barn fyllt 16 diges fyllt 16år; barn år;som som

den skattskyldigesränta på den skattskyldigesränta på
kapital har nedlagts i kapital har nedlagts ieget egetsom som

hans förvärvsverksamhet; hans förvärvsverksamhet;

svenska allmänna skatter; svenska allmänna skatter;

kapitalavbetalning skuld; kapitalavbetalningpå skuld;på

enligt 8 kap.ränta 1 § enligt 8 kap. 1 §ränta
studiestödslagen 1973:349, studiestödslagen 1973:349,
52, 52 och 55 §§ lagen 52, 52 55och §§ lagena a
1941:416 arvsskatt och 1941:416 arvsskatt ochom om
gåvoskatt, 32 § 49och § gävoskatt, 32 49§ och §
4 uppbördslagen 4 uppbördslagenmom. mom.
1953:272, 5 kap. 12 § lagen 1953:272, 5 kap. 12 § lagen
1984:151 punktskatter 1984:151 punktskatterom om
och prisregleringsavgifter, 13 och prisregleringsavgifter, 13
och 14 lagen 1984:668 och 14 lagen 1984:668

uppbörd socialavgifter uppbörd socialavgifterom av om av
från arbetsgivare, 30 § tull- från arbetsgivare, 30 tull-§
lagen 1987:1065, 60 for-§ 1987:1065,lagen 60 for-§
donsskattelagen 1988:327 donsskattelagen 1988:327

16och kap. 12 och 13 §§ 16och kap. 12 och 13 §§
mervärdesskattelagen mervärdesskattelagen
1994:200 kvarskat- 1994:200 kvarskat-samt samt
teavgift och dröjsmålsavgift teavgift dröjsmålsavgiftoch
beräknad enligt uppbördsla- beräknad enligt uppbördsla-
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gen; Sen;

avgift enligt lagen avgift enligt lagen
1972:435 överlastavgift; 1972:435 överlastavgift;om om

avgift enligt 10 kap. plan- avgift enligt 10 kap. plan-
och bygglagen 1987:10; och bygglagen 1987:10;

avgift enligt 10 kap. 7 § avgift enligt 10 kap. 7 §
utlänningslagen 1989:529; utlänningslagen 1989:529;

avgift enligt 26 § arbets- avgift enligt 26 § arbets-
tidslagen l982:673; tidslagen l982:673;

skadestånd, grundas skadestånd, grundassom som
lagenpå 1976:580 med- lagen 1976:580på med-om om

bestämmande i arbetslivet eller bestämmande i arbetslivet eller
lag förhål-gäller lag gäller förhål-annan som annan som

landet mellan arbetsgivare och landet mellan arbetsgivare och
arbetstagare, skadeståndet arbetstagare,när skadeståndetnär

ekonomiskän ekonomiskänannat annatavser avser
skada; skada;

företagsbot 36enligt kap. företagsbot enligt 36 kap.
brottsbalken; brottsbalken;

straffavgift 8enligt kap. straffavgift enligt 8 kap.
7 § tredje stycket rättegångs- § tredje stycket7 rättegångs-
balken; balken;

belopp för vilket arbetsgi- belopp för vilket arbetsgi-
betalningsskyldigär betalningsskyldigärvare vare

enligt 75 § uppbördslagen enligt 75 § uppbördslagen
1953:272 eller för vilket 1953:272 eller för vilket
betalningsskyldighet föreligger betalningsskyldighet föreligger

grundpå underlåtenhet grundpå underlåtenhetatt attav av
avdrag enligtgöra lagen enligtavdrag lagengöra

1982: 1006 avdrags- 1982:1006och avdrags- ochom om
uppgiftsskyldighet beträffande uppgiftsskyldighet beträffande
vissa uppdragsersättningar; vissa uppdragsersättningar;
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1976:206avgift enligt lagenavgift enligt 1976:206lagen
felparkeringsavgift;felparkeringsavgift; omom

kontrollavgift enligt lagenkontrollavgift enligt lagen
kontrollavgift1984:318kontrollavgift1984:318 omom

olovlig parkering;parkering; vidvid olovlig

Överförbrukningsavgiftöverförbrukningsavgift
enligt ransoneringslagenenligt ransoneringslagen

:268;19781978 :268;

enligtmiliöskyddsavgiji
miljöbalken;22 kap.

vattenföroreningsavgiftvattenföroreningsavgift
1980:424enligt 1980:424 enligt lagenlagen omom
vattenföroreningvattenñrorening åtgärderåtgärder motmot

från fartyg;från fartyg;

enligt 3avgift avgift § lagenenligt 3 § lagen
bemyndigandel975:851975:85 bemyndigande medmed

in-föreskriftermeddela föreskrifter in- meddelaatt att omom
utförsel eller utförseleller varor;av varor; av

lagringsavgift enligt lagenlagringsavgift enligt lagen
1984:1049 bered-1984:1049 bered- omom

olja och kolskapslagring olja skapslagringoch kolav av
1985:6351985:635 eller lageneller lagen omom

försörjningsberedskap försörjningsberedskap påpå
naturgasområdet; naturgasomrádet;

enligt 18 lagenavgift enligt 18 avgift §§ lagen
innefattande1902:71 innefattande 1902:71 l,1, s.s.

vissa bestämmelser elekt-vissa bestämmelser elekt- omom
riska anläggningar; riska anläggningar;

ikapitalförlust i kapitalförlust m.m.m. m.
särskiltvidare särskilt vidaremån månän änsom som

föreskrivs;föreskrivs;
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avgift enligt 13 och 14 §§ avgift enligt 13 och 14 §§
lagen 1992:1438 dieselo- 1992:1438lagen dieselo-om om
ljeskatt och användning ljeskatt och användningav av
vissa oljeprodukter; vissa oljeprodukter;

ingående skatt enligt ingående skatt enligtmer- mer-
värdesskattelagen 1994:200 värdesskattelagen 1994:200
för vilken det finns till för vilkenrätt det finns tillrätt
avdrag enligt 8 kap. eller avdrag enligt 8rätt kap. eller rätt
till återbetalning enligt 10 kap. till återbetalning enligt 10 kap.

lag.nämnda nämnda lag.

Denna lag träder i haft den 1 juli 1995.
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18. tillFörslag
iLag ändring lagenom

statlig1947:576 om

inkomstskatt;

Härigenom föreskrivs 1947:57625 § 2 lagenatt mom. om
statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

mom.25 §2

avyttring fastighetMed avyttring fastighetMedav av
likställs Överföring mark likställs överföring markav av

samfálligheteller andel i eller andel i samfällighet
fastighetsreglering fastighetsregleringgenom genom

enligt 5 kap. och uppdelning i enligt 5 kap. och uppdelning i
lotter klyvning enligt lotter klyvning enligtgenom genom
11 kap. fastighetsbildnings- 11 kap. fastighetsbildnings-

1970:988, överfö-lagen lagen 1970:988, överfö-om om
ringen eller uppdelningen sker ringen uppdelningeneller sker

ersättning helt eller delvis ersättning helt eller delvismot mot
i i avståendeavståendesamt samtpengar, pengar, avav
mark inlösen mark inlösen enligtenligtgenom genom
8 kap. lag. 8 kap. lag. denHar den Harsamma samma
ersättning i ersättning ipengar som en pengar som en
skattskyldig erhållit skattskyldig erhållitgrund grundpå på

överföring överföringenligt 5 kap. enligt 5 kap.av en av en
eller uppdelning enligt eller uppdelning enligten en
11 kap. nämnda lag inte 11 kap. nämnda lag inteöver- över-
stigit 5 000 stigitkronor, dock 5 000 kronor, dockär är
inte del vinsten intenågon del vinstennågonav av
skattepliktig. skattepliktig. ersättningenOm ersättningen Om

1 1993:1579lydelseSenaste
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i överstiger 5 000 i överstiger 5 000pengar pengar
kronor, skall skattepliktig kronor, skall skattepliktigsom som
inkomst del inkomstså delsåtas stor tas storupp av upp av
hela realisationsvinsten realisationsvinstenhelasom som
ersättningen i minskad ersättningen i minskadpengar, pengar,
med 5 000 kronor, med 5 000 kronor,utgör utgörav av
det totala vederlaget för det totala förvederlagetöver-
föringen eller uppdel- ningen, överföringen eller uppdel-
minskat 000med 5 kronor, ningen, minskat 5 000med
dock skattepliktigaden kronor, dock denatt att
inkomsten inte skall skattepliktiga inkomsten intetas upp
till högre belopp skall till högre beloppän mot- tassom upp

den del ersättningen deldenän motsvararsvarar av som av
i överstiger 5 000 ersättningen ipengar som pengar som
kronor. överstiger 5 000 kronor.
Avyttring fastighet Avyttring fastighetav anses ansesav
vidare föreligga vidare föreligganär ägare när ägareav av
fastighet fått engångsersättning fastighet engångsersättningfått

grund allframtidsupplå-på grundpåav av
telse. Härmed ersättning allframtidsupplåtelse. Härmedavses

grund inskränk-på sådan ersättning grundpåav avses av
ning i förfoganderätt fas-till sådan inskränkning i
tigheten skett enligt förfoganderätt till fastighetensom na-
turvårdslagen 1964:822 eller skett enligt 23 kap.som

grund miljöbalken grundpå motsvarande eller påav av
inskränkningar enligt andra motsvarande inskränkningar
författningar eller grund enligt andra författningar ellerpä av
upplåtelse nyttjanderätt grund upplåtelsepåav av av
eller servitutsrätt till fastig- nyttjanderätt servitutsrätteller
heten för obegränsad tid. fastighetentill för obegränsad
Engångsersättningen i dessa tid. Engångsersättningen iär är
fall betrakta köpeskil- falldessa betraktaatt attsom som
ling, varvid så del köpeskilling, varvid delsåstor storav
fastigheten avyttrad fastigheten avyttradanses som av anses
ersättningsbeloppet ersättningsbeloppetutgör utgörav som
fastighetens hela värde vid fastighetens hela värde vidav
tiden för beslutet fastig- tiden för beslutetom om
hetens hela vid tiden förvärde fastighetens vidhela värde
beslutet inskränkningen i tiden för beslutetom om
förfoganderätten eller för inskränkningen i
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upplåtelsen nyttjanderätten förfoganderätten eller förav
servitutsrätten. nyttjanderätteneller upplåtelsen av

eller servitutsrätten.

fåttskattskyldige med allframtidsupplåtelseHar den i samband
ersättning awerkningsrått skallgrund upplåtelsepå av av
ersättningen, den skattskyldige yrkar det,om anses som
engångsersåttning allframtidsupplåtelsen.grund Harpå av

skattskyldige i fått ersättning förden fall avyttradeavsettnu
skogsprodukter, får 60 ersättningen behandlasprocent somav
engångsersättning allframtidsupplåtelse. igrund Vadpå sägsav som

fördetta stycke gäller dock endast skatteplikt för ersättningenom
awerkningsrätten eller skogsproduktema inträtt under samma
beskattningsår ersättningen grund allframtidsupplåtelsen.pâsom av

det sammanlagda beloppet den eller deFrån av
skattskyldigeengångsersättningar den under beskattningsårettsom

fått grund allframtidsupp- låtelse berättigad tillhar på hanärav
avdrag med 5 000 kronor, han inte visar hafthanattom
avdragsgilla omkostnader till eller högre belopp. Avdragetsamma

inte överstigafår dock det sammanlagda ersättningsbeloppet ñr
upplåtelsema.

lag i kraft 1995.Denna träder den 1 juli
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till19. Förslag
ändring i jordabalken;Lag om

följandeHärigenom föreskrivs 3 3 jordabalken skall hakap. §att
lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

Rättsförhållanden3 kap. mellan grannar

utföra utföraDen Den ämnarämnarsom som
utföra grävning utföra grävning ellereller låta eller eller låta

sinliknande arbete sin mark liknande arbete markpåpå
varjeskall vidta varje skyddsåtgärd skall vidta skyddsåtgärd

nödvändig förkan nödvändig för kansom anses som anses
förebygga skada förebygga skadapå påatt attan- an-

gränsande mark. Bestämmel- gränsande mark. Bestämmel-
ersättning förersättning för skador skadorser om ser om

grävning grävning ellertill följd eller till följdav av
liknande ñnns iliknande ñnns i miljö- arbetearbete

miljöbalken.skadelagen 1986:225. 24 kap.

Medför skyddsåtgärdMedför skyddsátgärd
uppenbarligen uppenbarligen högre kostnadhögre kostnad

åtgärdenden skadaden skada åtgärden änän somsom
förebygga, fårförebygga, får åt-åt- attattavser avser

underlåtas. Skadangärdengärden underlåtas. Skadan
enligtskall dockskall dock enligt ersättasersättas

i 24 kap.i miljöskade- bestämmelsernabestämmelserna
miljöbalken. det begärs,lagen. det skall OmOm begärs,
skall säkerhet enligt vadsäkerhet enligt ivad sägs somsom

2 utsökningsbal-2 utsökningsbalken i kap.kap. sägs

1 lydelse 1992Senaste
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ställas hos länsstyrelsen för ken ställas hos länsstyrelsen
ersättningen innan arbetet för innanersättningen arbetet
börjar. börjar.

Är byggnad eller anläggning, hör till angränsandeannan som
mark, till följd vårdslöshet vid uppförandet brist ieller under-av
hållet, sådan beskaffenhet särskild skyddsåtgärd nödvändigärattav
för förebygga skada med anledning arbete inte sträcksatt av som
nedanför vanligt källardjup, skall åtgärden bekostas den angrän-av
sande markens Om anläggningen hör till skallägare. tomträtt,en
åtgärden i stället bekostas tomträtthavaren.av

Denna lag träder i kraft juliden 1 1995.
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till20. Förslag
ändring iLag om

fastighetsbildningslagen
1970:988;

fastighetsbildningslagenHärigenom föreskrivs kap. 104 §att a
1970:988 följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. Fastighetsbildningsförrättning

Om ansökan gjortshar gjortsOm ansökan harom om
fastighetsbildning för bebyg- fastighetsbildning för bebyg-
gelse eller ändamål gelse eller ändamålannat annatsom som
kräver medgivande enligt medgivande 9-kräver enligt
naturvårdslagen 1964:822, 1I kap. miljöbalken, får
får fastighetsbildningsmyndig- fastighetsbildningsmyndig-
heten efter samtycke heten efter samtyckeav av
sökanden begära sådant med- sökanden begära sådant med-
givande. givande.

lag träder i kraft juliDenna den 1 1995.

1 Omtryckt 1992:1212

2 lydelse 1989:724Senaste
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21. Förslag till

ändringLag i vapenlagenom

1973:1176;

Härigenom vapenlagenföreskrivs 3 § 1973:1176 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

Med ammunition förstås i denna lag och projektiler tillpatroner
handvapen lagen tillämpas tändhattarpå och andra tänd-samtsom
medel till sådana och projektiler.patroner

Bestämmelser ammuni- Bestämmelser ammuni-om om
tion hänföra tillär tion hänföra tillatt är attsom som
explosiva eller explosiva ellervaror som varor som
innehåller gift finns i innehålleräven gift finns iäven
lagen 1988:868 brand- lagen 1988:868 brand-om om
farliga och explosiva farliga explosivaochvaror varor
och lagen 1985:426i och 14 kap. miljöbalken.iom
kemiska produkter.

Denna lag träder i kraft den julil 1995.

1 Omtryckt 1991:1188

2 lydelseSenaste 1993:208
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22. Förslag till
Lag ändring iom

fastighetstaxeringslagen
1979:1152;

Härigenom föreskrivs 2 kap 4 § och 4 kap. 7 § fastighets-att
taxeringslagen 1979:1152 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. Indelning byggnader och markav
4

Mark skall indelas i de ägoslag i det följande. Marksom anges
är vattentäckt skall indelas endast den täktmark.är Indel-som om

ningen får inte påverkas förekomsten byggnad skall rivasav av som
saneringsbyggnad eller byggnad eller byggnaderav vars samman-
lagda taxeringsvärde inte skulle till 50uppgå 000 kronor.

Tomtmark
Mark småhus, hyreshus, industribyggnad,upptas special-som av

byggnad eller övrig byggnad trädgård, parkeringsplats,samt upp-
lagsplats, kommunikationsutrymme ligger i anslutningm.m., som
till sådan byggnad.

tillMark fastighet, bebyggdär med småhus, hyreshus,som
industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad, skall i sin
helhet tomtmark,utgöra fastigheten ligger i ägoslcifte och harettom

total areal inte överstiger två hektar. Detta skall docken som
gälla fastighetens mark till delnågon skall tillsammansom taxeras
med egendom enligt reglerna i 4 kap.annan

1 lydelseSenaste 1992:1666
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till obe-gälla marktomtmark skall ocksåharVad sagtsnu om
debyggnadsändamål underförfastighet, har bildatsbyggd som

skalli tidenbildats tillbakafastigheten längretvå åren. Harsenaste
den fåruppenbartdettomtmark endastmarken ärutgöra attom

tomtmarkobebyggd markövriga fall skallbebyggas. I anses som
enligt förhands-tillståndellerfinns giltigt bygglovendast det ettom

avseende sådan bygg-1987:10,bygglagenbesked enligt plan- och
i stycket.andranad som anges

Exploateringsmark
deltilldetaljplan och någoningår iObebyggd mark somensom

inte gälla,skallbyggnadsändamål.för Dettaavsedd användasär att
uppenbartdetellerindelas tomtmark ärmarken skall omsomom

genomföras eller kommerexploatering kommer attattatt avse-
fördröjas.värt

TäktmarkTäktmark
gällerför vilkenMarkgällerMark för vilken

kap. 1enligt I] §täkttillståndenligt 18täkttillstånd § natur-
miljöbalken eller vattenlagenvdrdslagen 1964:822 eller
1983:291.1983:291.vattenlagen

Byggnadpågående påskall jämställasMed täkttillstånd
indelasmarkenhindrar inteutnyttjandetäktområde för täktens att

täktmark.som

Åkermark

växtodlingtilllämpligen kan användasellerMark användssom
plöjas.lämpligocheller bete är attsom

Betesmark
ochtill betelämpligen kan användasMark används ellersom

plöjas.inte lämpligär attsom

skogsmark
inte ivirkesproduktion och väsent-lämplig förMark är somsom

börMark där detändamål.utsträckning används förlig annat
fjäll-ellerjordflykttill skydd sand- ellerñnnas skog attmotmot

flyttas ned.gränsen
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inteoutnyttjad skall dockMark ligger i huvudsakhelt ellersom
grund särskilda förhållandenskogsmark, den påanses som om av

inte virkesproduktion.bör i anspråk förtas

enligtvirkesproduktion, denMark skall lämplig för omanses
minsti genomsnittbedömningsgrunder produceravedertagna kan en

kubikmeter virke hektar.åretom per

Skogsimpediment
impedimentñällskog andraberg, hällmark, mark med ochMyr,

anslutning till skogsmark.i

Övrig mark
tidigare nämnda ägosla-Mark inte skall denågotutgörasom av

gen.

Taxeringsenhet och beskattningsnatur4 kap.
7 §

inomLigger exploateringsmark olika eller planområdentätorter
taxeringsen-mark inom varje eller planområdeskall tätort utgöra en

het.

täktmark skilda täktmark skildaBestårBestår av av
skall varjemarkområden skall varje markområden

område områdesådant sådant utgörautgöra enen
Omfattastaxeringsenhet. taxeringsenhet.Omfattas

täktplanområden områdentäktplanav samma av samma
miljöbalkenenligt naturvårdslagen enligt 11 kap.

1964:822 dockskall de dock skall de utgöra taxe-en
ringsenhet.taxeringsenhet.utgöra en

kraft juli 1995.lag träder i den 1Denna
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till23. Förslag
ändring iLag om

fastbränslelagen 1981:599;

fastbränslelagen 1981:599 skallHärigenom föreskrivs 3 §att a
följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a§2

Tillstånd regeringen eller den myndighet regeringenav som
förbestämmer krävs att

uppföra, installera eller ändra eldningsanläggning så atten
för huvudsakligden får utförande eldning med kol, anlägg-ett om

ningen tillförd effekt kilowatt,få överstigande 500 elleravses en

2. elda kol i anläggning utförandemed med änannaten som
tillfördai anläggningens effekt överstiger 500 kilowatt.avses om

Tillstånd endast användning anläggningenkol i äromges av
riksdagenförenlig med energipolitiska riktlinjer förantagnaav

introduktion kol.av

särskildatillstånd får eller förenas medEtt begränsas till viss tid
villkor.

Tillstånd enligt Tillstånd enligt denna lagdenna lag
tillbehövs inte tillstånd inte tillståndtill behövsom om

anläggningen meddelats enligtmeddelats enligt anläggningen
4 kap. lagen 198712 kap miljöbalken. Utanför5om
hushållning med fjärrvärmeområden där ellernaturresurser

1 Omtryckt 1984:641

2 1987:160lydelseSenaste
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Utanför ellerområden där distribuerasnaturgasm. m.
fjärrvärme eller distribuerad enligtblinaturgas avses
distribueras energiplaneringeller kommunensbliavses
distribuerad enligt tillstånd förkommu- behövs inte an-

energiplanering läggningar för industribyggna-behövsnens
inte tillstånd för anläggningar der eller trâdgårdsnåringens
för industribyggnader byggnader.eller
trädgårdsnäringens byggna-
der.

lag iDenna träder kraft den 1 juli 1995.
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tillFörslag24.

i lagenändringLag om

kärnteknisk1984:3 om

verksamhet;

kärnteknisk1984:3Härigenom föreskrivs 5 b § lagenatt om
verksamhet följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5 b

denRegeringen ellerRegeringen eller den
regeringenmyndighetregeringenmyndighet somsom

får föreskrivabestämmerföreskrivafårbestämmer attatt
tillståndtillstånd det i ärendendet i ärenden omom

skallenligt denna lagskall upprät-enligt lagdenna uppråt-
miljökonsekvensbe-miljökonsekvensbe- tastas enen

8 kap miljö-skrivning enligtmöjliggörskrivning ensom
balken möjliggörsamlad bedömning en enav som

verk- bedömninganläggnings,planerad samlad av en
inverkan anläggnings, verk-åtgärds planeradsamhets eller

inverkaneller åtgärdsmiljön och hälsan. samhetspå
hälsan.miljön ochpå

1995.i kraft julilag träder den lDenna

1 1992: 1536Omtryckt

Z 1993:420lydelseSenaste
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till25. Förslag
iändringLag om

räddningstj änstlagen
1986:1102;

räddningstjänstlagenHärigenom föreskrivs 28 §att a
1986:1102 följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

28 a

finnsl984z3 kämteknisk verksamhet10 lagenl § om
kämteknisk anlägg-skyldighet för innehavarebestämmelser avom

upprätthålla säkerhetenvidta de åtgärder behövs förning att attsom
vid anläggningen.

hdlsoskyddslagenAv
1982:1080 framgår varjeatt

hälsoskyddförkommun svarar
pdkallaskommuneninom som

radioaktivautsläpp avav
följerinteämnen, annat avom

denna lag.

1995.lag i kraft juliträder den 1Denna

1 1992:948Omtryckt

Z 1992:11lydelseSenast
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tillFörslag26.

iändringLag om

1986:1386;bilavgaslagen

1986:1386 skall habilavgaslagen13föreskrivs §Härigenom att
följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

13 §

Koncessionsndmndenkoncessionsnâmnden FörFör
prövningen i till-vidgälleri till-vid prövningengäller

0000:00lagenlämpliga delaroch 12 §§11lämpliga delar
Koncessionsndmnden förandrastycket,14 första§ om

miljöskydd.tredje-femte3 ochstycket
miljö-15 §styckena samt

1969:387.skyddslagen

juli 1995.li kraft denträderlagDenna
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tillFörslag27.

iändringLag om

l988:220;strålskyddslagen

strålskyddslagen27 §§föreskrivs 22 ochHärigenom att a
följande lydelse.1988:220 skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

22a§

Regeringen eller denRegeringen eller den
regeringenmyndighetregeringenmyndighet somsom

får föreskrivabestämmerföreskrivafår attbestämmer att
tillstånddet i ärendenärenden tillstånddet i omom

lag skallenligt denna upprät-lag skallenligt denna upprät-
miljökonsekvensbe-miljökonsekvensbe- tastas enen

kap. Iniljö-enligt 8skrivningmöjliggörskrivning ensom
möjliggörbalkenbedömningsamlad ensomenav

bedömningsamladanläggnings, verk-planerad av en
anläggnings, verk-inverkan planeradåtgärdssamhets eller

inverkanåtgärdasamhets ellerhälsan.miljön ochpå
och hälsan.miljönpå

lydelse :1546Senaste 1992
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27

Om tillstånd har meddelats enligtett lagen 1984:3 kämtek-om
nisk verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer meddela de ytterli-som

villkor behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndetgare som
kämtelmisk anläggning, skall dock villkor li avsevärdavser en som l

män kan påverka utformningen anläggningen eller driften vidav
denna alltid underställas regeringens prövning.

Regeringen eller den Regeringen eller den
myndighet regeringen myndighet regeringensom som
bestämmer får föreskriva bestämmer fär föreskrivaatt att

idet fråga villkor det i fråga villkorom som om som
enligt första stycket under- enligt första stycket under-
ställs regeringens prövning ställs regeringens prövning
skall miljökonse-upprättas skall miljökonse-upprättasen en
kvensbesla-ivning enligt kvensbeskrivning enligt
22 s kap. miljöbalken.a

l
1
1
i
I

Denna lag träder i kraft den l juli 1995.

i

7 Senaste lydelse 1992:1546
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28. Förslag till
ändring iLag lagenom

brandfarliga1988:868 om

explosivaoch varor;

Härigenom föreskrivs 1988:8684 § lagen brandfarligaatt om
explosivaoch skall ha följande lydelse.varor

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

integäller sådanLagen brandfarliga eller explosivatransport av
1982:821omfattas lagen farligttransportvaror som av om av

gods.

lagen 1985:426 miljöbalken finnsI be-Iom
kemiska produkter finns be- stämmelser avsedda före-att

avsedda före- byggastämmelser andra skador sådanaänatt
bygga andra skador sådana kan uppkommaän som genom

kan uppkomma brand eller explosion vidsom genom
vidbrand eller explosion hantering brandfarliga ellerav

hantering brandfarliga explosivaeller Bestämmel-av varor.
explosiva skyldighet för arbets-Bestämmel-varor. ser om

skyldighet givareför arbets- och arbetstagare attser om
givare vidtaoch arbetstagare skyddsåtgärderatt mot
vidta skyddsåtgärder skador kan uppkommamot som
skador kan brand eller explosionuppkommasom genom

brand eller explosion vid hantering brandfarligagenom av
vid hantering brandfarliga eller explosiva finns iav varor
eller explosiva arbetsmiljölagen 1977:1160.finns ivaror
arbetsmiljölagen 1977:1160. råddningstjånstlagenI

råddningstjänstlagen 1986:1102 finnsI bestämmel-

1 lydelse 1993:1626Senaste
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1986:1102 skyldighet förñnns bestämmel- ägareser om
byggnadskyldighet för eller innehavareägare avser om

innehavare anläggningareller byggnad eller andra attav
anläggningar skadeföre-eller andra vidta olycks- ochatt

vidta skadctöre- vidolycks- och byggande åtgärder brand.
vid brand.byggande åtgärder

användningfråga sprängning och pyrotekniskaI om av varor
finns bestämmelser 2 20 och 3 kap. 6 och 7 §§ ordnings-kap. §
lagen 1993:1617.

träder i kraft juli 1995.Denna lag den 1
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29. tillFörslag
Lag ändring i fiskelagenom

1993:787;

Härigenom föreskrivs 3 § ñskelagen 1993:787 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Denna lag skall inte tilläm- Denna lag skall inte tilläm-
i den den stridermán i den den stridermånmotpas motpas

föreskrifter Torne älvs föreskrifter älvsTorneom om
ñskeområde eller föreskrifter ñskeområde eller föreskrifter

meddelats med stöd meddelats med stödsom av som av
naturvårdslagen 1964:822. 9-12 kap. miljöbalken.

Om till fiske i vissarätt delar landet och ñske-samemas av om
vårdsområden gäller särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den juli1 1995.
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30. Förslag till
Lag ändring i lagenom

1994:327 ändring iom

fiskelagen 1993:787;

Härigenom föreskrivs 20 lagen 1994:327§ ändring iatt om
fiskelagen 1993:787 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter vilken hänsyn vid fiske skall tilltas natur-om som
vårdens intressen. Föreskrifterna får dock inte ingripandeså attvara
fisket försvåras.avsevärt

Regeringen eller den Regeringen eller denmyn- myn-
dighet regeringen be- dighet regeringen be-som som

får föreskrivastämmer det får föreskrivastämmeratt detatt
i ärenden enligt denna lag i ärenden enligt denna lag
skall finnas skall finnas miljökonse-en
miljökonsekvensbeskrivningar kvensbeskrivning enligt 8 kap.

detgör möjligt be- miljöbalkenattsom det möj-görsom
döma vilken inverkan ñskeme- ligt bedöma vilken inver-att
toder och utsättande fiskar- ñskemetoderkan och utsättan-av

har miljön.på Föreskrif-ter de ñskarter har miljön.påav
fár innebära sådanterna att Föreskrifterna får innebäraen att

beskrivning skall upprättas sådan beskrivning skallav en
den användaatt denupprättassom avser attav som avser
metoder eller ñskarter.sätta användaut metoder eller sätta ut

fiskarter.

Denna lag träder i kraft den juli1 1995.
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31. Förslag till
Lag ändring i lagenom

1990:663 om

ersättningsfonder;

Härigenom föreskrivs 2 § lagen 1990:663 ersättnings-att om
fonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Avdrag för avsättning till ersättningsfond får skatte-göras om
pliktig ersättning erhållits för inventarier, byggnader, markanlägg-
ningar, mark eller för djurlager i jordbruk och renskötsel harsom
skadats brand eller olyckshändelse.genom annan

Sådant avdrag får också göras skattepliktig ersättningom er-
hållits för inventarier, byggnader och markanläggningar eller för
mark i samband med att

fastighet har tagits i anspråk expropriation elleren genom
liknande förfarande eller har under sådana förhål-avyttratsannars
landen tvångsavyttring för handenatt måste och det inteanses vara
skäligen kan avyttringen skulle ha ägt även tvångantas att rum om
inte förelegat,

fastighet har led i åtgärder för jordbruketsavyttrats etten som
eller skogsbrukets rationalisering, elleryttre

fastighet har till därför fastigheten påavyttrats staten atten
grund flygbuller inte kan bebos påtaglig olägenhet.utanav

Vidare får sådant avdrag Vidare får sådant avdrag
den skattskyldigegöras den skattskyldigegörasom om

fått engångsersättning för fått engångsersättning för
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byggnader ochinventarier,ochinventarier, byggnader
ellermarkanlâggningarmarkanlåggningar eller

samband medmark ifårsamband medmark ifår
ñrfoganderät-iinskränkningförfoganderät-inskränkning i

9-enligtsin fastighettillenligtsin fastighettill tenten
eller förmiljöbalkenII kap.1964:822naturvårdslagen

inskränkningarmotsvarandein-motsvarandeföreller
författningar.enligt andraenligt andraskrânkningar

författningar.

i frågainteersåttningsfond fårtill görasavsättningförAvdrag
omsättnings-och mark utgörmarkanläggningarbyggnader, somom

näringsverksamhet.itillgångar

1995.kraft den l juliilag träderDenna

i
x
i
i
i
i
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1 Inledning

31 1993 överlämnade vi huvudbetänkandeDen vårtmars
1993:27 Miljöbalk miljöministem. direktivSOU till ochVåra vårt

tidigare arbete har redovisats i det betänkandet.
1993Sedan vi i juni överlämnat SOUdelbetänkandetäven

1993:66 införande miljöbalken medLag har vi arbetat vidareom av
följdändringar till miljöbalken. Arbetet redovisas i förevarande be-
tänkande, slutbetänkande.vårtärsom

Arbetet skedde till början med utgångspunkt i förslag vi lagtdeen
fram 1994i huvudbetänkande. Sedan regeringen den 29vårt mars

den 3 förslagöverlämnat daterat till miljöbalk till Lagrådetett mars
har vi i stället förslag till följdändringar utform-våra till denanpassat

miljöbalksförslaget fåttning i lagrådsremissen. Eftersom det är avsett
miljöbalken skall i kraftträda den l juli 1995 och betänkandevårtatt

skulle försenas vi inte slutför slutarbetet före riksmötetsavsevärt om
vi intei juni 1994, har kunnat avvakta propositionen och våraanpassa

Vi medvetnaförslag till denna. detta dessvärre kommerär att attom
medföra för remissinstansema.olägenheter

Slutbetänkandet dels vid ochhar arbetats fram regelbundna täta
sammanträden med kommittén i helhet, dels vid åtskilligadess sam-
manträden med särskild redaktionsgrupp.en
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Allmänna följd-synpunkter på
ändringar miljöbalkentill

2.1 Förslaget till miljöbalk

2.1.1 Inledning

i det följande innehålletNär talas miljöbalken för enkel-om avses
hetens skull det regeringen till Lagrådet remitterade förslaget, utanav

i varjedet särskilt fall klargörs det föreliggerännuatt änatt annat
förslag.ett
Miljöbalken innehåller föreskrifter om

hushållning med mark, och andravatten naturresurser,
naturvård,
skydd för miljön.hälsan och

Syftet med miljöbalken är att
förutsättningar Förskapa lång sikt hållbar utveckling,en

skydda luftmark, och föroreningar och andravatten stör-mot
ningar vålla skadakan tillståndet i miljön,som
skydda människor störningar ioch miljön kanmotnatur som
förorsaka skada eller olägenhet,
vårda och bevara den biologiska mångfalden och kulturmiljöer,
främja hushållning med och andramark, vatten naturresurser,
främja återanvändning återvinningoch material,av
främja hushållning med energi.
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indelning2.1.2 Innehåll och

Innehåll

Förslaget till miljöbalken innebär i första hand antalatt ett stort
centrala lagar hälso- miljöområdetpå och skall samordnas i en ny
balk. den föreslagnaI balken ingår lagstiftning hälsoskydd,både om

miljöskydd, naturvård och hushållning med naturresurser.om om om
Miljöbalkens syfte i främsta skapa förutsättningar Erär attrummet

lång sikt hållbar utveckling.på grundtanke med balken viEn är atten
lever inte får söka komma undan miljöproblemen attsom nu genom

lasta dem framtiden och lämna efteröver på utarmad ochoss en
förstörd kanMan det fyra skydds-säga ärnatur. att stora grupper av
objekt miljöbalken skall förstadet det männi-värna För ärsom om.
skors hdlsa. För det andra det den fysiska miljön. det tredjeär För är

biologiskadet den mångfalden. Och för fjärdedet det hushållningenär
med naturresurser.

detNär gäller åtgärder för människornas hälsa välbefinnandeoch
behandlar balken påverkan störningar kan orsaka skador ellerav som
olägenheter. Exempel hälsoproblempå regleras miljö-som genom
balken luftföroreningar, gifter,är buller, liknandestank och påverkan
från omgivningen. Stora problemområden sjukvårds-, livsmedels-som
och trañksäkerhetsfrågor regleras huvudsakligen i andra lagar.

åstadkommaFör god miljö förockså kommande generationeratt en
interäcker det med fortlöpande skydda och miljö männi-att natur mot

skans påverkan. Vårt samhälle har mängd allvarliga miljö-storen
synder åtgärdas förmåste inte livsbetingelsema i framtidenattsom
skall försämras allvarligt för såväl människor det biologiska livetsom
i övrigt. särskiltNågra allvarliga exempel den allmänna försur-är
ningen mark och kräver kontinuerliga kostsammaochvatten,av som

Östersjönuppehållande åtgärder, och övergödningen och övrigaav
kusthav, vilken kan komma kräva åtgärder inte i formendastatt av
utsläppsbegrânsningar aktiva vårdinsatser.ävenutan

Även åtgärder dessa slag skall kunna bedrivas med stödav av
liksommiljöbalken, sådana former aktiv naturvård i dagav som

regleras i naturvårdslagen och kan betydelse iväntas ochstörresom
med betoningen bevara fullständigpå biologisk mångfald bliratt att en
allt tydligare. Också bevarandet det levande kulturlandskapet ochav
hit hörande minnen byggnader och andra anläggningar faller inomsom
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för miljöbalken, kulturminnes-frågan reglerasinteramen om genom
lagen.

Miljöskyddslagen inneburit skydd för dehar ett naturen genom
möjligheter föroreningarden förbjuda begränsa utsläppellergett att av

skulle försämra djur Allvarligalivsbetingelsema för och växter.som
faror för djurens emellertid ocksåoch överlevnad skapasväxternas av
människans blivitfysiska ingrepp i tid har detPårent naturen. senare

viktigt mål för biologiskanaturvårdsarbetet bevara den mång-ett att
Ävenfalden. mål tillgodoses i särskilt idetta balken, bestämmelserna

naturvård.om
l-Iushållningsaspekterrta i formbåde vad gäller hur naturresurserna
den fysiska miljön utnyttjas samlade nyttighetema ioch hur deav

övrigt brukas och hand har kommit spela alltmer centraltas attom en
i miljölagstiftningen.roll den moderna

siktlång hållbar utveckling samhället globalAtt nå på ären av en
målsättning och har slagits fast vid Rio-konfe-världssamfundetav

förutsättningar1992. skapa för varaktig utvecklingAttårrensen en
innebär miljöförstöringeninte bara hejdas i hög gradmåsteatt utan

god hushållning med säkerställas.även måsteatt naturensen resurser
inriktningBalkens det gäller hushållningnär går utöver naturresurs-

tillämpningsområdelagens främst utnyttjandet mark ochgälltsom av
samhällsplanering och samhällsekonomi kom-Frågor rörvatten. som

föreskrifternaberöras hushållning i miljöbalken. Enattmer genom om
viktig form hushållning innebär således undvika miljöproblemattav

god samhällsplanering. lagstiftning resurshushållningMengenom om
delvis inriktning,fåtthar främst den ökadegrundpåen nynumera av

vid möjligheternavikt fästs återanvända produkter skildaattsom av
slag och återvinna material dem. Genom balkenellerämnenatt attur
också skall tillämpas i återanvändning återvinningfrågor ochom av
material omfattar meningden fält vad i traditionellstörre änett som
brukar betecknas miljölagstiftning.som

Ingående lagar

Följande inordnaslagar i balken.större

1964:822Naturvårdslagen
Miljöskyddslagen 1969:387
Renhållningslagen 1979:596
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Hälsoskyddslagen 1982: 1080
1985:426Lagen kemiska produkterom

Lagen 1987:l2 hushållning med naturresurserom m.m.

följandeDessutom lagar i balken.går upp

1971:1154Lagen förbud dumpning avfall imot vattenom av
1976:1054Lagen svavelhaltigt bränsleom
1983:428 spridningLagen bekämpningsmedel skogs-överom av

mark
Miljöskadelagen 1986:225

1990:1079Lagen tillfälliga bilförbud.om

Indelning

Miljöbalken uppdelad sju avdelningar.är på
Balkens första avdelning med allmänna bestämmelser innehåller

endast kapitel, mál och grundläggande principer. Balkensett om
övergripande aktsamhetsregler ingår i detta kapitel.

den andra avdelningenI i huvudsak den nuvarandetas naturresurs-
lagen innehållerDen alltså bestämmelser hushållning medupp. om
mark och den fysiska miljön i övrigt och miljökonse-vatten samt om
kvensbeskrivningar och planeringsunderlag. Härtill kommerannat ett

Ävenkapitel miljökvalitetsnormer. detta kapitel får paraply-om
karaktär, dvs. skall tillämpas också i fråga de NRL-anknutnaom
lagarna.

Den tredje avdelningen innehåller balkens bestämmelser denom
miljövården. finnsgröna Här bestämmelser skydd för natur-om

områden för friluftslivet,och skydd för och djurlivet ochväxt-om om
arbetsföretag i naturen.

den fjärdeI avdelningen samlas aktsamhetsregler reglersamt om
tillstånd och prövning för särskilda verksamheter o.d. nämligen i fråga

miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter, hälsoskydd ochom av-
fallshantering.

avdelningenFemte innehåller balkens bestämmelser bl.a. tillsyn.om
ñnnsDär också bestämmelser avgifter och överklagande.om om

Iden sjätte avdelningen samlas balkens bestämmelser påföljder,om
dvs. förverkande och miljöskyddsavgift.om ansvar,
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sjundeDen avdelningen slutligen innehåller olika bestämmelser om
ersättning för intrång, skadestånd och miljöskadeförsäkring.om om
Genom miljöskadelagenäven förs in i miljöbalken kommeratt den
civilrättsliga regleringen fogas med andra ämnesområdenatt samman

brukar hänföras till miljörätten.som

2.1.3 Grunder

Allmänna principer

Vissa allmänna principer ligger till grund för miljöbalken. De är
allmänt vedertagna i det miljöpolitiska arbetet.

Försiktighetsprinczpen

Skyddet för hälsa och miljö, inbegripet den biologiska mångfalden,
måste från riskbedömningar.utgå principI bör det ankomma denpå

vill kangöra något påverka människors hälsa eller miljönsom attsom
visa åtgärden inte kommer medföraatt skada eller olägenhet.att
Misslyckas detta bör den tilltänkta åtgärden inte få komma till stånd

inte sådana skyddsåtgärder, begränsningar försiktighetsmåttoch iom
övrigt iakttas skador och olägenheter förebyggs. vissa fallatt I måste
efter intresseavvägning godtas, skador eller olägenheteratten upp-
kommer. Förutsättningarna härför måste i fallså regleras i lagstift-
ningen.

De föreskrifterna alltsåmåste liksom den miljö-nuvarandenya
skyddslagen ha sin grund i principen skador skall förebyggasattom
och åtgärder vidtas vid källan. princip finnsDenna inskriven i Rom-
fördraget hömpelarna i miljörättEG:s artikel l30r. Densom en av

i föroch sig självklarår bör inte invänta skador för avhjälpaattman-
dem i efterhand sitt bästagöra för skador huvudutan överatt taget
inte skall uppkomma. Enligt miljöbalken gäller allt arbete skallatt vara
förebyggande sig det gäller hälsoskydd, miljöskydd ellervare natur-
vård.
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drförorenaren betalarDet som

alltjämt1969 och byggerMiljöskyddslagen byggde vid sin tillkomst år
miljöstörningar harprincipen det den förorsakarpå är attatt somsom

avhjälpa dem.förebygga ellerbekosta de åtgärder behövs för attsom
arbetarskydds-itillämpades långt tidigareSamma tänkesätt redan t.ex.

samhälletskyddsåtgärderfrågor. har haft betala deFöretagen att som
arbetsmiljön för deerforderliga för riskerna ihar begränsaansett att

undermiljöpolitiken principen vedertagen ochanställda. gårInom är

Polluter Principle.beteckningen PPP Pays

Ökad tyngd för miüöbaven

i för-utformats miljökraven får ökad tyngdMiljöbalken har så att
framgår allhållande till intressen. aktsamhetsreglernaandra Av att

människors och miljön ochmiljöpåverkan skall bedömas hälsamot att
miljönvid sådan prövning hälsan och skall istå centrum.en

försiktighet från den nuvarandeallmänna kraven utgårDe
kemiska produkter. innebärregleringen i denlagen Detta att somom

hälsa eller miljö vidta de ochpåverka skall åtgärdernågot kangör som
hindraiaktta försiktighetsmått i övrigt behövs för ellerde attsom

människor eller i miljön. Riskerna för skadormotverka skada på av
undanröjas. riktlinjerolika Detta med deslag skall överensstämmer

grundval riksdagens miljöbeslut 1991.riksdagen antagit på åravsom
Risker för skall intebetående skada miljö eller hälsapå accepteras
efter övergångstid.en

de försiktig-övergripande principen miljöbalken därförDen i är att
männi-vidtas för skyddahetsmätt skall skäligen kan fordras attsom

skors hälsa, miljön princip denoch Denna motsvararnaturresursema.
praxis tillämpas och tillsynsmyndigheternatillstånds-som numera av

ñrsiktig-miljöskyddsområdet. tillgängligapå absolut krav allaEtt på
hetsmått kan inte tillämpas Visst bör ñnnasi alla situationer. utrymme
för avvägning andra ord förmellan motstående intressen eller meden

skälighetsprövning.en
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Hälsoskydd

Reglerna hälsoskydd knyts inte längre till egendomsbegreppet. Förom
hälsoskyddet innebär detta bl.a. vidgade möjligheter ingripaatt mot
störande verksamheter olika slag. Begreppet olägenhet för männi-av
skors hälsa i miljöbalken vidareär begreppetän Sanitär olägenhet i
hälsoskyddslagen. Hälsoskyddsbestämmelsema i miljöbalken inriktas
särskilt frågorpå inomhusmiljön.om

Skyddet för den biologiska mångfalden

Att bevara den biologiska mångfalden, dvs. livsbetingelsema för alla
vilda och djurarter,växt- har under blivitår viktigarealltsenare en
uppgift i miljöarbetet hela jorden.över biologiskaDen mångfalden
hotas dels de föroreningar sprids i grundpå utsläppnaturenav som av
från bl.a. industrier och samhällen, dels människans fysiskarentav
ingrepp i Målen den biologiskaärnaturen. mångfalden och denatt
genetiska variationen skall säkerställas. Växt- och djursamhällen skall
bevaras i landetså naturligt förekommandeatt förutsättningararter ges

fortleva under naturliga betingelseratt och i livskraftiga bestånd.
Arbetet delas in i insatsnivåer, där den förstatre nivån grund-är

läggande och långsiktigt viktig och betecknas vardagslandskapet.som
skallHär åtgärderna innebära hänsyn vid mark- och vattenutnyttjande

och anpassning brukningsmetoder. Den andra nivån utgörsav av
områden med högre naturvärden där särskilda insatser krävs för att
bevara och upprätthålla ekosystemensarter funktioner och processer.

tredjeDen nivån utgörs särskilt värdefulla områden och omfattarav
ochnaturtyper på grund sin känslighetarter endast tål litensom av

eller ingen mänsklig påverkan eller beroendeär viss typav en av
brukande hävd för kunna fortleva. Dessa områdenatt bör skyddas
med stöd regler naturvård. Naturvårdsarbetet bygger påav om en
samverkan åtgärder olika nivåer,på där alla delar likaärav storav
betydelse.
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Farliga bör bytasämnen ut

utbytesprincip ellerkemiska produkter innehållerLagen enom -
produkter skallsubstitutionsprincip sådana kemiskainnebär attsom-

princip iundvikas mindre farliga.kan med Dennaersättas gessom
grundläggandemiljöbalken vidsträckt innebörd och en meren mer

ställning fallet.än ärsom nu

kretsloppMateriens

iårligen tillförda mängden miljöskadliga ochDen ämnen varor an-
årliga tillläggningar flerfaldigt de nuvarande utsläppenär större än

hälsofarligaväxande mängd miljö- ochDärför ackumulerasnaturen. en
i bl.a.ämnen varor.

krav varuproduktion, konsumtion ochDe i dag ställs på av-som
fallshantering tillräckliga för negativa effekter iinte motverkaär att

miljönmiljön. varaktig förbättring krävsFör åstadkommaatt atten av
miljöhänsyn varuproduktionen färdiginom från idé till ochtas vara

efterfram till slutlig hantering det den kasserats.attav varan
Miljöbalken den riksdagen beslutade principen vidbygger på attav

skall långtall hantering det möjligt helaså ärav varor en varas
bedömningenlivslängd beaktas vid de risker för hälsa och miljöav

Därvidför med sig. också hänsyn till möjlighetentas attsom varan
den tjänatåteranvända sedan eller återvinna ämnenut, atten vara,

eller material utvinna energieller Kravet ställs såattur varan. varan
långt möjligt återanvändas eller materialet iskall kunna den skallatt
kunna återvinnas, resurshushållnings-detta effektivt frånär mestom
synpunkt.

Resurshushållning avfallsmängdema redan ioch minskning av
samband med produktionen åstadkommaprioritet.högsta För attges

effektiv återvinningresurshushållning återanvändningkan såvälen som
material och energi fråga. Därigenom bör behovetkomma iav av

deponering kunna skäras till minimum.ned ett
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Hushâllning med naturresurser

linjeI med vad återanvändning återvinningoch stårsagtssom nyss om
det krav hushållningpå med knappa på årnaturresurser som senare
alltmer kommit prägla miljörätten. Kravet hushållning medpåatt
naturtillgångarna fysiskaoch den miljön i övrigt präglar naturresurs-
lagen och renhållningslagen saknas i miljölagstiftning.men annan
Kravet hållbarpå hushållning med naturtillgångarna kommer tillen
uttryck i de centrala aktsamhetsreglema i miljöbalken. Möjligheterna

utvinna energi förnybara energikällor förbrukadeochatt skallur varor
beaktas.

Sektorsansvaret

grundläggandeEn i dagens miljöarbetesträvan bygga in miljö-är att
tänkandet i alla de olika slag verksamheter kan befaras påverkaav som
miljön negativt. Detta gäller också jordbruk och skogsbruk. Dett.ex.

i första handär näringens myndigheter miljö-bevakaregna som
skyddets och intressen.naturvårdens

2.1.4 Styrmedel

Övergripande aktsamhetsregler

Som förut framhållits miljöbalken uttryck för ökad ambitions-ger en
nivå. kommer tillDetta iuttryck balkens grundläggande aktsamhets-
regler.

flestaDe de gällande miljörättsliga lagarna innehållerav nu
allmänna aktsamhetsregler. Också miljöbalken innehåller sådana. De
allmänna aktsamhetsreglema bör olikapå få styrande effektsätt en
inom balkens hela tillämpningsområde. innehållerDe sådana före-
skrifter alla och förutsätts följa i sitt handlande försom attenvar
skydda hälsa och miljö. kanDe därmed läggas till förgrund kunskaps-
förmedling och opinionsbildning. Vidare aktsamhetsreglemamåste
iakttas regeringen och andra myndigheter föreskrifter meddelas.närav



238 Kapitel 2

Miljöbalken blir sitt vidsträcktamed tillämpningsområde med nöd-
vändighet ramlag och de talrika bestämmelser med bemyndigandenen

utfärda föreskrifter balken innehåller kan inte detalje-göras såatt som
rade i och för sig önskvärt. Aktsamhetsreglema blir dåsom vore
betydelsefulla vid utformningen föreskrifter. Aktsamhetsreglernaav
skall också iakttas de rättstillämpande myndigheterna i enskilda målav
och ärenden. Myndigheterna skall sålunda tillämpa ikraven aktsam-
hetsreglema exempelvis vid tillståndsprövning för verksamhet elleren
i samband med tillsynsbeslut.

Miljökvalitetsnormer

Utgångspunkten för den svenska miljöskyddspolitiken varit dämp-har
ningsprincipen i miljöskyddslagen. [varje enskilt fall skall vadgöras

rimligen kan krävas för förebygga och motverka skador ochattsom
olägenheter människorspå hälsa och miljön. hindrar inteDetta att

alla störningskällor kan påverka miljön långt vadutöversammantaget
acceptabelt. Dämpningsprincipenär innebär inget hinder för attsom

miljön förstörs i grund. Som för detaljföreskrifter ochyttreen ram
andra regler bör vilka störningar i miljön huvudöver tagetanges som
kan godtas. Avsikten med sådan helhetssyn skulle förhindraatten vara
ytterligare miljöförstöming. Föreskrifter innebördsådan kallas iav
miljöbalken miljökvalitetsnormer. Sådana bör användas i detnormer
framtida hälso- och miljöskyddsarbetet. kvalitetsnormemaFör skallatt
kunna fylla sin funktion bör de justuttryck för de krav börge som
ställas miljönpå med utgångspunkt i vad människan och tål.naturen
Eventuella avvägningar med hänsyn till vad tekniskt ochärsom

enskildaekonomiskt möjligt i det fallet bör inte inom förgöras ramen
kvalitetsnormema. Sådana överväganden kan dock bli aktuella när
åtgärdsprogram utarbetas. del miljöproblemenEn i Sverigestor av
beror verksamhetpå i andra liksomländer verksamhet i Sverige kan
medföra miljöproblem utomlands. För svenska kvalitetsnormeratt
skall kunna uppfyllas fordras därför utsläpp i andra länder minskas.att

kanDet därñr motiverat föreskriva olika för olikaattvara normer
geografiska områden.

Möjligheterna använda miljökvalitetsnormer också olika föräratt
olika fråga luftämnen. I kan enhetliga krav ställas. markFör ochom
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gäller däremot skilda förutsättningar alltefter naturliga utgångs-vatten
värden.

förbättringar områden kvarstårTrots uppnåtts på mångaatt stora
fortfarande miljöproblem. Vissa allvarliga omedel-det krävssåär att

och insatserbara samordnade för komma till med dem. Irättaatt
fall framstår det belastningen miljönmånga uppbart påattsom av

vissa vida överskrider vad tålämnen någon gränsnaturen utan att
för den skull klart deñnierats. sådana fall naturligtvis skydds-I måste
åtgärderna drivas långt möjligt.så huvudöver ärtagetsom

Miljökvalitetsnormer har till början betydelse främst för hälso-en
skyddet, eftersom det detta område finns utvecklat kunskaps-på ett
underlag tillkan utgångspunkt för normgivningen. viktigEntassom
fråga kvalitetsnormerhur bör utformas vilkenoch de skallär status

Oftaha. torde det dem direkt bindande effektsvårt att motvara ge
enskilda Miljökvalitetsnormema bör läggas till grund förpersoner.
statlig planeringoch kommunal och till åtgärdsprogram,omsättas som
i sin kan uttryckas i föreskrifter eller realiseras prövning itur genom
enskilda tillstånds- och tillsynsärenden Miljökvalitetsnormer skallosv.
kunna direkt verkan exempelvis för förbättra tätortsluften.attges

äri enlighet vissamed EG-direktiv innehåller sådanaDetta att normer.

Skydd för den biologiska mångfalden

Miljökvalitetsnormer kan få betydelse också det gäller bevaranär att
den biologiska mångfalden. den biologiska mångfaldenMen ocksåär
beroende den fysiska strukturen. det gäller hotadeNär ochväxt-av

utrymmedjurarter livsvillkorderas säkerställasmåste attgenom
för tidigaredem. Som har bygger naturvårdsarbetetnämntsreserveras

kombination olika insatserpå där inrättande nationalparkenen av av
naturvårdsonrråden biotopskyddoch del.utgörnaturreservat, en

Regeringen har bl.a. i den skogspolitiska propositionen prop.
199293:226 uttalat miljömålet skall tillgodoses kom-att genom en
bination ökade reservatsavsättningar och skärpt tillämpningav en av
naturvårdshänsynen.

Våtmarker hör till de har särskilt betydelse förnaturtyper storsom
den biologiska mångfalden. viktiga biotoper förDe olika fågelarter,är

och insekter.växter, kan också tjäna renings-Desvampar som
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verk kvävefällor för läckage näringsämnen förs medutav som- -
från jordbruks- och skogsmarker. förSkyddet våtmarkerna harvatten

förstärkts i syfte biologiskabevara den mångfalden.att

Generella föreskrifter för miljöfarlig verksamhet

Hittills har bindande föreskrifter i miljö-utsträckning saknats påstor
skyddsområdet, i till kemikalielag-vad gäller enligtmotsats som
stiftningen. huvudsak har centrala riktlinjer fått formen ickeI av
bindande anvisningar. EG arbetar i utsträckning med generellastor
föreskrifter i form bl.a. fastställda områdengränsvärden påävenav

täcks°av miljöskyddslagen. fördel i vissocksåDet ärsom nu en om
utsträckning individuell prövning före-kan med generellaersättasen
skrifter. Enligt miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter ñr
miljöfarlig verksamhet bl.a. för förebygga avhjälpaeller skador påatt
eller olägenheter för människors miljön,hälsa eller sådana före-om
skrifter ändamålsenliga individuell prövning.är änmer

Individuell prövning

individuella prövningenDen miljöfarliga verksamheter finnsstörreav
kvar i miljöbalken. Förfarandet omprövningmed villkor kommerav
dock för vissa anläggningar och verksamheter successivtatt grupper av

med generella föreskrifter. Sådana föreskrifterersättas generella skall
minska behovet tillståndsprövningkräva eller anmälan, särskilt iatt
fråga mindre verksamheter.om

Producentansvar

miljöpåverkanVarors återspeglas sällan rättvisande i prisetpå sättett
allmänhet ingår intepå I kostnaderna för eller förpack-varan. varans

ningens insamling eller slutliga omhändertagande i priset. lederDetta
till konsumenten inte får korrekt besked kostnaderna föratt ett attom
efter det förbrukats hand avfallet miljövänligtpåatt ta ettvaran om

ñnns riskDet för konsumenterna väljersätt. äratten varor som
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valt priserna bättrefarliga för miljön och de inte haskulle omsom
verkliga miljökostnader.hade återspeglat varomas

förtillverkarens, importörens eller säljarensOm ansvar en vara
dessomfatta miljöeffekter i samband medutvidgas till ocksåatt varans

återvinning,inbegripet återanvändning ochslutliga omhändertagande,
miljökostnader. Ettkommer pris bättre återspegla dess totalaattvarans
för tillverkarenkan också incitamentsådant utgöra attettansvar

upphovutforma den vid slutliga omhändertagandetdetså att gervaran
bestämmelsertill mindre miljöstörningar. Miljöbalken innehåller om

regeringenmöjlighet försådant producentansvar. Balken bl.a.ett ger
återtagande-myndighet föreskrivaeller regeringen bestämmer attsom

miljö-plikt för producenterleverantörer utpekande Iav varugrupper.
möjligt meddelañnns det också bemyndiganden detbalken gör attsom

föreskrifter källsortering och åter-tagande.om
insats förkan sina produktvalKonsumenterna göra storgenom en

och tydligfå utveckling miljöanpassade produkter. Korrektatt moten
information förutsättning för konsumenterna skall kunnaär atten

informa-träffa Miljöbalken innehåller bestämmelsersådana val. om
tionsskyldighet i dessa hänseenden.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Miljökonsekvensbeskrivningar för förbättraavsedda användasär att att
beslutsunderlaget i avgöranden påverka människors hälsa ellerkansom
miljön eller hushållningen Syftetmedäventyra är attnaturresurser.

miljökonsekvensbeskriv-förebygga miljöproblem. Föreskrifter om
1991.ningar införts i ändringhar lag i naturresurslagen årgenom en

Miljökonsekvensbeskrivningar viktig i miljöbalken.komponentär en
beskrivningar bör redovisas inte den verksamhetI sådana bara som

tilltänkt också realistiska alternativ till densamma.närmast är utan

Tillsyn

Reglerna för tillsynsförfarandet enhetliga i centrala lagarganska deär
i miljöbalken. Enligt grundlägg-har samlats balken skallsom samma

ande bestämmelser gälla i fråga föreläggande och förbud, under-om
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sökningar, till tillträde,rätt rättelse, vite och handräckning sig detvare
gäller miljöfarlig verksamhet, hantering kemiska produkter, hälso-av
skydd eller avfallshantering.

Sanktioner

Bestämmelser straff för olika brott miljöskyddsområdetpåtyperom av
finns isåväl brottsbalken i antal författningar miljö-medett stortsom
anknytning. har underDet år önskvärt ha bestäm-ansetts attsenare
melser särskilt allvarlig brottslighet i brottsbalken. En sådanom
placering inskärpaägnadär hur allvarligt statsmakternaatt påser
denna brottslighet. Den nuvarande fördelningentyp bestämmel-av av

miljöbrott mellan brottsbalken och miljölagstiftningen be-serna om
hålls. miljöbalkenI smälts huvuddelen de straffregler finnsav som nu
i den omfattande specialstraffrätten samman.

Sedan miljöskyddsavgiften infördes ekonomisk sanktion isom
miljöskyddslagen 1981 harår behovet sådan sanktion i vissaav en
grundläggande hänseenden ändrats bestämmelser i brotts-genom nya
balken. Miljöbalkens sanktionssystem underupptar samma namn en
form sanktionsavgift företagför vid enklare former överträdelserav av

miljöskyddetspå område. Sådana avgifter kan åläggas oberoende av
vållande.

Skadestånd

Miljöskadelagen förs i huvudsak oförändrad in i miljöbalken.

överväganden2.2

2.2.1 Inledning

Syftet med miljöbalken i balkär samla alla lagar i förstaatt en som
hand bevara, skydda och förbättra tillståndetatt i miljön,avser att

medborgarna tillrättengarantera och hälsosam miljö och atten ren
säkerställa lång siktpå hållbar hushållning meden naturresurserna.
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frågorbehandlarbestämmelserantalNaturligtvis finns det stortett som
medhushållningenmiljön ochhälsan,vikt för natur-är storavsom

huvudsaklig in-i haringår lagar annanensommen somresurser
för sigi ochfristående lagar,betecknar viñljandedetriktning. I som

medhushållningenellermiljönför hälsan, natur-betydelseär av
samhällssektor,behandlarprimärt somannanensomresurser men

vattenlagen,lagar kanexempel sådana nämnaspåsektorslagar. Som
lag påskogsvårdslagen. Enochminerallagenväglagen, sammasom

bygg-ochsyfte plan-övergripande ärmiljöbalken harsätt ettsom
vadplaneringenfysiskaför denden lagenkan ärlagen. Man säga att

Även finnslagarmellan dessamiljön.hälsan ochförmiljöbalken är
miljöskyddet närabetydelse förplaneringensbl.a.tillmed hänsyn

tillgodosehandsyfte i förstabygglagens ärochplan- attband, utan att
miljöskyddet.

bygglagenochPlan-miljöbalken.ingå ikan intedessa lagarAlla
myckettill efterkommitnyligenlagverkomfattande ettär ett som

medsambandvisserligenharlagstiftningsarbete. näraDentidsödande
hushåll-också deomfattaskallbalkendelsmiljöbalken, attgenom

plane-delsnaturresurslagen,ireglerasningsfrågor attgenomsom nu
allmänhet.i Detmiljöskyddsarbetetförbetydelseringen har stor

tilläm-lagkomplexenbådadeingen olägenhetemellertidföranleder att
minerallagen. Vad angårdengällerparallellt. Detsamma nyapas

anförtsdeövervägande skälvattenlagen talar art somsomav samma
utanförhållsdenna lagföroch bygglagenbeträffande ävenplan- att

miljöbalken.
miljöbalkeniinförut nämnda intedesådana lagarAtt tassom

oförändrade. Ettbör lämnasför den skullinte deemellertidbetyder att
den långtsålagstiftningensamlade ärställas denkan på attkrav som

behandlasfrågabestämdmeningeni denkonsekventmöjligt är att en
frågavilken detlagvärderingar äriutgångspunktmed oavsettsamma

lagar hareftersom olikaideal,dettanaturligtvis inteOfta uppnåsom.
råd-i dåutgångspunktoch medtidpunktervitt skildatillkommit vid

värderingar.ande
åstad-varitframgått,miljöbalksarbetet har,Avsikten med attsom

och iförmiljörättensamordnad ettgenomgång attkomma nuaven
krav påmed de högaöverensstämmelsedenna ibringasammanhang

bredråderdetmiljö ochför hälsa,skydd naturresurser envarom
partier.politiskaochmedborgareenighet bland
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Om dessa värderingar skall få finnsgenomslag detattman menar
inte anledning halt vidgöra förgränserna den egentliga miljölag-att
stiftningen. Så långt det med hänsyn till bl.a. den knappt tidenutmätta

möjligt börär andra lagbestämmelseräven betydelse förärsom av
igenomämnet gås bringasoch överensstämma med värderingaratt nya

hälso-på och miljöskyddets område.
lagrådsremissenI anförs i anslutning till sådana synpunkter desom

redovisade den kanske viktigaste uppgiften inom för detattnu ramen
fortsatta arbete Miljöskyddskommittén utför blir närmare övervägaatt
hur de nämnda lagarna, dvs. plan- och bygglagen, vattenlagen och
minerallagen, skall till miljöbalken. Det detsägs attanpassas om
därvid beñnns möjlig till anpassningväg i miljöbalkenatt är atten
föra in hela eller vissa delar dessa lagar får frågan övervägas påav

Det vidare intesägs bara denytt. nuvarande hushållningsbestäm-att
melsema i naturresurslagen miljöbalkensäven bestämmelserutan om
miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar bör bli gäll-
ande vid prövning enligt de lagar för närvarande anknyter tillen som

inaturresurslagen.

2.2.2 Grunderna för anpassningen

Vid frågan anpassning sektorslagarna till miljöbalken detärom en av
bestämmelser särskilt kommer i blickpunkten,en grupp av som

nämligen de s.k. paraplybestâmmelsema hushållning, kvalitets-om
och miljökonsekvensbeskrivningar i 6 och 8 kap.normer

miljöbalken. Enligt2 kap. l miljöbalken§ skall nämligen dessa kapitel
också tillämpas enligt vad föreskrivet iär vissa angivna lagar. Isom
dessa därförmåste också in regel återknyter just till dettatas en som
stadgande. dagI omfattar denna koppling hushållningsbestämmelsema
i 2 och 3 kap. naturresurslagen och kommer till uttryck dels i denna
lag, dels i de lagar vartill hänvisas i naturresurslagen och visom
därför kallar NRL-anknutna. Sålunda ñnns i exempelvis l kap. 2 §
naturresurslagen regel bestämmelserna i 2 och 3 kap. skallatten om
tillämpas enligt vad föreskrivetär i vissa angivna lagar. I desom
NRL-anknutna lagarna ñnns i regel föreskrifter att naturresurs-om
lagen skall tillämpas vid prövning ärenden enligt lagen i fråga.av



245Kapitel 2

miljö-bestämmelsernakopplingenEnligt miljöbalken gäller också om
miljökonsekvensbeskrivningar.kvalitetsnormer och

miljöbalkentillsektorslagama äralternativ för anpassning attEtt av
blirmiljöbalken86 och kap.paraplybestâmmelsema iendast

övrigtinte idessaochvid prövning enligt sektorslagamatillämpliga att
frågorgäller. Dedemandra aktsamhetsreglernågra änupptar som nu

sektorsmyndighetenskulle dåbehandlas i sektorslag prövas avensom
miljö-miljöfrågoma skullei fråga medan prövasenligt lagen av

anpassninginnebärmiljöbalken. någonmyndigheterna enligt Detta att
tillämpningen paraplybestâm-alls till miljöbalkeninte sker utöver av

melsema.
miljön ochför hälsan,skyddetskulle emellertid innebäraDetta att

allt-olika betydelsetillmätasskullehushållningen med naturresurser
i ochkanhandladelagstiftningen det Dettaefter vilken sektor om.av

vissa sidorbehandlarmotiveras med sektorslagamaför sig att enav
ändå kommersidor verksamhetoch andraverksamhet attatt sammaav
samtidigtdärförmiljöbalken, främst den utgörenligtbedömas att

detorsak skulle kunna ärmiljöfarlig verksamhet. En attvaraannan
dessochlagstiftning reglerar just utnyttjandetfråga naturenavsomom

kunnafylla sitt syfte inte skulleoch för sättatillgångar att sammasom
miljöskyddet miljöbalken.mål i frågahöga somom

verkamhetkan framhållasdet förstaVad angår attargumentet om
påverkarvattenföretag ellersektorslagen,enligt vägar,t.ex. gruvor,

detta motiverahushållning med kanhälsa ellermiljö, attnaturresurser
vid planeringenenligt sektorslagen,prövningenäven t.ex. av nya

miljöpröv-underkastad principeranläggningar, bör samma somvara
ningen.

vissa lagarerinrasVad det andra börangår attargumentet om
exempel kanbrukar betecknas exploateringslagar. Som nämnas vatten-

intressenterrättigheter för vissaminerallagen.lagen och Lagarna anger
till andrai förhållandeutnyttja exploatera naturtillgångarnaatt

nyttjanderättshavare. lagarnaAttintressenter, fastighetsägare ocht.ex.
i för sig inte hänsynenemellertid ochsådana rättigheter innebär attger

imie-vid utnyttjandet. Tvärtomtill och miljön eftersättashälsan kan
tillbestämmelser hänsynvissahåller dessa lagar redan omav nu

otvivelaktigt hälso-intressen. Viktigast intressenallmänna dessa ärav
tilllagarsamtliga NRL-anknutnamiljöskyddet. hänvisaroch Dessutom
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naturresurslagens bestämmelser hushållningen med mark ochom
och den fysiska miljön i övrigt.vatten

Hälsan och miljön odelbarär och kan inte olika vikt beroendeges
vilkenpå lag det frågaär Awägningar med hänsyn till hälsan ochom.

miljön måste sålunda rimligen i princip desamma allapåvara om-
råden. finnsDet inte någon anledning skyddet för hälsan och miljönatt
skall sig bättre eller i förhållandesämre till exempelvisvara vare
vattenñretag eller gruvföretag vad det iän förhållandeär till exempel-
vis miljöfarlig verksamhet i nuvarande miljöskyddslagen-som avses
Även lagar närmast betraktaär exploateringslagar börattsom som
såvitt skyddetangår för hälsa och miljö hushållningen medsamt

bygga på principernaturresurser miljöbalken. Eftersomsamma som
denna innebär hänsynen till miljön iatt tyngd avvägningenstörreges

andra samhällsintressen börmot på motsvarande miljöhånsynensätt
tillmätas betydelsestörre inomäven för tillämpningen deramen av
NRL-anknutna lagarna.

Miljöbalken kan i visssägas utsträckning uppsplittrad depåvara
ursprungliga beståndsdelarna, miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen etc.
Det går därför inte generellt miljöbalkensägaatt rent gäller föratt
skyddet hälsan och miljön hushållningen medsamtav naturresurser.
Däremot kan det i vissa sektorslagar finnas anledning erinraatt attom
det ñnns bestämmelser i miljöbalken skyddet för hälsan, miljönom
och hushållningen med och gäller i fråganaturresurser verk-som om
samhet behandlas i sektorslagen. En sådan erinran finns isom nu
exempelvis minerallagen. Syftet med erinran skulle göraatten vara
dem tillämpar viss sektorslag uppmärksamma påsom en att samma
verksamhet kan komma bedömas enligt miljöbalken,ävenatt så att
tillstånd eller liknande inte till verksamheter sedan befinnsges som

Åotillåtna enligt balken. andra sidan gäller miljöbalkens särskilda
bestämmelser miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, hanteringom av
kemikalier och avfallshantering vad i sektorslagen.ståroavsett som
Lagarna blir alltså parallellt tillämpliga.

I miljöbalken finns antal till varandraett anpassade övergripande
aktsamhetsregler. Dessa allmänna aktsamhetsregler ñrs i ettsamman
kapitel i miljöbalkens första avdelning. Reglerna skall tillämpligavara
på alla ñretag, kommuner och andra verksamhetutövar ellersom en
vidtar någon åtgärd, kan komma skada människors hälsaattannan som
eller miljön, i den utsträckning de tillämpliga igörs de kapitel som

554
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lagrådsremissenEnligtavdelningar.fjärdetredje ochingår i balkens
tydligttillämpningsområdeaktsamhetsreglemasi frågabör det om

gällande.kanverksamhetsområden reglerna görasför vilkaframgå
lagrådsremissen,idetredovisas,klart sägsområdenEnbart dessaom

harfall myndigheterna rättför vilkai förvägmöjligt avgörablir det att
aktsamhets-allmännadeverksamheter börfarligaingripa. Föratt

sådandäremotdelnaturvårdens ärgälla fullt Förreglerna ut. en
inte befogad.ordning

direkt tillämp-haroch dettavidare,understrykslagrådsremissenI
verksamheterhindrar ocksåinteanfördadetarbete,ning på vårt attatt

aktsam-till balkensmiljöbalkenutanförliggerformellt anpassassom
sektors-med detdock i enlighetanpassning börhetsregler. sådanEn
lagstift-denskeverksamhetmiljöstörandegäller all genomsomansvar

hänvisningantingeni fråga,verksamhetenning reglerar engenomsom
aktsamhetsregler eller på sätt.allmännatill miljöbalkens annat

aktsamhets-allmännamiljöbalkensi denmedför månsagdaDet att
sektorslagamasolikaockså defå genomslag påböraregler anses

i fråga.i lagarnainhärombestämmelserdirektaområden måste tas
enligtfinns det vårinteskall ske ellersåbedömningenVid av om

imiljöbalkeniriktlinjerfasta depåmening anledning att ta gessom
olika sektorerinom detillämpningaktsamhetsreglemasfråga somom

deriktlinjerinnebär dessaanförtsi balken. Som attregleras nyss
för farligafulltgällaböraaktsamhetsreglemaallmänna utansetts

inteordningsådandäremotverksamheter medan ansetts varaen
naturvårdens del.förbefogad

betraktasarbete kanberörs vårtde lagarFlera somavsomav
ochplan-särskilt gradi höggällerplaneringslagar. Dettautpräglade

reglerarfrämstgäller dedennafråga lagarbygglagen. I attartavom
enligtplaneringfrågoranslutning tillimiljöfrågomahälso- och om

befint-redanfrånoch olägenheterstörningarberörlagen. Frågor som
hjälp sektors-lösas medmindrebara i månverksamheter kanliga av

hänvisaanledningmindrefinns detsådana lagarregler.lagarnas I att
tillämpningendenaktsamhetsregler. I månallmännatill miljöbalkens

förfarligaverksamhetertill ärplaneringslagstiftningen leder somav
och dei miljöbalkenverksamheterdessamiljön reglerasellerhälsan

tillämpliga pådenblir alltså vägenaktsamhetsreglemaallmänna
sådana.verksamheterna som
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Samtidigt får miljöbalken betydelse för samhällsplaneringen.stor
Genom de hushållningsbestämmelser finns i naturesurslagenatt som nu
överförs till miljöbalken åstadkoms naturlig koppling mellan deen
olika intressen i frågan bevarande och exploatering kan ståom som

varandra i markanvändningsfråga. Behovet hushållningemot en av
med knappa har alltid uppmärksammats iden lagstiftningnaturresurser

har haft till syfte och miljö. infogavärna Genomatt natur attsom
hushållningsfrågorna i miljöbalk förstärks dock miljöfrågomasen
ställning. detta utvidgas miljölagstiftningensPå sätt räckvidd och
kraven samhällsplaneringenpå skärps. Miljöfrågoma får centralen
plats och de långsiktiga frågornaäven lösta innanmåste ettvara
projekt i gång. innebärsätts Detta möjligheterna skapa godatt att en
miljö för människorna ökar.

markanvändningFrågor regleras övergripande i miljöbalkensom
hushållningsbestämmelser. skall tillämpasDessa ärenden enligtnär
bl.a. plan- och bygglagen och väglagen och innebär vissaavgörs att
angivna allmänna intressen skall beaktas vid bestämmande hur markav
får i anspråk. Bland dessa intressen har de s.k. riksintressenatas en
särskild tyngd. Med riksintresse område har sådanaatt ettavses
kvaliteter det betydelse frånär nationell synpunkt.att storav

Enligt hushållningsbestämmelsema skall bl.a. mark- och vatten-
områden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade hänsynmed till beskaffenhet och läge föreliggandesamt
behov. Företräde skall sådan användning medför frånges som en
allmän synpunkt god hushållning. Stora mark- och vattenområden som
inte alls eller endast obetydligt påverkade exploateringsföretagär av
eller andra ingrepp i miljön skall långt möjligtså skyddas åtgärdermot

påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Mark- ochsom vatten-
områden särskilt känsligaär från ekologisk synpunkt skall långtsåsom
möjligt skyddas åtgärder kan skada naturmiljön. Områdenmot som

har betydelse från allmän synpunkt grundpå områdenassom av
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall
så långt möjligt skyddas åtgärder kan påtagligt skadamot natur-som
eller kulturmiljön. Behovet områden för friluftsliv i närhetenl av av

skall särskilttätorter beaktas. Sådana områden riksintresseärsom av
för naturvärden, kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas.
Exploatering omfattning bör därför i förstastörre hand lokaliserasav
till områden redan påverkade tidigareär exploatering.som av
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Å andra sidan skall också viktiga näringar, kommunikationsintressen
och mineralfyndigheter säkerställas mark- ochatt vatten-genom
områden särskilt lämpliga för ändamålär sådana långt möjligtsåsom
skyddas åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomsten ellermot som
utnyttjandet anläggningar; också här gäller områden ärattav som av
riksintresse för sådana anläggningar skall skyddas. Om område ärett

riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde detåtav ges
eller de ändamål lämpligaste främjarpå långsiktigsätt hus-som en
hållning med marken, och fysiska miljönden i övrigt. Vidvattnet en
sådan avvägning skall dock försvarsintresset alltid företräde.ges

miljöbalkenI har också bland hushållningsbestämmelsema, näm-
ligen i 3 kap. 2 tagits in regel lokalisering meriså sägaatten om
detalj. Enligt denna skall vid tillämpning miljöbalken gälla förattav
lokalisering verksamhet skall väljas sådan plats ärav en en som
lämplig med hänsyn till syftet med balken och bestämmelserna i
balkens kapitel grundläggande hushållningsbestämmelser samtom
föreskrifterna i kapitlen med särskilda hushållningsbestämmelser för
vissa områden i landet miljökvalitetsnormer. Lokaliseringenresp. om
skall det innebär oskälig kostnad medverka tillutan att ända-atten
målet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet.

Principema bakom denna lokaliseringsbestämmelse synes vara
tillämpliga inomockså de sektorer täcks de förut Omnämndasom av
planeringslagarna. flera dessa lagarI dock lokaliseringsfråganärav av
så överordnad betydelse den bör regleras direkt i lagen i fråga ochatt
inte enbart via hänvisning till miljöbalken.en

Eftersom samhällsplaneringen så i sektorslagarnastort utrymmeges
får dessa betydelse för hälso-störst och miljöanpassningen av nya
verksamheter, medan miljöbalken i betydande omfattning också reg-
lerar störningar och olägenheter befintligafrån anläggningar. flertaletI
fall det dockär tillstånd behövsnär fråga dubbelprövning. Enom en
prövning skall ske enligt sektorslagen frågan koncession ellerav om
tillstånd till viss verksamhet, hantering eller åtgärd medan en annan
prövning skall ske enligt miljöbalken. Som kommer framgåatt av
avsnitt 5.1.2 finns vissa särskilda bestämmelser i miljöbalken som
utesluter prövning enligt balken tillstånd enligtnär angivengetts en
NRL-anknuten lag. När dubbelprövning sker tillståndet enligttaren
sektorslageni första hand sikte förhållandet till samhällsekonomiskapå
intressen eller till enskild för fastighetsägarerätt eller konkurrenter i
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vilkas rörelsefrihet tillståndet inskräkning,utgör medan miljö-en
prövningen företrädesvis förhållandet till allmänna intressen iavser
form hälsa, miljö och hushållningen medav naturresurser.

Enligt meningvår bör miljömyndighetema kunna företagpröva som
redan prövats sektorsmyndighetema, det behövs m: hälso-av attom
och miljöskyddet skall bli tillgodosett. Prövningen kan komma till
stånd antingen i föreskrifter företag vissatt att ettgenom typanges av
i dess egenskap miljöfarlig verksamhet generellt skall prövassettav

Koncessionsnämnden eller länsstyrelsen eller tillsynsmyn-av attgenom
digheten ingriper företaget föreläggandemed ellermot förbud, isom

fallså kan mötas med ansökan tillståndsprövning enligt miljö-en om
balken från företagarens sida. sistnämnda ordning har valts i miljö-
balken beträffande bl.a. s. 183. Vilketvägar alternativ väljssom

inte behöva framgå den NRL-anknutna lagen i fråga, efter-synes av
behövliga bestämmelser föreslås i miljöbalken eller kan meddelassom

i föreskrifter med stöd balken.av
Den antydda dualismen det baragör så mycket nödvändigt attmer

miljöbalken och sektorslagarna harmonierar i fråga hälso- ochom
miljökraven. Också sektorsmyndighetema bör alltså vid sin till-
ståndsprövning beakta hänsynen till hälsa, miljön och hushållningen
med Annars kommernaturresurser. lagstiftningen sakna konsekvensatt
i sin inställning till dessa intressen. ordningEn enligt vilken sektors-
lagarna innehåller andra aktsamhetsregler miljöbalkenän medför risk
ñr motstridiga resultat vid de olika myndigheternas prövning. Miljö-
balkens allmänna aktsamhetsregler och aktsamhetsregler för miljö-
störande verksamhet, inbegripet stoppreglema, kan tillämpas beträff-
ande anläggningar i sektorslagarna, de samtidigt inne-som avses om
fattar miljöfarlig verksamhet. Det kan sålunda komma i fråga att
miljömyndighetema ingriper olika störningar och olägenheter frånmot
anläggningarna.

Man kan självfallet inte ha regler i fråga planering och bygg-om
ande leder fram till anläggningar vilkas användande däreftersom

hälso- och miljömyndighetema.stoppas Om den tilltänkta verk-av
samheten, hanteringen eller åtgärden inte kan uppfylla miljöbalkens
krav skyddpå för hälsa och miljön hushållningen medsamt natur-

detär meningslöst meddela tillstånd till den enligtresurser att annan
lagstiftning. En grundpxincip för miljöskyddet miljöskadorär skallatt
i första hand förebyggas. Erfarenheterna miljöskyddslagens tillämp-av
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ning vägfrågor, inte minstpå och där kommunenvägar ärt.ex. gator
väghållare, visar också kostnaderna för stadiumpåatt att ett senare
bygga bort störningar från vägtrafiken blir mycket stora.

slutsats blirVår sålunda i fråga förskydd hälsan och miljönatt om
i frågaoch främjande hållbar hushållning med naturresur-om av en

principer bör komma till uttryck i sektorslagarna iserna samma som
miljöbalken.

2.2.3 Metoderna för anpassningen

i enlighetOm med vad anförts i föregående avsnitt frånutgårman som
sektorslagarna i fråga skyddet för hälsan miljön ioch och ochatt om

fråga hushållningen med bör bygga pånaturresurserom samma
principer miljöbalken finns det olika metoder åstadkommaattsom en
sådan anpassning.

framgårSom förut anförda blir miljöbalkens allmänna akt-ettav
samhetsregler huvud inte tillämpliga sig innanföröver ellertaget vare
utanför miljöbalken det inte för olika sektorer direkt hänvisas tillom
dem. då hurFrågan de mål och grundläggande principerär som
kännetecknar miljöbalken bringasskall slå igenom också sek-påatt
torslagarnas områden.

möjlighetEn de olika sektorslagarna innehåller endastär att en
hänvisning till vissa bestämmelser i miljöbalken. Till viss del ären
hänvisningar miljöbalkentill nödvändiga. 2 kap. miljöbalkenI l §

nämligen, förut redovisats, paraplybestämmelsema iattanges som
6 8och kap. också skall tillämpas enligt vad föreskrivet iärsom

de NRL-anknutna lagarna. övrigt kan miljöbalkensI bestämmelser
tänkas få undanskymd tillvaro inte hänvisning till dem isker deen om
skilda sektorslagarna, eftersom de olika prövningsförfaranden som

iregleras de skilda lagarna främst torde inriktas tillämpningenpå av
den lagen.egna

Frågor den lagtekniska kopplingen mellan naturresurslagen ochom
sektorslagarna föremål för överväganden i prop.198586:3. Denvar
valda lösningen innebär det i ñnnsnaturresurslagen hänvis-tvåatt
ningar till sektorslagarna l kap. 2 § och 6 och ikap. 1 § detatt
sektorslagarna finns hänvisning till naturresurslagen 2 kap.t.ex.en
2 plan-§ och bygglagen. lösning har visat sig inteDenna till-vara
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räcklig. Orsakerna till intedetta klarlagda. kan säker-Desynes vara
ligen variera från lag till lag. Tillämpningen sektorslagarna harav
utvecklats under lång tid och kan tala olika lagkulturer Attman om .
ändra sådan praxis kräver enkla hänvisningar. Med dessaänen mer
erfarenheter finns det anledning hur kopplingenövervägaatt noga
mellan lagarna i framtiden skall kunna tydlig praxis igöras så att
realiteten efterutvecklas de grunder förutsattes.gemensamma som

möjlighet i sektorslagarnaEn in aktsamhetsreglerär äratt ta som
fullständiga och fristående från miljöbalken harmen som samma
materiella innehåll denna. Det blir då kanske naturligare försom
sektorsmyndighetema tillämpa dessa aktsamhetsregler alltsåatt som
finns i den egna lagen. Erfarenheterna visar myndigheter ochatt
andra har tillämpa viss lag sig ñnna full-väntaratt attsom en en
ständig reglering i denna lag och förbiserlätt bestämmelserämnetav
i andra lagar. bestämmelser riskerarDessa då aldrig slå igenomatt
inom sektorn i fråga.

Flera skäl talar emellertid dubblering aktsamhetsreglema.mot en av
främsta skäletDet miljöbalkens principer riskerar urholkasär att att
förvanskas.och befaraskanDet bestämmelser olika hållpåatt samma

i lagstiftningen under lopp kanårens komma tolkas olika, allt-att
eftersom praxis utvecklar från början likartade begrepp och regler i
divergerande riktning inom för Ofrånkomligalagkultur.ramen resp.
lagändringar i framtiden kommer inte heller utifrånatt styras en
samlad miljösyn utifrån de sektorsperspektiv i dag starkaärutan som
i sektorslag. dubbleringEn otillfredsställandeockså frånresp. anses
lagtekniska utgångspunkter. principI bör fråga bara regleras på etten

iställe den samlade lagstiftningen. Myndigheter och andra tilläm-som
lagstiftningen skyldiga känna till iär denna alla dess delar. Deattpar

kan aldrig underlåta tillämpa rättsregler bara för finnsdessa påatt att
ställe i regelkomplexet i den lag de vanligen tillämpar.änett annat

bör iDet detta framhållassammanhang miljöreglema kommeratt
kunna tillämpas också vid rättsprövning i Regeringsrätten enligtatt

rättsprövningslagen, exempelvis beslut fattats regeringenav som av
efter överklagande beslut Vägverket arbetsplan.ettav av om en
Regeringsrätten skall därvid iavgörandet ärendet striderpröva motom
någon rättsregel. sådanEtt brott kan naturligtvis för handen,vara

Äveni vilken lag rättsregeln återfinns. detta förhållande lederoavsett
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till miljöreglerna måste beaktas sektorsmyndighetemaatt ävennoga av
de inte istår sektorslagen i fråga.om

Problemet ställer sig olikanågot beträffande skilda kategorier av
sektorslagar. För komma till slutliga ståndpunkter i fråganatt om
formerna för anpassning sektorslagama till miljöbalken krävsen av
emellertid särskilda överväganden beträffande och dessavar en av
kategorier.

Till den första kategorien vill vi hänföra plan- och bygglagen.
Denna helt inriktadär den fysiskapå planeringen. harDen anknytning
till miljöbalken främst det gäller hushållningnär med mark och vatten

den fysiska miljön i övrigt. Beträffandesamt plan- och bygglagen
ligger den väsentliga anpassningen däri lagen skall hänvisa tillatt
miljöbalkens hushållningsbestämmelser och bestämmelser miljö-om
kvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar. Någon anledning

i övrigt hänvisa till miljöbalkensatt grundläggande principer finns
knappast. Plan- och bygglagen behandlas i 3 kap.

Den andra kategorien omfattar vattenlagen. Tillämpningen av
vattenlagen har utvecklats under lång tid och kan talaman om en egen
lagkultur. Att ändra sådan praxis kräver enkla hänvis-änen mer
ningar. finnsDet därför anledning hur kopplingenövervägaatt noga
mellan lagarna i framtiden skall kunna tydliggöras så praxis iatt
realiteten utvecklas efter de grunder förutsattes. Detgemensamma som
kan inte bortses från vattenlagen innehåller fulltatt utveckladenu
tillåtlighetsregler sedan länge tillämpas vattendomstolarna.som av
Dessa tillåtlighetsregler i vissutgör mån motsvarigheter till regler i
miljöbalken. Att dem med hänvisningarersätta till miljöbalken synes
kunna försvaga effekten det skydd för allmänna intressenav som nu
ñnns i vattenlagen. Det kan därför ñnnas anledning i vattenlagenatt
bevara fristående och fullständiga aktsamhetsregler. Vattenlagen
behandlas i det följande i 4 kap.

Vad sedan gäller övriga NRL-anknutna lagar talar starka skäl för att
dessa lagar i så utsträckning möjligt bör i miljöfrågorstor replierasom

balken.på Medan det lämpligt vissa grundläggande principerattsynes
hälsan, miljön och hushållningen med kommer tillom naturresurser

direkt uttryck i sektorslagen i fråga ibör övrigt skyddet för dessa
Övrigaintressen i huvudsak följa miljöbalken. NRL-anknutna lagarav

behandlas i det följande i 5 kap.
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emellertidSkogsvárdslagen inte lagen börNRL-anknuten. Avär nu
framgå miljön enligt de målvid skogsvård hänsyn skall tillatt tas som

i skötsel jordbruks-miljöbalken. gäller lagenDet avanges samma om
mark. Skötsellagarna behandlas i 6 kap.

i finns det intedet gäller de särskilda aktsamhetsreglema balkenNär
anledning införa ihänvisningar till dem sektorslagarna. Denågraatt
blir emellertid tillämpliga i den verksamhet enligt sektorslagenmån en
samtidigt faller miljöbalken, miljöfarligunder i egenskapt.ex. av
verksamhet. Verksamheter enligt sektorslagarna kan sålunda som
framgått förut bli föremål för dubbel prövning, dels enligt sektors-en
lagen, dels enligt särskilda kapitel i miljöbalken, miljöfarligt.ex. om

inte anledning tillverksamhet eller hälsoskydd. finns därförDet attom
sektorslagama föra exempelvis den i 13 5 miljöbalkenkap. §över
intagna stoppregeln. verksamhet enligt sektorslag kan däremotEn en
i egenskap miljöfarlig verksamhet förbjudas med stöd stopp-av av

vidregeln prövning enligt miljöbalken.
de lagar ingå i ñnns inteI skall miljöbalken bestämmelsersom som

har direkt miljönnågot samband med frågorna skydd ñr hälsan,om
och hushållningen med bestämmelsernaturresurser, t.ex.som om
reklamskyltar i naturvårdslagen bestämmelser gaturenhållningoch om
i renhållningslagen. miljöbalken motsvarigheterI har inte tagits med
till dessa bestämmelser. därför iDe placerasmåste något annat sam-
manhang. överväganden i iVåra denna del redovisas 7 kap.

Slutligen ñnns i tillantal lagar hänvisningar denågonett stort av
lagar skall i miljöbalken.gå bestämmelserDessa måstesom upp
ändras de iså stället hänvisar till balken. Vi lägger fram förslag tillatt
sådana ändringar in innehållet idet sakliga bestämmel-gå påutan att

allmänhetI kommenteras dessa ändringar huvud inteöver tagetserna.
i detta betänkandet. den återfinnsI sker kommentaren endastmån så
i specialmotiveringen.
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3 Plan- och bygglagen

3.1 Plan- och byggnadslagstiftningens framväxt

Dagens byggnadslagstiftning har fram långvarigtväxt ettgenom
reformarbete. förstaDen någorlunda moderna författningen plan-på
och byggområdet 1874 byggnadsstadga.års Särskilt betydelsestorvar
för dagens lagstiftning inom området torde emellertid den byggnadslag
och byggnadsstadga tillkom 1947 ha haft. lagstiftningår Dennasom
innebar nämligen väsentliga förändringar främst i förhållandet mellan
samhällets och de enskilda markägama. Tidigare gällandeorgan
lagstiftning hade tillerkänt markägare i princip fri exploaterarätt atten
sin mark för bebyggelse. ändringDen vidtogs 1947 i den enskil-som
des bebygga sin mark imiebarrätt det slogs fast endast sådanatt att att
mark vid planläggning lämplig för fickprövats tätbebyggelsesom
användas för detta ändamål. bebyggelseAnnan betraktades som
glesbebyggelse och lämnades i princip fri. visst områdeFrågan ettom

huvud skulleöver i föranspråk tätbebyggelse skulletaget prövastas
i samband med översiktlig planläggning. För ändamålet infördes två

planformer, nämligen regionplan och generalplan. Stadsplane-nya
institutet bibehölls för detaljplanläggning bestämmelserna byggdesmen

och användningsområdet vidgades. Byggnadsplanen behöll sinut
karaktär instrument för länsstyrelsen reglera bebyggelsen påattav
landsbygden medverkan kommunerna.utan av

Kommunernas möjligheter bedriva aktiv markpolitik ökadesatt en
1949, infördesår regler iavsevärt expropriationslagennär rätt attom

Årtvångsvis förvärva mark behövdes för tätbebyggelse. 1959som
1947 byggnadsstadgaårs med Genom demiaersattes en ny. genom-

fördes långtgående utjämning olikhetema i byggföreskriftemaen av
mellan stad och landsbygd. Beslutanderätten överfördes i utsträck-stor
ning till de lokala byggmyndighetema. inflytande inomKommunernas
samhällsplaneringsområdet vidgades också.
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förändringarna i följdeDe samhällsbyggandets villkor,stora som
med efterkrigstidens strukturförändringar i näringslivet omlokali-och
sering befolkningen, ställde krav byggnadslagstiftningen.påav nya

hade förutvecklats atti första hand behov styrning ochDenna möta av
vägledning inom städer och framkom i växande omfatt-Nutätorter.
ning behov lösa konflikter användning utanförmarkensattav om

Till detta bidrog bl.a. förändringar i befolkningenstätorterna. vanor
i fråga bosättning och rekreation i särskiltoch transportsystemet,om

bilismens starka utveckling. Miljöstörningar följde medgenom som
tillkomsten tekniska anläggningar med omgivningspåverkanstorav nya
blev också vanligare. ökande intresse uppkom för miljöfrågor ochEtt
bevarande ställdes i ökad omfattningKrav pånaturresurser. attav
planfrågoma skulle behandlas i vidare perspektiv tidigare.änett
Byggnadslagens former för översiktlig planläggning visade sig därvid

otillräckliga.vara
Erfarenheterna från flera uppmärksammade markanvändnings-

konflikter 1960-taletunder i samband förläggningenmed någraav
storindustrier och andra störande anläggningar intresseväckte för att
utveckla former för samordnad behandling sådana lokaliserings-nya av

Ävenproblem. motsättningar i samband med bostadsbebyggelse påny
jordbruksmark och den användningenökade kustområden förav
fritidsbebyggelse bidrog till efterfråganskapa planerings-påatt nya
forrner. Som följd påbörjadeshärav förarbeten 1967 föråren en
fysisk riksplanering. Arbetet i förslag tillutmynnade allmänna rikt-
linjer för användningen vissa mark- och vattenområden. Rikt-av
linjerna godkändes riksdagen 1972.av

Parallellt med arbetet fysisk riksplanering startade 1968på åren
Bygglagutredningen förberedelser för totalrevisiongenom en av

byggnadslagstiftningen i syfte den till de tendensernaatt anpassa nya
i samhällsbyggandet.

fåFör genomslag för de riksdagen riktlinjernaatt antagnanya av
för markanvändning vad gällde den planeringenkommunala och
byggnadstillsynen vidtogs 1971 vissa ändringar i byggnadslagen och
byggnadsstadgan. Avsikten få till enhetligstånd ochattvar en mer

tillämpningnågot planläggningskravet.strängare skeddeDettaav
tätbebyggelsebegreppet justerades det ficksåatt attgenom en mer

framåtsyftande imiebörd.
reform fullföljdesDenna 1972 i samband med beslutet denom

fysiska riksplaneringen ändringar gjorde generalplanen tillgenom som
användbart redskap markanvändningen i känsligaett att styramer
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Maj:tJmråden. befogenhet infördes nämligen för Kungl.En att
förordna viss skulle låta fastställa general-kommun ochupprättaatt en

beträffande särskilda betydelseplan med visst innehåll områden av
från viktig ändring vidtogs vid dettarikssynpunkt. En somannan
tillfälle utvidgningen lämplighetsprövningen till alla slagav avvar

prövningoyggnadsföretag, således i glesbebyggelse. Dennaäven
detaljplan kunde ibehövde inte ske i samband med görasutan sam-

i praktiken upplös-aand med bygglovsprövningen. innebarDetta en
visst skydd för fastighetsägaresning tätbebyggelsebegreppet. Ettav

infördes ändringfortsätta pågående markanvändningrätt att genom en
ersättningsreglema.l

i byggnads-viktig nyhet den möjlighet infördesEn annan var som
utvidgning vissa136 § nyanläggning ochprövaattLagen ava

industrier omgivningspåverkan. syftenamed Ett attstor av var sam-
prövningen omgiv-bedömningen enligt byggnadslagen medordna av

ningspåverkan enligt den 1969 miljöskyddslagen.år antagna
byggnadslagstiftningenefter 1972 vidtogs förändringar iUnder åren

flertal tillfällen, begränsad betydelse.vid de flesta dock relativtett av
principbetänkandetapril 1974 avlämnade BygglagutredningenI

1974:21 Markanvändning Betänkandet sändesSOU och byggande.
framlagda emellertid inte tillbred remiss. förslaget leddepå Detut

1978proposition regeringen tillkallade i novembernågon utan en
byggnads-särskild utredare med uppgift utforma förslag tillatt en ny

förslag.lagstiftning med utgångspunkt bl.a. från Bygglagutredningens
PBL-utredningen, avlämnade iUtredaren, antog namnetsom

l979:65-661979 betänkandet och bygglag.september SOU Ny plan-
betänkandet föreslogs byggnadslagen och byggnadsstadgan skulleatt

vidare inomplan- och bygglag. Förslaget bearbetadesersättas av en
regeringen propositionenregeringskansliet. maj 1985 framladeI

198586:1 med förslag till plan- och bygglag. Förslaget godtogsny
riksdagen i kraftsedermera och den plan- och bygglagen träddeav nya

juli 1987.den l

för3.2 särskild lagstiftning till skyddKraven på
riksintressen och allmänna intressenandra

förut-lagreglering riktlinjerna för fysiska riksplaneringendenEn av
1972:111 hushållning medvid behandlingenredansattes av prop. om
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mark och dåvarande regeringen beslöt i september 1982Denvatten.
remittera förslag till lag hushållning med mark- ochatt ett vatten-om

områden till Lagrådet. Lagförslaget grundades riktlinjerna i denpå
fysiska riksplaneringen. remissen redovisades endast översiktligt hurI
tillämpningen lagen tänkt. Bl.a. denna anledning återkalladesav var av
lagrådsremissen sedermera. Efter beredning inom Bostadsdeparte-

med efterföljande behandling i Lagrådet framlades 1985årmentet
proposition till lag hushållning med prop.naturresurserom m.m.
198586:3.

[propositionen anförde departementschefen landetsatt naturresurser
utgjorde de grundläggande förutsättningarna för förverk-etten av
ligande sådana centrala mål ekonomisk balans tillväxt,ochav som en

fördelningrättvis välfärden, full sysselsättning och regional balans.av
det långa perspektivetI kommande generationers välñrd iansågs hög

berograd hur dagens generationpå förmådde hushålla medatt natur-
och slå vakt markens och produktionsförmåga.vattnetsresursema om

Därutöver uttalades motstående önskemål markensnär ochatt om
användning inte gick förena, fattasbeslutmåstevattnets att som

avgjorde frågan till förmån för eller intressena.något Sam-några av
hället hade sedan lång tid ställt regler för hur olika intressen ochupp
önskemål skulle ivägas varandra sådana konfliktsituationer.mot
Sådana regler fanns exempelvis i byggnadslagstiftningen och i raden
andra lagar. Regelverket vuxit fram hade dock blivit omfattandesom
och svåröverskådligt. antal myndigheterEtt dessutomstort var
inblandade i beslutsprocessen.

Vidare anfördes regler tillkommit vid olika tidpunkter heltatt som
naturligt präglades sin tids värderingar. Också lagstiftningav nyare
präglades ibland äldre uppfattningar och Skillnaderna isynsätt.av
lagstiftning medförde myndigheterna kunde ha tillämpa lagaratt att

i skilda hänseenden bristfälliga eller inte alls samordnade.som var
Frågor betydelse för intressen imånga samhället avgjordes istorav
vissa fall från renodlat sektoriella tillräckligautgångspunkter utan att
avvägningar skett i förhållande till de övriga intressena. menings-De
motsättningar naturliga skäl kunde finnas förstärktes där-som av
igenom, vilket kunde leda till förseningarbetydande i besluts-

processen.
lagenDen hushållning med avseddnaturresursernya om m.m. var

förgrund de avvägningar behövdeutgöraatt görasen gemensam som
enligt enskilda lagar vad gällde användningen mark och vatten.av
Bestämmelserna i naturresurslagen skulle uttryck för samhälletsge
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hushållning medgodgrundläggande det gällde vadsynsätt när som var
övrigt. skulleimarken, och den fysiska miljön Devattnet vara

regleradespeciallagartillämpliga i mål enligt olikaoch ärenden som
skulleNaturresurslagenmark- och vattenanvändningen. ettvara

betydelse, detkomplement till speciallagarsådana och närt.ex. var
anspråkbehövde ifrågan visst delvisområde helt eller tasatt ettom

verksamhetför ändamål eller villenågonnärett startanytt somen ny
använda mark- ochkunde möjligheternapåverka vatten-ogynnsamt att

områden i grannskapet.
hushållningslagkaraktärenNaturresurslagen skulle således ha av
uttrycks klart iolika intressen varandra.där skulle Dettavägas mot

följande departementschefsuttalande i propositionen.

ofrånkomliga skallintresseavvägningar beslutenDe ärsom om
innebär i fall detillgodose kravet god hushållningpå många att nu

förhållande tillavsedda ekonomiska intressena skall bedömas i
ekologiska, sociala eller samhällsekonomiska intressen merav

få stödlångsiktig karaktär. de intressena behöverDet är senare som
i får tyngd ibestämmelserna naturresurslagen, deså att av-av

vägningssammanhang. gäller den materiellaDet slå vaktatt om
produktion och välfärd för framtidagrunden för också genera-
utgångspunkter för hushållning medtioner. vad lagDessa en om
bör innehålla ligger helt i linje med miljöpolitikensnaturresurser
alla människors till livsmiljö.mål godrättatt trygga en

denna bakgrund naturligtdetJag mot att natur-vara enanser
inriktning skyddfår långsiktiga och för landetresurslag moten av

värden inte kan tillräckligt beaktade medväsentliga bliväntassom
innebär intestöd ensidigt börlag. Detta sådan lagattav en en

främja försöxjningsbehov.bevarandeintressen långsiktigaoch
främja användningLagens grundläggande syfte bör att en avvara

allsidig,samhället vidfömuftig förärnaturresursema ensom
kortsiktigt perspek-samlad bedömning, ochbåde i långsiktigt ettett

tiv. grundläggande be-En innehåller sådananaturresurslag som
främja väl genomtänktastämmelser kommer enligt min mening att

utnyttja ochawägningar olika marken,mellan önskemål vattnetatt
fysiska miljön övrigt.den i

Propositionen hushållningförslag till medmed lag naturresurserom
kraftträdde igodtogs sedermera riksdagen och lagen sam-m.m. av

tidigt plan- och bygglagen.som
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3.3 Naturresurslagens huvuddrag

3.3. l Inledning

tillkomsten tidigareGenom naturresurslagen de gällandeersattesav
riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen egentliga lagregler. Någotav
förenklat verksamhetsanknutna riktlinjerna medkan desägas att ersatts
grundläggande hushållningsregler och geografiska med särskildade
hushållningsregler. Till naturresurslagen har överförts deockså
tidigare i 136 § byggnadslagen intagna bestämmelsernaa om
regeringsprövning vissa industrianläggningarav m.m.

materielltI hänseende innehåller naturresurslagen dels allmänna
kravregler, de grundläggande hushållningsbestämmelsema 2 kap.,
dels särskilda områdesbestämda hushållningsbestämmelser, särskildade
hushållningsbestämmelsema 3 kap. formellt innehållerhänseendeI
lagen också bestämmelser regeringsprövning i fråga loka-om om
lisering vissa från miljösynpunkt särskilt ingripande verksamheterav

kap.4 och krav upprättande miljökonsekvensbeskrivningarpåom av
5 kap..

3.3.2 Allmänt

Naturresurslagen tillämpass.k. paraplylag, skall då beslutär en som
fattas enligt vissa andra lagar, bl.a. plan- och bygglagen, vattenlagen,
miljöskyddslagen och naturvårdslagen. sikte sådanaLagen påtar
frågor där det viktig få till stånd beslutssamordning.är Motatt en
bakgrund härav bestämmelserna ii naturresurslagen första handär
inriktade myndigheternapå vägledning inför avgörandenatt ge av
ärenden konkurrens mark- och vattenanvändningen.rörsom om

förstaI hand innehåller naturresurslagen avvägningsregler för
situationer där samhället väsentliga intressenhar bevaka utifrånatt ett
markpolitiskt perspektiv. grundläggande hushållningsbestäm-De
melsema i 2 kap. kan anvisningar avvägningar skallsägas ge om som

vid planläggning och tillståndsprövning i fråga framtidagöras denom
användningen marken och de särskilda hushållnings-Ivattnet.av
bestämmelserna i 3 kap. har däremot denna avvägning redan gjorts av
lagstiftaren, bestämmelserna i kapitlet tagit tillställningsom genom
hur vissa områden i landet skall användas. Som exempel sådanapå
områdesbestämmelser kan särskiltdels denämnas som anger var



Kapitel 3 261

ingripande industrianläggningar till stånd, dels dekommafår som
förbjuder vissa för kraftändamål.älvar och älvsträckor byggsatt ut

Kravreglema i utformade.ganska Ettnaturresurslagen är vagt
genomförande kräver därför preciseras, åtminstone gällerreglernaatt
detta de grundläggande hushållningsbestämmelsema.

precisering sker dels kommunal planering, delsEn genomgenom
vad kallas kunskapsförsörjning. olikaMed det attsom avsessenare
sektorsmyndigheter för skildafram underlag betydelseärtar som av
bedömningar. Kunskapsförsörjningen i fall också förut-mångaär en
sättning för kommunernas planering.

Beträffande riksintressena förutsatt, de centrala myndig-detär att
sittledning i och inomheterna med bestämmelserna lagenav var en

redovisa vilka särskilt skydds-område skall områden bedömssom vara
bedömningvärda. dock märka sektorsmyndighetsDet är att att en

härvidlag i för sig inte rättsligt bindande.och är

3.3.3 inledande bestämmelsernaDe 1 kap.

inledande bestämmelserna finnsBland de vad kan betraktas somsom
portalparagraf. de grundläggande värderingarDen anger somen

lagstiftningenligger bakom och speglar väl innehållet i det ovan
departementschefsuttalandet.redovisade 1 §I lagtexten attanges

fysiska miljön imarken, och den övrigt användasskall såvattnet att
social och samhällsekonomiskfrån ekologisk, synpunkt god hus-en

Med den fysiskahållning främjas. uttrycket miljön i övrigt menas
människan i formsådan miljö skapats byggnader, anlägg-som avav

ningar luften iförtjänar inteDet påpekas omnämnsattattm.m.
sammanhanget.

3.3.4 De hushållningsbestämmelsernagrundläggande
2 kap.

Kapitlet inleds med bestämmelse i vilken stadgas mark- ochatten
vattenområden de ändamål områdenaskall användas för det eller som

lämpade för beskaffenhet, före-med hänsyn till lägeär mest samt
liggande användningbehov. Företräde skall härvid sådanges en som
främjar från hushållning.allmän synpunkt goden

Enligt 2 skall inte eller§ mark- och vattenområden, allsstora som
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endast obetydligt påverkade exploateringsföretag ellerär andraav
ingrepp i miljön, långt möjligtså skyddas åtgärdermotsom som
påtagligt kan påverka Vidareområdenas karaktär. skall enligt 3 §
mark- och vattenområden, särskilt känsliga från ekologiskärsom
synpunkt, långt möjligtså skyddas åtgärder kan skadamotsom som
naturmiljön.

Förutom de nämnda områdestypema bland de grund-upptasnu
läggande hushållningsbestämmelsema mark- och vattenområdenäven

jord-betydelse för och skogsbruket,är rennäringen, yrkes-som av
ñsket Genomgående förgäller dessa områdestyper de långtsåattm.m.

möjligt skall skyddas åtgärder, kan skada de nämndamotsom som
intressena. vissa områdestyperFör riksintresse för vissärsom av en
verksamhet gäller förstärkt skydd. Vid konkurrens mellan fleraett
oförenliga intressen företrädeskall intressedet lämp-påges som
ligaste främjar långsiktigsätt hushållning med marken, ochvattneten
den fysiska miljön i övrigt. Försvarsintresset skall alltiddock ha
företräde.

3.3.5 De särskilda hushållningsbestämmelserna 3 kap.

de särskildaAv hushållningsbestämmelsema direktkan utläsas vilka
områden riksintresse medär hänsyn till de och kultur-natur-som av
värden finns i områdena. Bestämmelserna innebär inom deattsom
områden ingrepp inte får de skyddadegöras så attsom anges
intressena skadas påtagligt. Vissa undantag finns dock.

särskildaDe hushållningsbestämmelsema behandlar skärgårdarna
och kustområdena från tillNorge Forsmark,gränsen kustenHögamot
iÅngermanland, Norrbottens skärgård med angränsande kustområden,
Öland och Gotland, hela fjällvärlden, älvar och älvsträckor som
undantagits från vattenkraftsutbyggnad och dessa älvars dalgångar samt
vissa områden i övrigt har särskilt värden för turism ochstorasom
friluftsliv.

Vissa de särskilda hushållningsbestämmelsema sikte påtarav
sådana industrianläggningar alltid skallstora prövassom av rege-
ringen. Sålunda stadgas sådana anläggningar inom vissadeattom

inte fårområden komma till stånd, inomoch andra fårområden deatt
komma till stånd endast platserpå där anläggningar sådant slagav
redan ñnns.
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3.3.6 Regeringsprövning kap.4

framhållits bestämmelserSom redan innehåller naturresurslagen också
regeringsprövning särskilt ingripandevissa från miljösynpunktom av

anläggningar anläggningar framgåroch verksamheter. Vilka dessa är
lagtexten. Regeringen kan emellertid förbehålla sig prövningen ävenav

kapitlet.andra anläggningar sådana finns uppräknade iänav som
Skälen till regeringsprövningen endastdetär ansettsatt vara rege-
ringen har förutsättningar tillräckligt allsidigåstadkommaattsom en
prövning med sammanvägning miljöskyddsmässiga, arbets-bl.a.av
marknadspolitiska och regionalpolitiska Framför allt harsynpunkter.

viktigt ifrågavarandedet avgöranden träffasatt ettansetts organav
politiskt regerings-kan avkrävas har ocksåDet ansetts attsom ansvar.

prövningen kan påskynda beslutsprocessen, eftersom regeringens
beslut bindande vid prövning enligt olika speciallagar,är t.ex.senare
miljöskyddslagen och plan- och bygglagen.

Regeringen får tilllämna tillstånd verksamhet eller anläggningen
finns listan eller efter förbehåll, intepå prövasupptagensom som om

hinder grund bestämmelserna i 2 eller 3 kap. eller medpåmöter av
hänsyn till andra allmänna planeringssynpunkter och vederbörandeatt
kommun sitt godkännande därtill den s.k. kommunala vetorätten.gett

finns emellertid juliDet sedan den l 1990 inskränkningar i denna
i anläggningar,fråga vissa exempelvis för behandlingvetorätt om av

miljöfarligt avfall och förvaring kärnavfall.av

3.3.7 Miljökonsekvensbeskrivningar 5 kap.

På grundval 199091:90 god livsmiljö infördespropositionen Enav
1991 bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningariår naturresurs-om

lagen. Enligt 5 tillstånd enligt 4 kap.kap. l § skall ansökan omen
innehålla miljökonsekvensbeskrivning. får med stödDessutomen av
5 kap. 2§ regeringen bestämmerregeringen eller myndighet som
föreskriva det i ärenden enligt de s.k. NRL-anknutnanågonatt av
lagarna skall miljökonsekvensbeskrivning.upprättas en

miljökonsekvensbeskrivning skall finnas iKravet på att en en
ansökan vid prövning enligt lagarna huvud-de NRL-anknutna är som

ingen förprövningregel både generellt och obligatoriskt. skerDet av
behovet miljökonsekvensbeskrivning, krav exempelvismed påav

åtföljasbetydande miljöpåverkan, varje ansökan skall sådanutan av en
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beslaivning. rimlig proportion till vadDenna skall emellertid istå
beslutet bygglagen därundantag gäller dock för plan- ochEttavser.
bara vissa detaljplaner med betydande miljöpåverkan skalltyper av
åtföljas miljökonsekvensbeskrivning.av en

Beträffande undantaget i plan- och bygglagen anfördes i proposi-
tionen. god livsmiljö tillämpade för-En kommuner redanmångaatt
farandet med miljökonsekvensbeskrivningar fysiskai den planeringen
och det pågick dynamiskt utvecklingsarbete, varför obligato-att ett ett
riskt krav i detta skede olämpligt.ansågs

[propositionen l99293:60 ändring miljöskyddslagenom av m.m.
konstaterades Sverige har miljökonsekvensbeskrivningarkrav påatt
avseende de flesta i vissaverksamheter EG-direktiv. För attsom anges
med säkerhet omfatta alla verksamheter dock regleransågs att om
miljökonsekvensbeskrivningar införasborde i bl.a. plan- och bygg-
lagen för vissa fall då betydande miljönpåverkan kundepå antas.en

bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningarNärmare finns iom
förordningen 1991:738 miljökonsekvensbeskrivningar. Därom
föreskrivs miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla motive-att en en
rad redovisning alternativa lokaliseringar vissamed undantagav av
fall och utformningar uppgifter konsekvenserna densamt attom av
sökta åtgärden inte vidtas.

3.4 Plan- och bygglagen

3.4.1 Inledning

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser byggande ochom om
planläggning mark och vatten.av

Bestämmelserna i naturresurslagen redovisats, siktetar, som ovan
skyddet olikapå riksintressen intressen.och andra allmänna Be-av

stämmelserna skall bortsett från de regeringenärenden har attsom-
användas i mål ochpröva ärenden enligt andra nämnarem.m. an--

givna speciallagar, plan- och bygglagen. Kommunerna såledesärt.ex.
i det planeringsarbete och den bygglovsprövning skall ske enligtsom
plan- och bygglagen skyldiga iaktta bestämmelserna iatt naturresurs-
lagen. formellaDe regler kommun behöver för uppfyllaattsom en
sina skyldigheter ansvarigt planeringsorgan återfinns emellertidsom
i plan- och bygglagen.
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Plan- och bygglagen således det instrument kommunernaär som
behöver för uppfylla sina ansvariga planerings-skyldigheteratt som

Självfallet samhällsplaneringsarbetetmåste ske under hänsyns-organ.
tagande till intressen,många inte minst miljömässiga sådana. Plan- och
bygglagen innehåller därför bl.a. vilka miljöintressenregler om som
särskilt skall beaktas.

bör framhållasDet bestämmelserna i plan- och bygglagen iatt
likhet med bestämmelserna i naturresurslagen framåtsyfiartde, dvs.är
de omfattar i huvudsak frågor har med den framtida användningensom

mark och materiellaDe reglerna i plan- och bygg-göra.vatten attav
lagen har med hänsyn härtill karaktären planeringslokaliserings-av
regler tekniska kravregler i fråga ändringnybyggnad ochresp. om av
befintliga byggnader. förstnämndaDe reglerna förenklatnågotavses -

i första hand komma till användning i planerings-den kommunala-
medan de tekniska reglerna i huvudsak kommer användasattprocessen

vid bygglovsprövningen. Möjligheterna ochmed stöd plan-att av
bygglagens regler ingripa befintliga verksamheter såledesärmot
begränsade i fallde bestämmelserna i fastställda planer och villkor i
bygglovsbeslut efterföljs. ingripanden befintliga verksamheter imot
frågor hälsa miljöoch därför imåste allmännhet ske medsom avser
stöd ibestämmelserna andra lagar, aktsamhetsreglema i det.ex.av
s.k. skyddslagama, miljöskyddslagen,dvs. lagen kemiskaom pro-
dukter ioch hälsoskyddslagen viss män naturvårdslagen seävensamt
nedan.

Som tidigare skall bestämmelsernanämnts i naturresurslagen inte
endast tillämpas enligt föreskrivetvad iär plan- och bygglagensom

också enligt flertalet här behandlas.de andra lagar Kopp-utan av som
lingen mellan bestämmelserna i naturresurslagen och plan- och bygg-
lagen dock starkareär kopplingen mellan naturresurslagen ochän

de övriganågon lagarna. finns därför med hänsyn till deDet attav -
nuvarande bestämmelserna i skall föras in i miljö-naturresurslagen
balken särskild anledning för granska hur bestämmelserna iattoss-
plan- och bygglagen lämpligen till miljöbalkensbör bestäm-anpassas
melser. Som kommer redovisas det inte endast hushåll-ärattsenare
ningsbestämmelsemas placering miljöbalkeni kan föranledasom
följdändringar i plan- och bygglagen andra bestämmelser iävenutan
balken, de grundläggande principerna, aktsamhetsreglema ocht.ex.
bestämmelserna miljökvalitetsnomer, miljökonsekvensbeskriv-om
ningar, miljöfarlig verksamhet, tillsyn.hälsoskydd och
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1 kap.3.4.2 De inledande bestämmelserna

Enligtportalparagraf dennainleds medOckså plan- och bygglagen en
frihetmänniskanssyfte beaktande den enskildalagens medär att av

levnads-jämlika goda socialafrämja samhällsutveckling med ochen
förlivsmiljölångsiktigt hållbarförhållanden och god ochen

generationer.kommandemänniskorna i samhälle och fördagens
tidigare redovisadelikheter med detharLagtexten storasom synes

NRL-propositionen. i och föridepartementschefsuttalandet Detta är
isittsig ñrvånande, eftersom båda lagarna harinte sammaursprung

markanvänd-också utprägladelagstiftningsarbete. lagarnaBägge är
syften olika.ningslagar derasäven ärom-

långsiktigtorden god ochkan i sammanhanget enDet nämnas att
anledninglagändring 1993 medhållbar livsmiljö tillkom avgenom

kretsloppsanpassadpropositionen 199293:l80 riktlinjer förOm en
samhällsplaneringensamhällsutveckling. propositionen uttaladesI att

och åstad-viktigt hjälpmedel för förebygga miljöproblemattettvar
förutseende planeringkomma effektivt resursutnyttjande. ansågsEnett

vidarekretsloppssamhälle. uttaladeskunna grunden för Detutgöra ett
samhällsplaneringenden ansvarsfördelning i frågaatt succes-somom

kom-sivt genomförts i Sverige innebar stark betoning dethade en av
därigenom komma spelamunala Kommunerna ansågs attansvaret. en

till samhälle.nyckelroll i kretsloppsanpassatövergången ett mer
uttalande i proposi-redovisade portalparagrafen enligtDen är -

Bestämmelsertionen inte avsedd tillämpas i enskilda ärenden.att-
syfte finns främst i 2 3 kap. plan- och bygglagen.med sådant och

redovisade portalparagrafen finns i det inledandedenFörutom
kapitlet 2 i vilken kommunens för planlägg-bestämmelse § ansvaren
ningen mark uttryckligen fastläggs.och vattenav

kapitlet fastläggs också 3 § kommunens skyldighet haI att en
Översiktplanenaktuell översiktsplan omfattande hela kommunens yta.

ochskall i hur vattenområdena skall användasmark- ochstort ange
Översiktplanen emellertid intehur bebyggelseutvecklingen bör ske. är

bindande för myndigheter och enskilda.
inomRegleringen användning och bebyggelsenmarkensav av

får omfattakommunen detaljplaner. detaljplanskall ske Engenom
kommunenendast del kommunen. begränsade områdenFören av av

får områdesbestämmelser detinte omfattas detaljplan antas, omsom av
förbehövs översiktplanen skall ellerför syftet med uppnås attatt

Fastighetsplanerriksintressen skall tillgodoses.enligt naturresurslagen
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får för underlätta genomförandet detaljplaner.antas samord-att Förav
ning flera kommuners planläggning får regionplaner antas.av

Kapitlet innehåller också bestämmelser bygglov, rivningslov,om
marklov förhandsbesked.och

kapitletI finns också allmän lokaliseringsplaneringsregel 6 §en
innebördenmed för mark skall användas för bebyggelse skallatt att

den frän allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplig-vara
hetsprövningen sker vid planläggning ieller ärenden bygglov ochom
förhandsbesked.

Kapitlet avslutas med vissa bestämmelser myndighetsansvarom
inte intresse iär detta sammanhang.som av

3.4.3 Allmänna intressen skall beaktas vid planlägg-som
ning och vid lokalisering bebyggelse 2 kap.av

2 kap. plan- och bygglagen speciellt intresse förär studera,attav oss
eftersom det innehåller de grundläggande regler efter det attsom -
hushållningsbestämmelsema i naturresurslagen beaktats skall-
tillämpas såväl vid planläggningen mark och vid pröv-vattenav som
ningen bygglov.av

Kapitlet inleds med allmän planläggningsbestämmelse l §.en
Innehållet i denna kan sägas utgöra precisering de övergripandeen av
planeringsmålen i portalparagrafen.

Iden allmänna planläggningsregeln läggs fast planläggning skallatt
ske så den främjar från allmän synpunktatt lämplig utveckling ochen

förutsättningar för från social synpunkt god bostads-, arbets-,ger en
trañk- och fritidsmiljö. därvidHänsyn skall till förhållandena itas
angränsande kommuner. Mark- och vattenområden skall föranvändas
det eller de ändamål ñr vilka områdena lämpade med hänsynär mest
till beskaffenhet och läge föreliggande behov. Också dennasamt
bestämmelse föruttryck värderingar återfinns i deger samma som
grundläggande hushällningsbestämmelserna i naturresurslagen. Be-
stämmelsen skall tillämpas i ärendenäven bygglov och förhands-om
besked. Det är värt begreppet miljö i lagtexten haratt notera att en
relativt innebörd.snäv

2I § läggs kommunernas skyldighet fast vid planläggning ochatt
i ärenden bygglov förhandsbeskedoch tillämpa naturresurslagen.om

Bestämmelserna i 3 § sikte bebyggelsens lokalisering.på Härtar
läggs vikt vidstörre miljöaspektema. Paragrafen har följande lydelse.



Kapitel268 3

ändamåletlämpad förskall lokaliseras tillBebyggelse mark ärsom
tillmed hänsyn

övrigas hälsa,de boendes och
vattenförhållandena,jord-, ochberg-

avloppVattenförsörjning ochmöjligheterna ordna trañk, samtatt
samhällsservice,annan

luftföroreningarochförebyggamöjligheterna4. samtatt vatten-
bullerstörningar.

tillförselanläggningar för sin funktion kräverBebyggelse och som
med hänsynlämpligtenergi skall lokaliseras på ärsättett somav

energihushållningen.till energiförsörjningen och

depar-uttalandefinns anledningfråga punkten 4 återgeI att ett avom
198586paragrafenspecialmotiveringen till prop.tementschefen i s.

473.

paragrafen bör innehållautredningen jaglikhet medI ettattanser
bullerstörningar skallluftföroreningarkrav ochpå samtatt vatten-

får betydelsebullerstörningarförebyggas. Bestämmelsenkunna om
befintliga ellerbebyggelse planeras i närhetennärt.ex. av

olikabullernivåer itrañkleder flygfält. Vilkaplanerade eller som
givetvis inte precisera här.situationer kan Detgår attaccepteras

vilka åtgärdervilken bebyggelse planeras,beror på typ somav som
vidtaskan osv.

planeringenergihushållning i sinfråga uttalades kommunernaI attom
försörjasskallför hur bebyggelsenbebyggelse måste överväganoga

tillkomstenskall inte endast beaktas vidmed energi. Bestämmelsen av
lokalisering byggnader.bebyggelsegrupper vidävenstörre utan av nya

uppvärmningsform medföra särskilda kravValet kunnaansågs närav
från hushållningssynpunktdet gällde placera byggnader påatt ett

lämpligt sätt.
inomvilka skall områden med4 § uppräknas hänsynI tassom

olika slag, hus-samlad bebyggelse avseende skyddet olyckormot av
trañkmiljö,energi trafikförsörjninghållning bl.a. och ochmed vatten,

förhållanden service.goda hygieniska och

3.4.4 3 kap.Krav byggnaderpå m.m.

byggnaders3 innehåller place-kap. plan- och bygglagen krav på nya
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finns bestämmelserring, Vidarekonstruktion, inomhusklimat m.m.
ändringarombyggnaderskall tillämpas vid till- och samt avsom

bestämmelser rörandebefintlig bebyggelse, liksom vissa tomter,
i kapitletbestämmelserallmänna platser Eftersom flertalet ärm.m.

standard,konstruktion ochutformade tekniska byggnaderskrav påsom
ingen anledning härbl.a. i fråga inomhusmiljön, ñnns närmareattom

imed här påpekabestämmelserna. kan räckakommentera Det attatt
skall loka-byggnaderkapitlet finns bestämmelse med krav på atten

utformas omgivningen 2 §.liseras och med hänsyn till
utformasbestämmelsen stadgas byggnader skall placeras ochI att

trafiksäker-användning inte menligt inverkarderas avsedda påså att
förmedför betydande olägenhetheten eller fara ellerpå sättannat

självfallet i första handomgivningen. Omgivningsförhållandena skall
i samband lokaliseringsprövningen kan ocksåbeaktas med på-men

tillfråga, med hänsynverka utformningen byggnaden i t.ex.av
specialmotive-trafiken närliggande vad framgårAvpå vägar. som av

tillämpasringen till lagbestämmelsen den dock också kunnatänktär att
störningar till den aktuellaför minska risken för i omgivningenatt

tillinnebär utvidgning i förhållande vadbyggnaden. Detta somen
tilltidigare. motiveringen lagtexten uttalas följande.gällde I

i byggnaden miljöfarlig karaktär, skallverksamhetenOm är av
prövningvissa förutsättningar enligt miljöskyddslagen.under ske

givetvis införa kanAvsikten inte krav vadär större änatt nu som
Syftet med kommunernafölja miljöskyddslagen. 2 § är att geav

vid bygglovstillfället sådana kravmöjlighet redan ställa påatt
placering i första motiveras denbyggnaden och dess handsom av

luftförore-avsedda kan beståverksamheten. Olägenheterna av
störningar inteningar, andrabuller, skakningar, ljus eller ärsom

helt tillfälliga.

omgivningsstörningar,sådana innebäraFör verksamheter kansom
sopstationer, tordeindustriområden, flygstationer ellerstörret.ex.

enligt ñnnas angivna iuttalande ofta särskilda områden över-samma
kring vissa verk-siktplanen. skyddsområdenOm det finns behov av

utförande, kan detta säker-samheter eller speciella krav teknisktpå
ställas detaljplan.områdesbestämmelser ellergenom

Vid enskilda fallet betraktabedömningen vad i det är attav som
beaktas områdetsbetydande olägenhet för omgivningen skall ävensom

ordToleransnivån kan med andrakaraktär och förhållandena på orten.
inte dettadockvariera olika Givetvis innebärmellan platser. att
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störningarna kan tillåtas till Sanitäraupphov olägenheter förge om-
givningen.

kapitlet finns vissaI också bestämmelser underhållsskyldighetom
befintliga byggnader. skyldighet sträcker sig längre vadDenna änav

föreskrivet i tidigare lagstiftning. 13 § byggnaderI attsom var anges
skall underhållas dess egenskaper iså huvudsak bevaras och bygg-att
naders skall hållas i vårdat skick. Enligt uttalande i propositionenyttre
skall bestämmelsen underhåll tillämplig byggnaderpåävenom vara

uppförts före lagens ikraftträdande. Underhållskravet innebär attsom
de egenskaper funktioneroch byggnad har skall hållas i stånd.som en
Bestämmelsen skall, enligt uttalande, alltså inte möjlighetsamma ge

kräva standardhöjande åtgärder eller förbättringar innebäratt attsom
egenskaper eller funktioner tillföras byggnaden.måstenya

Innehållet i den redovisade lagtexten får dock, detrots ovan
nämnda inskränlaringama, uppfattas frånundantagsregelsom en
flertalet övriga regler sikte frågor har med denpåtarsom som
framtida användningen fårmark- och vattenområden Mangöra.attav

det i förta hand praktiska ligger formule-skäl bakomäranta att som
ringen.

kan iDet sammanhanget i kapitlet finns motsvarandenämnas att en
bestämmelse i fråga tomtmark. Sådan mark skall, denoavsettom om
tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, ihållas vårdat sldck och
skötas betydande olägenheter för omgivningenså och för trafikenatt
inte uppkommer.

Översiksplan3.4.5 4 kap.

översiksplanenI skall grunddragen för användningen mark-anges av
och vattenområden inom hela kommunen. Planen riktlinjerskall ge

underlag för detaljplaneringen prövningenoch bygglov. Avsom av
planen skall framgå

grunddragen i fråga den avsedda användningen mark- ochom av
vattenområden i fråga tillkomst, förändring och bevarandesamt om

bebyggelse,av
hur kommunen tillgodose riksintressen enligtatt naturresurs-avser
lagen.

Översiktsplanen fördjupadeskall omfatta både helhetsöversikt och
riktlinjer för särskildavgränsade områden. Planen skall bestå av en
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beskriv-skall hörahandling och eller flera kartor. Till planen enen
skallredovisas. Planenbl.a. motiven tillning, där planen antas av

kommunfullmäktige.
samrådaskall kommunenöversiksplan eller ändrasNär upprättasen

berörsoch kommunerlänsstyrelsen regionplaneorganmed samt som
skallintresse förslagetväsentligtförslaget. Andra har ett avsomav

härmedpropositionen framgårberedas tillfälle till samråd. Av att
hyresgästorganisationer,intresseorganisationer,bl.a natur-t.ex.avses

företagar-handikapporganisationer,friluftsorganisationer, LRF,och
planförs-distriktsnivå.fackliga organisationer Avserföreningar och på

enligtmindre kan det,begränsat områdelaget tätort,t.ex.ett en
vägföre-medsamrådai prpositionen, finnas skäluttalande att t.ex.

lokala miljögrupperoch skola-förening,villaägarförening,ning, Hem
inte kommunenSamrådsskyldigheten innebär dockmarkägare.och att

medintressenternatill ochskyldigskall gå utatt var en avvara
med det hålls samrådsmöten.information. torde räckaDet att

synpunkter underinformation ochsyftar till utbyteSamrådet av
lokala demo-Avsikten bl.a. fördjupa denplanarbete.pågående är att

särskiltsamrådstiden åligger det länsstyrelsenkratin. Under att
riksintressen2 kap. och verka förtillämpningenråd attom avge

tillgodoses,enligt naturresurslagen
ochfrågor användningen mark-för sådanaverka vatten-att om av

eller flera samordnaskommuner påområden angår två ettsom
lämpligt sätt,

intressen.till statensta vara

anförs länsstyrelsenmotiven till redovisade bestämmelsendenI att
förutformning verkaunder samrådet skall råd planens attsamtge om

mellankom-användning ochområden riksintresse får lämplig attav en
granskaskallmunala intressen Länsstyrelsentillgodoses. även om

och övrigas hälsabebyggelsen blir till de boendeslämplig hänsynmed
ocksåLänsstyrelsen skalloch behovet skydd olyckshändelser.motav

övrigtförslaget och istatligasamordna myndigheters synpunkter på ta
till intressen.statensvara

redovisaskall länsstyrelsenVid utställningen översiktsplanenav
yttrandesina granskningsyttrande. Dettakvarstående synpunkter i ett

skall fogas till planen.
Översiktsplanen vilket fullmäk-innebärhar ingen rättslig attstatus,

i sak.tiges överklagasbeslut översiktplanen inte kanatt anta
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3.4.6 Detaljplan och områdesbestämmelser 5 kap.

Detaljplan

Översiktplanens intentioner i vissa fallmåste rättsligt bindandeges
form. kan skeDetta detaljplan eller områdesbestämmelser. Igenom
översiktsplanen skall de områden där bestämmelser förnärmareanges
markanvändning och byggande behövs i form detaljplan.av

Detaljplanen möjlighet för visst preciseraområde lagensatt ettger
allmänna egenskapskrav och de avvägningar mellan motstridigagöra
intressen kan behövas. Genom detaljplanen skall kom-som anges

sociala ambitioner integrera olika boende- ochatt t.exmunens genom
upplåtelseformer eller blandning olika slags markanvändning ochav
bebyggelsetyper skapa stimulerande livfulloch miljö. Detaljplanenen
skall självfallet instrument för kommunen förverkliga denett attvara
lokala bebyggelsepolitiken. Planen givetvis också inriktasmåste på att
uppfylla angelägna nationella mål såsom de kommer till uttryck i plan-
och bygglagens bestämmelser allmänna intressen och naturresurs-om
lagens bestämmelser hushållning.om

Prövningen markens lämplighet för bebyggelse skall skeav genom
detaljplan vid

sammanhållen bebyggelse,ny
enstaka bebyggelse användning får betydande inverkan påny vars

omgivningen eller skall förläggas inom område där detettsom
råder efterfrågan mark för bebyggelse,på tillkomstenstor om av
byggnaden inte kan i samband med prövning bygglovprövas av
eller förhandsbesked,
bebyggelse skall förändras eller bevaras, regleringensom om
behöver ske i sammanghangett

Stadgandet gäller också för andra anläggningar byggnader dessaän om
kräver bygglov.

detaljplanenI skall redovisas och till allmännagränserna anges
platser såsom och kvartersmark förvägar bebyggelse ochgator, torg,
olika anläggningar skydds- och säkerhetsområden. fårDärutöversamt
i planen meddelas bestämmelser i rad olika hänseenden, bl.a. ien
fråga skyddsanordningar för motverka störningar frånattom om-
givningen och, det finns särskilda skäl därtill, högsta tillåtnaom
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ellerljusskakning,buller,luftförorening,störningarförvärden genom
behovetfrågamiljöskyddslagen. Ienligt avprövas omannat som

följande.PBL-propositionenianfördesbestämmelsersådana

i för-trättårenhar påomgivningshygieniska frågornaDe senare
bl.a.hängerplaneringen. Detpraktiskai dengrunden också

ochverksamheterolikafrånstörningarökandemed ensamman
avseenden. Denolikamiljön ibelastning påökadgenerellt sett

effekter påförhållandensoch dessakunskapenmedicinska
samhälletsangelägetgivetsvis attockså.ökar Det ärmänniskan
utvecklasmiljönistörningarmotverkaochhindraförstyrmedel att

Lagstiftningenbemästras.skall kunnaproblemdessa somför att
övrigaocharbetarskyddproduktkontroll,miljöskydd,reglerar

år.utvecklats påocksåmening hari viddriftsförhållanden senare

verksamtmeningminenligtutformning kanmiljönsfysiskaDen
uppstår.problemomgivningshygieniskaförebyggatillbidra attatt

tid. Lovenför långanvändningmarkensbindsbygglovGenom
rådertillfälletvidomständigheterdetillmed hänsynprövas som

meddelatrimligtaktuella platsen. Det är attdenpåkan förutsesoch
Bestämmel-varaktighet.vissharmiljöiresulterakanlov somen

andramedbörintressenallmännabygglagenochi plan- omserna
valetVidfortvarighetstillstånd.beaktandemedtillämpasord ettav

därfördetverksamheter börstörningskänsligavissaplacering förav
förområdetimiljöegenskaperviktigasäkerställamöjligt attvara

framtiden.

bestämmel-viktiguppfattning detdepartementschefens attEnligt var
meddeladetaljplaniförbygglageni och attplan- utrymmegavserna

bestämmelsersådanaEffektenskyddsavstånd.bestämmelser varavom
lovprövningviddessabeaktahadebyggnadsnämndendels att avatt

stridimeddelasfickinte motkoncessiondelsgrannskapet,i att m.m.
påverkasdock inteskullekoncessionmeddeladRedan endessa. av

slag.dettaplanbestämmelse av
översikts-skillnad fråntilldetaljplanibestämmelsernaEftersom en

bygglovsprövning ärefterföljandevidbl.a.rättsverkanharplanen --
fastställandetefterochdetaljplanenframtagandetförformerna av --

läns-medSamrådeti lagen.regleradedennabekantgörandet nogaav
iunderdock settframtagande sker stortplanensstyrelsen under

sigsträckeröversiktsplanen. Däremotförgällerformer somsamma
berörda längre änandraochsakägarefrågaisamrådsskyldigheten om

tillspecialmotiveringenÖversiktsplaner-ingen. Ividgällervad som
följandetillsakägarbegreppeti frågahänvisaslagbestämmelsen om
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uttalande Lagrådet.av

Bland dem skall beredas tillfälle till samråd ingår självfalletsom
sakägare. Enligt vad Lagrådet anfört i anslutning till 1 kap. 8 bör§
inte i plan- och bygglagen någon legaltas deñnition sak-påupp
ägare. Med sakägare får i förevarande sammanhang förstås inu
första hand till fastägare egendom och innehavare av annan
särskild i dennarätt hyresrätt.än Den bosattär fastighetpåsom en
omfattas därför, även han har självständig hyresrätt,om av
sakägaibegreppet. Att samråd skall ske med denna kategori och
med lokalhyresgäster behöver alltså särskilt Enanges. annan
kategori här och i 23 § uppmärksammas i 8som kap. 22 §samt
också måste uppmärksammas bostadsrättsinnehavare.är heller
i l kap. 8§ andra stycket i det remitterade förslaget angiven
organisation eller förening hyresgäster ingår i sakägarkretsen.av
De kommer emellertid omfattasatt samrådet redan be-av som
stämmelsen utformadär i det remitterade förslaget. En sådan
organisation eller förening nämligenär sammanslutning haren som

väsentligt intresseett förslaget till detaljplan.av

Innan detaljplanen skall planförslagetantas ställas under veckor.ut tre
Den vill lämna synpunkter förslagetpå skallsom dettagöra skriftligen
under utställningstiden. Dessförinnan skall kungörelse härom ske på
kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Underrättelse om
kungörelsen skall dagen för kungörandetsenast i vanligt brev sändas
till

kända sakägare,
2. känd organisation hyresgäster har avtal förhandlingsord-av som om

ning för fastighet berörs planñrslaget eller,en för-som av om
handlingsordning inte gäller, känd förening hyresgäster ärav som
ansluten till riksorganisation och inom verksamhetsområdeen vars
fastigheten belägen,är
andra har väsentligt intresseett förslaget.som av

Av kungörelsen skall bl.a. framgå den inteatt undersenastsom
utställningstiden framfört synpunkter förslagetpå enligt 13 kap. 5 §
kan förlora rätten överklaga beslutet.att

Efter utståillningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade
synpunktema och redovisa sina förslag med anledning dem i ettav
utlåtande skall fogas till handlingarna i ärendet.som Utlåtandet eller

meddelandeett det finns tillgängligt skall för kännedomom var snarast
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synpunktersinafåttintetill demsändasvanligt brevmöjligt i som
får dettaskall underrättasantalOmtillgodosedda. stortett personer

kungörelse.ske genom
Besluts-kommunfullmäktige.i regelskallDetaljplanen antas av

Meddelande häromtillkännages.sedvanligt sättskallprotokollet på
ochhyresgästersakägare,detill bl.a.vanligt brevisändasskall
tidfastställdinomm.tl.föreningarorganisationer,boende, som

tillgodosedda. Iblivitintesynpunkterskriftligamedinkommit som
villvad den över-uppgift lämnasvidareskallmeddelandet somom

kungörelse.meddetfall räckervissaiaktta. Iharbeslutetklaga att
bestämmelsernaskettviss ändringkan nämnasDet omatt av

beror påFörändringenEES-avtalet.anledningmeddetaljplan av
miljökonsekvensbeskrivningardirektivi EG:sinnehållet om

miljökonsekvensbeskrivningdirektiv krävsEnligt detta85337EEG.
skid-tätbebyggelse,projekt förindustriområden,anläggandevid av

hotellkomplex permanentafritidsbyar, samtkabinbanor,ochliftar
anledningendenmotorcyklar. Avochför bilaroch testbanortävlings-

medbygglagenoch18 § plan-i 5 kap.införtsstyckenhar två nya
detaljplanerskallmiljökonsekvensbeskrivningar närgöraskrav på att

ändamål.sådanaförupprättas

Områdesbestämmelser

områdes-kandetaljplanomfattasinteområdenbegränsadeFör avsom
översiksplanenmedsyftetsäkerställaförbestämmelser attattantas

börtillgodoses. Detnaturresurslagenenligtriksintresseelleruppnås ett
före-sista utvägförmöjlighetfinnsdet attstatennämnas att ensom
hotatsäkerställaområdesbestämmelser ettlägga kommun att genom

riksintresse.
områdesbestämmelser ärregleraskanfrågorDe genomsom

omfattning,lovpliktens
ochmarkanvändningenigrunddragen vatten,av

ochfritidshusstorleken på tomter,
utförande,utformning ochplacering,ochbyggnaders tomters

platser,allmännautformningochanvändning av
skydds-bebyggelse-,utformning inommarkytansvegetation samt

säkerhetsomräden,och
omgivningen,frånstörningarmotverkaförskyddsanordningar att
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exploateringssamverkan.

I propositionen bl.a. kommun många kanatt gånger haanges etten
intresse få fastlagt områden föratt bebyggelse eller för störande
verksamhet, soptippar, flygplatser,t.ex. och ledningsstråk.vägar
Genom områdesbestämmelser kan kommunen få till stånd bindandeett
avgörande i förhållande till enskilda i fråga användningen markom av
och för exempelvis sådanavatten ändamål eftersom beslutet sedan det
vunnit laga kraft rättsligt bindande.är Beslutet antagandeom av
områdesbestämmelser kan dock i likhet med vad gäller i frågasom-

detaljplaner överklagas dem berörs beslutet iom egenskapav som av-
sakägare. Liksom i fråga detaljplan kan föreskrifter i formav om av

områdesbestämmelser medföra ersättningsskyldighet dengentemot som
berörs föreskriftema.av

Skydds- och säkerhetsområden kan läggas i form områdes-ut av
bestämmelser för exempelvis förhindraatt bebyggelse kommer föratt

olika formernära störande verksamhet såsom flygplatser,vägar,av
avfallsanläggningar, miljöstörande industrianläggningar m.m.

Områdesbestämmelser för skyddsanordningar främst attavser
avsätta mark för sådana, exempelvis bullervallar längs kom-större
munikationsleder.

Förfarandereglema i huvudsakär desamma gäller vid fram-som
tagandet detaljplan.av

3.4.7 Bygglovsprövning 8 kap.

8 kap. plan- och bygglagen inleds med bestämmelsertvå i vilka
bygglovspliktens omfattning regleras. Den första uppförande ochavser
ändring byggnader, den andra uppförande eller anordnandeav av
andra anläggningar byggnader.än

Av intresse i sammanhanget denär bestämmelsenatt senare om-
fattar krav på bygglov för bl.a. anordna skjutbanor,att motorbanor,
upplag och materialgårdar, inrätta cisterner eller andra fasta anlägg-
ningar för kemiska produkter hälso-är och miljöfarliga och ñrsom

kan medföra brand eller andra olyckshändelservaror som församt att
uppföra vindkraftverk viss storlek.av

Bygglovsplikten gäller byggnaden eller anläggningenoavsett iom
fråga skall placeras inom eller detaljplanelagt område.utom I det
första fallet kan dock mindre omfattande bygglovsprövning görasen
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planärendet. Igjorda iredan ärlokaliseringsavvägningarnaeftersom
lokaliseringsfråganprövningfriståendefallet måstedet avensenare

ellerbyggnadentillkommandedentillses an-skallHärvid attske.
bestäm-elleröversiksplaneniriktlinjernastriderinteläggningen mot
tekniskabygglagen. Denochplan-ochnaturresurslagenimelsema

fallen,bäggelikartad i derelativtemellertidtordeprövningen vara
tekniska krav.fåinnehållerplanenåtminstone om

prövningenvidskall skegranskningtekniskagäller denVad som
bygglagensochplan-erinraanledning ånyoñnnsbygglov att omav

följandevälillustrerasförhållandekaraktär. Dettaframåtsyftande av
PBL-propositionen.idepartementschefenuttalande av

medbestämmelsergrundendenvilar påByggnadslagstiftningen att
kraft. Det ärtillbakaverkandeskall haintebyggnaderkrav på

tillägareden äråläggamöjligtinteprincip enidärför att som
omfattning så atti störrenågondenna nyabyggnad rustaatt upp

möjlig-saknarsamhälletintedockinnebär attuppfylls. Dettakrav
istandardvisspåställa kravlagstiftningenstödmedhet att av

byggnader.äldrefråga om

kundelagarandravissatillsedanhänvisadeDepartementschefen som
bostadssaneringslagenexempelvissammanhanget,itillämpligavara

ibereddintehan attkonstateradearbetsmiljölagen, attoch varsamt
krav påställamöjligheternavidgabyggnadslagtiftningen attden nya

bebyggelsen.befintligaden
handläggningenbestämmelserbl.a.vidareinnehållerKapitlet om

fallvissaibyggnadsnämndenskalllämnaslovlovärenden. Innanav
bostadsrätts-kändaoch desakägarekändaberedaunderrättelsegenom

kändsådanberörsboende samtochhyresgästerinnehavare, som
sigtillfälletidigare att yttraomnämntsföreningellerorganisation som

principigällerbeslutunderrättelsefrågaansökningen. I omöver om
handläggningenfrågabeskrivits itidigarereglerockså omsomsamma

detaljplaneärenden.av

riksintresseområdenbeträffandekontrollStatlig3.4.8 av

kap.12m.m.

framtagandetviddet kommunenåliggerredovisats att avtidigareSom
länsstyrelsen. Läns-medsamrådadetaljplanerochÖversiktsplaner

planerings-erforderligtmedbistå kommunernahärvidharstyrelsen att
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underlag i fråga riksintressen och övriga allmänna intressenom m.m.
Länsstyrelsen har vidare tillse hälsoskydds-att ochatt säkerhets-
frågorna blir beaktade i planeringsarbetet. Länsstyrelsen skall också
väga eventuellt motstående statliga intressena varandra och in-mot
formera kommunen utfallet denna vägning.om av

Länsstyrelsen skall vidare ñr räkningstatens kommunenspröva
beslut ändraatt elleranta, upphäva detaljplan eller områdes-en
bestämmelser, det kan befarasom att

riksintresse enligtett naturresurslagen inte tillgodoses,
regleringen sådana frågor användningenav mark- ochom av
vattenområden fleraangår kommuner inte harsom samordnats på

lämpligtett sätt,
bebyggelse blir olämplig meden hänsyn till de boendes eller

övrigas hälsa eller till behovet skydd olyckshändelser.motav

I propositionen finns utförliga motivuttalanden till de redovisade
prövningsgrundema. Av särskilt intresse i sammanhanget departe-är
mentschefens uttalande i specialmotiveringen till bestämmelsen i
punkten Enligt uttalandet syftar länsstyrelsens kontroll i fråga om
kraven på hälsa och säkerhet till planerna fåratt sådan utformningen

det inte,att denär väl genomförts, uppkommer risk för ingripanden
olika tillsynsmyndigheterav och inom sin sektor harsom var en att- -

bevaka kraven hälsoskyddpå och säkerhet.
Länsstyrelsen skall upphäva kommunens beslut i dess helhet om

något förhållande föreligger. Om kommunensom avses medgerovan
det, får beslutet upphävas i viss del. Om det finns särskilda skäl, får
länsstyrelsen eller regeringen för visst område förordnaett nämndaatt
bestämmelser också skall kunna tillämpas beslutpå bygglov ellerom
förhandsbesked.

I kapitlet finns bl.a. också bestämmelser regeringen fårattom
förelägga kommunen inom viss tidatt ändra elleranta, upphäva en
detaljplan eller områdesbestämmelser planföreläggande, detom
behövs ñr tillgodose sådanaatt intressen Omangettssom ovan.
kommunen inte följer planföreläggandeett får regeringen kom-på

bekostnad låta de förslagmunens upprätta behövs samt anta,som
ändra eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelsema.
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andratillförhållandeibygglagenochPlan-3.5

lagar

Inledning3.5.1

naturresurslagenibestämmelsernabeskrivits hurhar närmareOvan
Inordnandetvarandra.tillbygglagen avoch anpassatsplan-och

i vikommer,miljöbalkenbestämmelser senarenaturresurslagens som
Innanbygglagen.ochi plan-ändringarhel delhävavisa,skall att en

anledningemellertid attdetfinnsfrågadennain pågårvi närmare
dagi ärbestämmelserbygglagensochplan- an-hurbeskrivanågot

medi likhet naturresurs-markanvändningslagar,andratillpassade som
hälso-miljöskyddslagen,nämligenmiljöbalken,in iförasskalllagen

också någotsammanhangetskall iVinaturvårdslagen.ochskyddslagen
beröringspunktervissaeftersomprodukterkemiskalagenberöra om

byggnads-frågaibygglagenochoch plan-lagdennamellanfinns om
material.

Miljöskyddslagen3.5.2

medanmarkanvändningslagutprägladbygglagen ärochPlan- en
ochexploaterings-kombineradbetecknaskanmiljöskyddslagen ensom
vidgällerLagarna,NRL-anknutna.Båda lagarna ärskyddslag. som

syften.olikadelvisemellertidharvarandra,sidan av
övrigtför ävenliksombygglagen,ochi plan-Bestämmelserna

uppnåtillsyftar nämnts attnaturresurslagen,i enbestämmelserna som
Plan-användninglämplig naturresursema.synpunktallmänfrån av

byggnader. Depåolika kravdessutominnehållerbygglagenoch
bostads-stimulerandeochbratill uppnåbl.a.syftarkraven attsenare

huvudsakligennämnda lagarna äri deBestämmelserna avmiljöer.
karaktär.framåtsyftande

omfattarbygglagenochi plan-bestämmelsernafrånskillnadTill
beñnt-nytillkommandesåvälmiljöskyddslagenibestämmelserna som

bygglagenochi plan-bestämmelsernaEftersomverksamheter.liga
befintligatillämpliga påutsträckning kan görasringamycketiendast

verksamhetmiljöfarligi frågorfrämst rör somdetbyggnader, är som
skallfallsådanatillämpliga. Iblirlagarnai bådabestämmelserna

lagarna.i bådabestämmelsernaenligtnormalt prövasverksamheten
miljö kanfrågaitillämpningsområde yttrelagarnasgällerVad om
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något förenklat uttrycka det miljöskyddslagenssåman bestäm-att
melser inriktadeär på begränsa störningarnaatt till omgivningen från

miljöfarlig verksamhet bedrivs eller skall bedrivasen visspå platssom
medan bestämmelserna i plan- och bygglagen inriktadeär på attmer
förhindra störningar från omgivningen bostadsbebyggelse.gentemot

Miljöskyddslagen koppladär till plan- och bygglagen detpå sättet
tillstånd till miljöfarligatt verksamhet inte får strida fastställdmot

detaljplan eller områdesbestämmelser. Bestämmelsen intressantär från
den synpunkten den kan försvåra elleratt begränsa den lokaliserings-
prövning skall ske enligt miljöskyddslagen. Enligtsom 4§ miljö-
skyddslagen skall nämligen för miljöfarlig verksamhet väljas sådan
plats ändamålet kan vinnasatt med minsta intrång och olägenhet utan
oskälig kostnad. Kostnaden såledesutgör den enda omständighet som
kan föranleda från kravetavsteg på välja den lämpligaatt mest
platsen. Någon motsvarande regel finns inte i plan- och bygglagen.
Kravet på tillstånd inte fåratt stridaett faställd detaljplan ellermot
områdesbestämmelser har således karaktären stoppregel.av

Det kan nämnas de myndigheteratt skall tillämpa bestämmel-som
i 2 och 3 kap. naturresurslagenserna tillämpningsför-genom en ny

ordning SFS 1993:191 till lagen skyldigaär i beslutet bl.a.att ange
det förenligtär med den för områdetom gällande kommunala över-

siktsplanen.
I propositionen till plan- och bygglagen gjorde departementschefen

följande uttalande betydelsen meddelat tillstånd enligtett miljö-om av
skyddslagen vid prövning enligt plan- och bygglagen.senare

Om kommun i sitt yttrande till specialmyndigheten haren motsatt
sig företag på grunderett kan hänföras till plan- och bygg-som
lagen, tillstånd enligt speciallag ändå lämnas,men bör dock inteen
detta tillstånd binda kommunen vid prövning enligt plan- ochsenare
bygglagen. Ofta nämligen bygglovsprövningen andrarymmer även
aspekter deän specialmyndigheten har beakta. speciellaIatt fall
kan emellertid aspekter skall beaktas vid tillståndsgivningensom
enligt speciallag plan- och bygglagenen tämligen lika.resp. vara
Utgången i speciallagsärendet enligtmåste min mening då tillmätas

betydelsestor vidäven prövningen enligt plan- och bygglagen.

Av framställningen framgår klart det finns vissa spänningaratt mellan
miljöskyddslagen och plan- och bygglagen kan behöva beaktas isom
det fortsatta arbetet eftersom de inte löses NRL-bestämmel-attgenom

förs in i miljöbalken.serna
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Hälsoskyddslagen3.5.3

gällamiljöskyddslagen sägasmedi likhetHälsoskyddslagen kan
i hälso-Skyddsbestämmelsemaoch bygglagen.med plan-parallellt

frånskillnadtilllagensframgårkan,skyddslagen namn,avsom
vaktför slåanvändasendastmiljöskyddslagen,i attbestämmelserna

härolägenhetsanitär är storhälsa.människors Begreppet avom
ibestämmelsernamiljöskyddslagenfrån ärskillnadbetydelse. Till

fastsåväl lösanvändningtillämpliga påhälsoskyddslagen somav
egendom.

i plan-bestämmelsernagränslinje mellanklararefinns alltsåDet en
i frågagällervadhälsoskyddslagenoch änbygglagenoch omsom

befintligmiljöskyddslagen. Frågorbygglagen ochochplan- om
bestämmel-frånutgångspunkti medsåledes dagbostadsmiljö hanteras

nybebyggelsefrågor förmotsvarandehälsoskyddslagen medaniserna
bygglovs-vidhandi förstabebyggelse beaktasbefintligändringoch av

prövningen.
nyligenhälsoskyddslagenibestämmelsernakanDet nämnas att

lagbestämmelseEES-avtalet. Genomanledningmedändrats en nyav
regeringen bestämmermyndigheteller denregeringenfär14 § soma

i luftenhaltför tillåtnagränsvärden högstaföreskriftermeddela avom
detoch bly. Omsvaveldioxid,kvävedioxid,formföroreningar i sotav

skall kom-överskridas,kommakangränsvärdenakan attantas att
ellerRegeringenföroreningarna.i luftenförekomstenmäta avmunen

meddelafår vidare närmareregeringen bestämmermyndighetden som
redovisning mätresultat.ochmätmetoderföreskrifter avom

regeringenmöjligt fördetAvsikten med bestämmelsen göraär att
rättsord-svenskidessamiljödirektiv rörande ämneninföra EG:satt

358 i värtredogjortvi påinnehållet i dessa direktiv harning. För s.
godsikte uppnåframför allt påDirektivenhuvudbetänkande. atttar en

direktiveniinnehållettätortsbefolkningen. Genomluftmiljö för att
hälsoskydds-bestämmelser ivialagstiftningskall överföras till svensk

skyddettillsyftarenbartgränsvärdenaaktuellamarkeras delagen att
hälsan.av

uttalasbestämmelsenrörande den199293 :60Ipropositionen nya
åtgärdervilkainteluftkvalitetdirektiveni aktuelladeatt angesom

Även regleröverskrids.vidtas gränsvärdenaskall omomomsom
hälsoskyddslagen ärmed stödinförsluftföroreningarmätningar avav

förfaranden,administrativaolikauttalandeenligtdet- genomsamma -
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dvs. kombination tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen,en av
fysisk planering inkl. trafikplanering och åtgärder vid genomförandet

planerna i form förbud i praktiken kanav av m.m. som en norm
iakttas. kvalitetsnormEn blir därför i första hand styrande för myndig-
heternas verksamhet och berör i allmänhet endast indirekt med-
borgarna.

Det också iär den departementspromemoriavärt att notera att som
låg till grund för regeringens proposition bl.a. ändring i hälso-om
skyddslagen föreslogs det i kap.4 l § plan- och bygglagen bordeatt
införas skyldighet för kommunen i översiktsplanen hur kom-att ange

uppfyllaavsåg de aktuella föreskriftema. Regeringenatt ansågmunen
emellertid det för tidigt sådan ändring igöra plan- ochatt attvar en

Skälenbygglagen. härtill framgår följande motivuttalande.av

Vidare kan översiktsplanens konsekvenser för luftkvaliteten beaktas
uttrycklig lagreglering i plan- och bygglagen. Regeringenutan
från länsstyrelsenutgår i sitt granskningsyttrandeatt över över-

siktsplanen kommer sådana fall där förgränsvärdenatt ta upp
luftkvalitet kan komma överskridas. Däremot regeringenatt anser
i likhet med Boverket m.fl. remissinstanser översiktsplanensatt

i förebyggandedet miljöarbetet bör utvecklas ytterligare, bl.a.nytta
i fråga miljökonsekvenser. Regeringen utesluter inte heller attom
det kan finnas behov i framtiden skärpa kraven påatt över-av
siktsplanen i frågor miljö, hälsarör och säkerhet. Såsom bl.a.som
Boverket pekar fråganpå förknippadär med överväganden som

igörs pågående utredningar miljöbalk och kom-om en ny om
arbete för god livsmiljö. Regeringen instämmer imunernas atten

frågan kan komma ipå samband med arbetet pånyttupp en ny
miljöbalk. kanDen också komma beröras i samband medatt en
allmän plan- bygglagen.översyn ochav

3.5.4 Naturvårdslagen

Enligt naturvårdslagens portalparagraf nationellutgör naturen en
somtillgång skall skyddas och vårdas. Den tillgänglig för enligtallaär

allemansrätten.
Naturvårdslagen innehåller bl.a. bestämmelser syftar tillsom

bevarande och förskydd vissa områden, naturrninnen,typerav av
och djurarter,växt- friluftslivet, naturmiljön till skyddsamt mot

nedslcräpning. Också naturvårdslagen NRL-anknuten.är Beslut om
bildande bl.a. och naturvårdsområden beslutnaturreservat samtav om

täkttillstånd intefår strida detaljplan eller områdesbestäm-t.ex. mot
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melser.
otvivelaktigt har denbestämmelse iDen naturvårdslagen som

prövningenplaneringsarbetet ochbetydelsen för kommunaladetstörsta
15 första bestäm-bygglov strandskyddsbestämmelsen i Denärav

1950-talet. Enligtbörjanmelsen strandskydd tillkom redan i påom
tillgångenallmännhetennuvarande bestämmelse råder, för tryggaatt

insjöar ochför friluftliv, strandskydd vid havet,till platser bad och
Strandskyddsområde kanvattendrag intill 100 från strandlinjen. avm.

utvidgas, dockregeringen eller myndighet regeringen bestämmersom
frånundantastill 300 från strandlinjen. område kanhögst Ett ävenm.
inteBestämmelsen gäller dockbestämmelserna strandskydd.om

har erhållit tillstånd enligt kap. naturresurslagen,företag 4 vatten-som
miljöskyddslagen.lagen eller

uppföras ellerfår inte helt byggnaderstrandskyddsområdeInom ny
strandskydds-heller får inombefintliga byggnader ändras Intem.m.

anläggningar anordningar innebär markutföras ellerområde attsom
hindras fråneller allmänheteni anspråk på sätttomt att annattas som

eller efter delegation kommunen,beträda området. Länsstyrelsen,att
särskilda föreligger.får dock meddela undantag skälnär

främstStrandskyddsbestämmelsema har, från kommunalt håll,
för de innebär inskränkning i kommunala plane-kritiserats detatt en

diskuterats flera under deringsmonopolet. Frågan har gånger senaste
i sin utformning tillmätsstrandskyddet nuvarandeAttåren. stor

uttalande i till ochbetydelse framgår bl.a. propositionen plan-ettav
framlagen arbetades diskuterades möjligheten förabygglagen. När att

strandskydd dit. skulle innebärabestämmelserna Detöver attom
generelltbefogenheten strandskyddetinskränka eller utvidga över-att

emellertid före-fördes till kommunerna. underströkpropositionenI
Eftersomdraganden grunden för strandskyddet allemansrätten.äratt

intresseallemansrätten tillgång i hela landetsdet liggerär atten som
länsstyrelserslå vakt befogenheter frånså skulle överföringom, en av

till kommuner kunna förändring strandskyddetsuppfattas avsom en
bedömdesstyrka. Så olyckligt.vara

Riksdagen delade föredragandens uppfattning. Bestämmelserna om
strandskydd kom således i naturvårdslagen.kvarståatt

innehåller till skyddNaturvårdslagen också bestämmelser mot
nedskräpning. Enligt dessa åligger tillse han slqäpardet att attenvar

bebyggda områden, medned utomhus, sig i eller inomnaturenvare
plåt, viss plats iglas, plast, avfall eller Har på naturenannat.papper,

hälsoskyddsnämndenskräpats ned eller miljö- ochägerosnyggats,
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förelägga den vållat eller eljest ansvarig för nedskräpningenärsom
eller osnyggandet iordningställa platsen vidta erforderligaatt samt
förebyggande åtgärder för framtiden. Bestämmelserna integäller där
enligt särskilda föreskrifter frågan skall i ordning.prövas annan

3.5.5 Lagen kemiska produkterom

Lagen kemiska produkter skiljer sig från de övriga här nämndaom
lagarna detpå bestämmelsernasättet inte knutna till begreppetäratt
användning egendom. bestämmelserLagens generelltärav mer
utformade. syftar tillDe huvud minska användningenöveratt taget av
miljöskadliga och produkter i samhället. Under har detårvaror senare
kommit allt klartstå valet och beskaffenheten olikaatt attmer av
byggnadsmaterial har många gånger avgörande betydelse förstor - -
inomhusmiljön i bostäder och andra lokaler, skolor och daghem.t.ex.
Bestämmelserna i lagen kemiska produkter tillämpliga ocksåår påom
byggnadsmaterial.

Boverket har sektorsmyndighet inom planområdet befogenhetsom
med stöd bestämmelserna i plan- och bygglagen meddela före-att av

skrifter byggnaders konstruktion och utformning bl.a. med hänsynom
till hälsoskyddet. Verket har också nyligen blivit tillsynsmyn-central
dighet enligt lagen kemiska produkter med utfärda före-rätt attom
skrifter i fråga byggnadsmaterial.om

3.6 Agenda 21

konferensFN:s miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 ut-om
imynnade världsomfattande handlingsplan för miljön, 21.Agendaen

Överenskommelsen omfattandeär dokument världensett som ger
länder rekommendationer åtgärder för ekologisktuppnåattom en
hållbar utveckling. Ansatsen problemen iär första hand skallatt
förebyggas miljöanpassning politiken bl.a. energi-,pågenom av

jordbruks- och skogsbruksområdena. Sambandentransport-, mellan
fattigdom och miljöproblem i u-länder utförligt. avsnittEtttas upp

fokusmed i-ländernaspå resursförbrukning behovettar attupp av
förändra ohållbara konsumtionsmönster livsstilar.och

förverkligaFör Agenda 21 krävs det inom lång rad områdenatt en
lokala insatser. Detta särskilt i kapitel 28, Lokala myndigheterstas upp
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de lokaladetför 21.initiativ till stöd Agenda betonas ärDär att
underhålla denochmyndigheternas planera, byggaatt uppansvar

planeringen, faställafysiskainfrastrukturen, för denlokala ansvara
ochgenomföra nationellamiljöpolitik och lokala reglerlokal samt

främjaocksåmyndigheterna börregionala lokalaDe enprogram.
ochkommunmedlemmarna mötautvecklinghållbar attgenom engagera

ii varje land1996 bör de flesta kommunerderas krav. Senast år
21.lokal Agendautarbetatmed kommunmedlemmarna hasamråd en

betänkandebyggutredningens3.7 Plan- och

medutredaresärskild1992 tillkallade regeringennovemberI en
Utredarensbygglagen.vissa frågor i plan- ochuppdrag överatt se

stärkt med-miljöhänsyn,tillgodose kravenförslag skulle på större
direktivenförenklad lagstiftning.avreglering och Iborgarinflytande,

1992budgetpropositionen prop.regeringens uttalande ierinrades om
huvuduppgifterfysiska planeringensbil. 15 den199l92:l00 om

1900-talet.under Dessa attvar
hushållning med mark- ochlångsiktigt godsäkerställa vatten-en-

resurserna,
fömuftig lokalisering bebyggelse, anlägg-långsiktigtfrämja aven-

utveckla rik levande stads-infrastruktur ochningar och samt en
miljö,

kretslopp i samhällsplaneringen.tillhänsyn naturensta-

utvecklingen ochdirektiven uttalades vårI att gemen-omsorgen omav
behövde uppmärksammasmiljö, i vidare mening,även merensamma

och byggande ökade,miljöhänsyn i planeringhittills. Kraven påän
förebyggandevilket ha samband med strävandenaansågs mot en mer

kretslopps-resursanvändning byggdmiljövård och effektivare påen
betydelse för människorsprincipen. Bebyggelsemiljön hade vidare stor

riktgrundförutsättning förtrivsel vålbeñnnadeoch och ettvar en
socialt liv.

fysiskvarvid påpekadeshänvisades till 21direktiven AgendaI att
förebyggai medviktigt instrument arbetetplanering kunde attettvara

resursutnyttjande och hus-effektivtmiljöproblemen, åstadkomma ett
skärptafrågor belysahållning Viktigamed attnaturresursema. var

samhällsplanerings-inomkrav miljökonsekvensbeskrivningarpå
ochkommuni dialogen mellan ochområdet, översiktsplanens roll stat
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miljöpåverkan från byggnader och byggnadsmaterial.
Utredaren, Plan- och byggutredningen, iantog namnetsom avgav

1994 delbetänkandet 1994:36 Miljö fysisk planering.SOU ochmars
Under utredningens har visst samråd skett med sekretariat.gång vårt
Utredaren i sitthar också betänkande i vissa delar hänvisat till förs-
lagen i huvudbetânkande.vårt

Utredarens uppfattning det bästa inom samhälls-är sättetatt att
planeringsområdet främja långsiktigt hållbar miljö förstärkaår atten

Över-fördjupaoch det översiktliga planeringsarbetet i kommunerna.
siktplanen skulle kunna vision långsiktigt hållbarhurge en av en
utveckling i kommunen skall kunna upprätthållas. dettaEn på sätt
utvecklad översiktsplan har likheterstora
med den kommunernas för hållbar utvecklingpåsyn ansvar en som
redovisas i Agenda 21.

Utredaren det naturligt översiktsplanen tillgöraattser som en
för det lokala miljöarbetet. denna nivå miljö-Det påärarena som

sambanden blir begripliga för medborgardialog. de formellaGenomen
och informella kopplingar finns mellan översiktplanen och efter-som
följande beslut enligt såväl plan- lagstiftningoch bygglagen som annan
kan översiktplanen bli verktyg för realisera kommunernasett att

Översiktplaneringenintentioner. behöver emellertid utvecklas i flera
avseenden såväl i fråga kraven redovis-kunskapsunderlag ochpåom
ning i fråga formerna för planeringsprocessen.som om

Enligt utredarens uppfattning utvecklingbör översiktplanensen av
innehåll främst ske tydligare bestämmelser. förslår därförHangenom

i kap. l4 § plan- och bygglagen införs bestämmelseratt attom
översiktplanen skall redovisa

allmänna intressen enligt 2 kap. vid beslutbör beaktassom om
mark- och vattenområden bebyggelse,samt
sådana övriga miljöförhållanden har betydelse för lång-som en
siktigt god hushållning med naturresursema,
grunddragen i fråga användningenden avsedda mark- ochom av
vattenområden utveckling och bevarande den byggdasamt om av
miljön,

4. konsekvenserna användningenavsedda förändringar istörreav av
mark- och vattenområden,
hur kommunen tillgodoseattavser

riksintressen enligt naturresurslagen,-
grunddrag riktlinjer regionplan.och i-
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Utredaren framhåller intressena framhävsde allmännaatt, attgenom
punkt i framgår sådanalagtexten, det klarare attgenom en egen

intressen bör beaktas vid användningenbeslut mark och vatten.om av
härigenom myndighetersKommunerna möjlighet påverka andraattges

i frågor.beslut dessa betonar också betydelsen frågorHan attav om
skydda människorna, och miljön i övrigt störningaratt naturen mot

vårda och förbättra miljötillståndet ibehandlasmåste över-samt att
siktsplanen. Härigenom bättre underlag för miljöanpassadeuppnås ett
beslut. Grundläggande frågor därvid behöver beaktas exempel-ärsom
vis luftkvalitet, försurningsgrad, övergödning, förekomst mark-av
föroreningar och bullerstömingar. Punkten kan led i det4 ettses som

utredaren presenterade kravet obligatorisk miljökonsekvens-påav mer
beskrivning vid upprättandet detaljplaner. miljökonsekvens-Enav
beskrivning enligt 5 kap. naturresurslagen föreslås upprättas om en
detaljplan medger markanvändning innebär betydande inverkanen som

miljön, hälsan och säkerheten hushållningen medpå eller natur-

resurser.
särskilt intresseAv den förändring föreslås i 2 kap l § iär som

fråga vilka allmänna intressen skall iakttas vid planläggningom som
gällande ordningen vi redogjort för tididgare. ViDen harm.m. nu

konstaterade då begreppet miljö i isammanhanget användesatt en
relativt betydelse. Utredaren föreslår kortas ned ochsnäv lagtextenatt

inriktas hushållningsfrågor frågor livsmiljö.på och god Denmer om
föreslagna förändringen ansluter, enligt uppfattning, till denutredarens
hushållningsprincip föreslås gälla s.k. generell aktsam-som som en
hetsregel i huvudbetänkande.vårt den ändrade paragrafen under-I
stryks vidare angelägenheten bevara befintliga i den byggdavärdenatt
miljön.

förslagEtt utredaren länsstyrelsenärannat presenteras attsom av
vid de tidigaresamråd beskrivits också skall informera sådansom om
allmänna intressen i 2 miljöför-kap. och sådanasom anges om
hållanden i övrigt bör beaktas vid beslut användningensom om av
mark- och vattenområden.
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3.8 ochSamordningen miljöbalken och plan-av

bygglagen

3.8.1 Principiella utgångspunkter

Vi tidigarehar lämnat beskrivning hur den svenska plan- ochen av
byggnadslagstiftningen vuxit fram. Vi redogjort förhar också de

inuvarande bestämmelserna plan- och bygglagen för hur dessasamt
bestämmelser tillkopplade naturresurslagens regelsystem. dennaAvär

framgårredogörelse bestämmelserna i plan- och bygglagen äratt
tillämpliga planläggning mark och byggande.på påvatten samtav

till sin framåtsyftande vilket innebärReglerna karaktär de endastär att
undantagsvis kan tillämpas befintliga förhållanden. bestäm-på De
melser i fråga miljö finns i syftarplan- och bygglagenyttreom som
i första hand till förhindra förblivande bostadsområden utsättsatt att
olika former störningar, exempelvis från tillkommande trañkleder,av

industrianläggningarstörande innehåller emellertid inteLagenm.m.
utpräglade skyddsbestämmelser den karaktär finns inågra somav

skyddslagarna, bestämmelser möjligt förhindramed vilka det är att
bullerstörningar från luftföreningarlokaler, utsläpp och frånvatten-av
olika former industriell formerverksamhet sådanaFörav avm.m.
störningar hänvisas i plan- och bygglagen till miljöskyddslagen,
hälsoskyddslagen, lagen kemiska produkter m.fl. lagar.om

Bestämmelserna i plan- och bygglagen gäller således parallellt med
de övriga lagarna och huvudsakligen inriktade frågor harpåär som
med byggande finns anledning redan framhållaDet härgöra.att att att
vi i arbete med miljöbalken inte tillkomstenvårt räknat med att av
balken skulle kräva omfattande ändringar i plan- ochnågra mer
bygglagen. Vi har således från ibestämmelserna plan- ochutgått att
bygglagen, liksom hittills, skall gälla parallellt med andra lagar.

Om Plan- och byggutredningens förslag riksdagen,godtas lederav
detta inte till genomgripande förändringnågon plan- och bygg-av
lagens grundkaraktär. ingen ändringDet krävs således lagensav

Ävenportalparagraf. i övrigt kan stärkande miljö-sägas att ett av
intressena föreslagits skepå utredaren kansätt smärresom av genom
ändringar i plan- och bygglagen.

Den gjorts i fysiskgenomgång betänkandet Miljö och plane-som
ring bestämmelserna i plan- innebäroch bygglagen arbetevårtattav
med miljöanpassa lag till miljöbalkens bestämmelser under-dennaatt
lättas. Vi kan således i ändringardetta arbete helt inrikta sådanapåoss
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huvud-förslagen i vårtoch bygglagen föranledsi plan- avsom
samordnatlagtekniskt harintevibetänkande. Vi vill understryka att

byggutred-Plan- ochförslag harförslag med detvårt avgetts avsom
byggutredningenochPlan-medi fråga samråttningen. Vi har denna

bedöm-remissinstansemasutredningenmedoch vi är överens attom
förochdeblir enklare, prövasning förslag ettvåra vartomresp.av

iberedningenunderfå skesamordningen tordebehövligasig. Den
regeringskansliet.

isektorslagkaraktärbygglagensoch3.8.2 Plan- av
i miljöbalkenbestämmelsernatillförhållande m.m.

förredogörelsekortfattad2.1.1 2.1.4 lämnati avsnittenVi har en-
tillförslagetöverlämnadetill Lagrådetregeringeni detinnehållet av

planeringslagutprägladplan- och bygglagenmiljöbalk. Medan är en
bland-till sin karaktärmiljöbalkenframåtsyftande karaktärmed är en

Balkensskyddslag.vattenanvändningslag ochmark- ochning av
tillämpningsområdemiljöbalkens ärinnebärkaraktär attsammansatta

förtillämpningsområdenaexempelvisbetydligt vidare naturresurs-än
5.1.3 diskuteraravsnitten 2.2.3 ochoch bygglagen. Ioch plan-lagen

ibestämmelsernakopplas tillkanlagarnade NRL-anknutnavi hur
knytabroar. sådanEnkan ske ärmiljöbalken. Detta atttregenom

miljöpåverkandeprinciper till degrundläggandeochbalkens mål
balkensinnebär inte allareglerar. Dettasektorlagenfrågor att avsom

prövningvidbehöver tillämpligabestämmelsergrundläggande vara
fråga.ienligt sektorlagen

denna lageftersombygglagensärskilt plan- ochgällerDetta om
här be-övrigadeutsträckningsannolikt i betydligt högre än ossav
Vi hartillämpningsområde.handlade harlagarna väl avgränsatett

ellertillämpningsområdet för dennagivetvis ingen avsikt töjaatt ut
övriga sektorslagar.

ochi fråga målredanoch bygglagenEmellertid har plan- omnu
föreslagnamed deberöringspunkterprinciper påtagligagrundläggande

i miljöbalken.bestämmelserna
vi ierinraanledningñnns i sammanhangdetta attDet att om

hushållnings-det allmänna280 f konstaterathuvudbetänkandet på atts.
deteftersominnebördrelativti naturresurslagen har snävbegreppet en

fysiskaoch denmarken,till användningenkopplat enbart vattnetär av
bordei miljöbalkenhushållningsbegreppetmiljön i övrigt. Vi ansåg att
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ha betydligt vidare innebörd. Begreppet borde inte endast omfattaen
samhällsplaneringsonrrådet också uttryck förutan ettses som en
allmän strävan resurssnålare samhälle där material ochmot ett
produkter kunde återanvändas och där kunde läggasstörreett ansvar

producenterpå och tillverkare. Som vi tidigare redovisat har portal-
paragrafen i plan- och bygglagen, efter det huvudbetänkandevårtatt
framlagts, ändrats sådantpå hushållningsbegreppetsätt i plan- ochatt
bygglagen fått den vidare innebörd vi efterlyste. Härigenomnu som
kan plan-säga och bygglagen i fråga hänsynstagandet tillattman om
hushållningsfrågorna redan uppfyller de krav kommer ställasattsom
i miljöbalken.

Ett grundläggande mål i miljöbalken tillförsäkraannat är att nu
levande kommandeoch generationer människor hälsosam ochav en
god miljö leva Detta mål har likheter med deatt övergripandestora
mål i plan- och bygglagen.angettssom

Målet i miljöbalken bevarandet biologiskaden mångfaldenom av
kan kommasägas till uttryck i 3 kap. enligtäven 2 kap. 1 §m.m. som

miljöbalken skall tillämpas också enligt vad föreskrivet i bl.a.ärsom
plan- och bygglagen, mark- och vattenområden intet.ex. att stora som
alls eller endast obetydligt påverkadeär exploateringsföretag ellerav
andra ingrepp i miljön skall långt möjligtså skyddas åtgärdermot som
kan skada naturmiljön, mark- och vattenområden särskiltatt ärsom

möjligtkänsliga från ekologisk synpunkt skall långtså skyddas mot
åtgärder kan skada naturmiljön Med tanke ipå attsom m.m. samma
kapitel finns bestämmelseräven till skydd för särskilt betydelsefulla
exploateringsföretag, bestämmelser ibland har alltföransettssom vara
industrivänliga, kan det enligt vår uppfattning finnas skäl förutomatt
de förbudsregler finns i 4 kap. miljöbalken med särskilda hus-som
hållningsbestämmelser för vissa områden kräva sådana företag inteatt
får strida fastställda miljökvalitetsnormer enligt 6 kap. miljöbalkenmot

fråga vi återkommer till.en som-
Målet i miljöbalken bevara kulturmiljöer kommer till uttryckatt

också i 3 kap. 7 § miljöbalken i vilken bl.a. stadgas mark- ochatt
vattenområden har betydelse från allmän synpunkt grundpåsom av
områdenas kulturvärden skall långtså möjligt skyddas åt-motsom
gärder kan påverka dessa värden. Man kan således ocksåsägasom att
bevarandet dessa värden kan säkerställas bestämmelserna iav genom
4 kap., enligt 2 kap. 1 § miljöbalken skall tillämpas enligt vadsom

föreskrivs i bl.a. plan- och bygglagen.som
Vad sedan gäller de grundläggande principerna i miljöbalken kan
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PP-principen konstaterasförsiktighetsprincipen ochi fråga attom
hand hante-i förstautländsk miljörättsåväl i svenskdessa avsersom

från miljöfarligoch utsläppmiljöfarliga och produkterringen varorav
kravtillämpas påsåledesFörsiktighetsprincipen skall närverksamhet.

kemiskabestämmelsernabyggnadsmaterial ställs med stöd omav
inomhusmiljöfrågaföreskrifter ii miljöbalken ellerprodukter när om

frågahålsoskyddsbestämmelser. Ibalkensmeddelas med stöd omav
bestämmelser häromkretsloppsprincipen konstateratshar attovan

införts i plan- och bygglagen.nyligen
avvägningsreglerdeSammanfattningsvis kan konstateras att som

i denintressenolika allmännasamhället behöver för tillgodoseatt
ifinns dei utsträckning redanplaneringsprocessenkommunala stor

finnasdockvattenanvändningslagama. kanmark- Detnuvarande och
kom-hushållningskrav påuttryckliga miljö- ochskäl ställa mer

ochredovisats Plan-förslag harplaneringsarbete. Sådana avmunernas
byggutredningen.

bygglagen inga aktsam-innehåller ochtidigare plan-Som nämnts
finnsñnns i skyddslagarna. Dethetsbestämmelser det slagav som nu

införa sådanatill i och bygglageningen anledning plan-heller att
skall gällai plan- och bygglagenvi bestämmelsernaeftersom attanser

miljö-i miljöbalken. innebärbestämmelsernaparallellt med Det att
medfrån miljöfrågor harframtiden, bortsett defrågorna iäven som

andrahuvudsakligen får reglerassamhällsbyggandet göra,att genom
dvs. miljöbalken.och bygglagen,lagar plan-än genom

sigmed samhällsbyggandetMiljöfrågor har samband görsom
lokaliseringen andra anlägg-vid bebyggelse ochsärskilt gällande av

sådana inrättningarningar. särskilt användningenDet är somavgenom
mening börEnligtmänniskors påverkas. vårhälsa och miljön kan

till bestämmel-anslutningdärför hänvisning till miljöbalken igörasen
lokaliseringvidskall beaktasi 2 allmännakap. intressen somserna om

bebyggelse.av
särskiltdetmark ochdet gäller hushållningen med ärNär vatten

intresse.detta Detmarkanvändningsfrågor påverkabeslut i kansom
paraplybestämmelsernai huvudsak bli tillgodosettkommer att genom

föreskrivetenligt vadtillämpasi miljöbalken, skall också ärsomsom
i bl.a. plan- och bygglagen.
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Överväganden3.8.3

Grunder

Vi har flertal ställenpå betonat plan- och bygglagens karaktärett av
sektorslag i förhållande till andra lagar, exempelvis miljöbalken. Vi
ñmier, i likhet med byggutredningen,Plan- och förstärkningatt en av
miljö- och hushållningsintressena i plan- och bygglagen bör ske inom

för lagens tillämpningsområde,nuvarande inomdvs.ramen sam-
hällsplaneringssektom. Tillkomsten miljöbalken påverkar inte dennaav
bedömning.

Med hänsyn till bestämmelserna i plan- och bygglagen iatt
tillämpliga delar i utsträckning miljöbalkens grund-stor motsvarar
läggande regler skulle ifrågasättakunna behovet huvudöver tagetman

samordning reglerna i plan- och bygglagen med miljöbalkensav en av
regelsystem. Vi har emellertid tidigare konstaterat medatt ett system
grundläggande miljö- och hushållningsregler olika innehåll i skildaav
lagar kan leda till olikheter i rättstillämpningen lagarna emellan vilket
skulle högst otillfredsställande. Vi har framhållitockså attvara sam-
hället inte bör ställa olika krav i fråga miljö, hälsa och hushållningom
i olika lagar. bör heller inteDet möjligt med stöd bestäm-attvara av
melserna i de NRL-anknutna lagarna tillåta verksamheter, åtgärder

strider miljöbalkens för miljöfarligstoppregler verk-motm.m. som
samhet.

lämpligasteDet lösa frågan plan-sättet och bygglagensatt om
anpassning till miljöbalken enligt uppfattning, bibehållaär, vår denatt
nuvarande portalparagrafen i plan- och bygglagen. Härigenom
markeras lagens grundläggande syften inte skall ändras. Hänvis-att
ningarna till miljöbalkens grundläggande bestämmelser bör igöras
2 kap. plan- och bygglagen. dettaI kapitel behandlas nämligen de
allmänna intressen skall beaktas vid planläggning vid lokalise-ochsom
ring bebyggelse.av

Sådana hänvisningar innebär givetvis inte exempelvis vidatt man
bygglovsprövning skall kunna ställa krav det slag i dag ärav som
möjligt i fråga skyddetgöra, miljön med stödatt bestämmel-om av av

i miljöskyddslagen, i frågaserna inomhusmiljön med stödom av
bestämmelserna i hälsoskyddslagen eller i fråga hanteringenom av
kemiska produkter med stöd bestämmelserna i lagen kemiskaav om
produkter. Sådana bestämmelser kommer överföras till miljöbalkenatt
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tillämpningenförinomfår tillgodosesskyddsbehovenoch avramen
balken.

medi enlighetskall,lagarnaNRL-anknutnaenligt deVid prövning
hushållningsbestämmel-lagar,föreskrivs i dessavad närmaresom

miljökon-ochmiljökvalitetsnormerbestämmelserna omomserna,
gällande bestäm-förhållande tilltillämpas. Isekvensbeskrivningar nu

denyhetförslaginnebärnaturresurslagen vårtimelser genomen
i frågaändringvissochmiljökvalitetsnormernaföreslagna omen

beskriv-sådanaeftersom kraven påmiljökonsekvensbeskrivningar
miljöbalken.iföreslås skärpasningar

Miljökvalitetsnormer

kvalitetsnormer.bestämmelserinnehåller i kap.4Miljöbalken om
Kvalitets-miljölagstiftning.i svensknyhetprincipiellDetta utgör en

miljöoch kan utsättasmänniskorför vadskall gränserangenormerna
Be-uppkommer.skadorrisk förstörningarfrågaför i attutanom

medlikhetiparaplybestämmelserkaraktärenstämmelserna avges
miljökonsekvens-och bestämmelsernahushållningsbestämmelsema om

inte endasttillämpligaskallbestämmelserbeskrivningar. Dessa vara
regelsystem ävenenligt miljöbalkensärenden utanprövningvid av

bygglagen.ochplan-lagar,föreskrivet i andravadenligt är t.ex.som
hushåll-medi likhetmiljökvalitetsnormer ärBestämmelserna om

ibindande denrättsligtavdelning inteiningsbestämmelsema samma
straff.tillledaskall kunnademåsidosättandebemärkelsen att ett av
sig tillriktardekaraktärennämligen inte denBestämmelserna attär av
dessatillämpaharmyndigheternastället tillioch attutan somvar en

olika lagar.enligtärendeni mål och
tilldels för kommatillämpasskall kunnaMiljökvalitetsnormer att

överskridsgränsvärdenaområden därinommiljöproblemmedrätta
verk-nytillkommandeförhindraförutfärdas, delsderedan attnär att

bestämmelserna.stridakan kommasamheter motatt
karaktärenkvalitetsnormernafallet har närmastsistnämndadetI av

nytillkom-förekommanormalt inte bördetstoppregler eftersom att en
situationtilltillåts ledaliknandeåtgärd ellerverksamhet,mande en

bestämmelseöverskrids. Enkvalitetsnorm attinnebär att omensom
miljökvalitetsnonner iakttasskallmiljöbalkenstödutfärdade med av

kommunaladetsåledesinnebärsamhällsplaneringsområdetinom att
tillbidrardetbedrivas sådant attpå sättplaneringsarbetet bör att
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inte överskrids. Detsamma bör givetvis gälla vid bygglovs-normerna
prövning inom icke planlagda områden.

Med tanke på samhällsplaneringens betydelse för miljösituationen
bör planeringen också syfta till sikt förbättrapå miljösituationenatt
inom de områden där föreliggerdet brister i något avseende. Detta

åvilar givetvis kommunerna miljökvalitetsnormeroavsettansvar om
råkar överskridas eller ej. miljöbalkenI föreskrivs länsstyrelsen, iatt
vissa fall Naturvårdsverket eller kommunen, skall skyldig attvara
utarbeta åtgärdsprogram syftar tillett godtagbarauppnåattsom
förhållanden. sådantEtt åtgärdsprogram skall kunna föranleda ompröv-
ning villkor i gällande tillståndsbeslut meddelade med stödav av
miljöbalkens bestämmelser kunna liggaäven till grund församt
samordnade miljölösningar inom sådana områden där över-normerna
skrids.

Utgångspunkten För arbetet med åtgärdsprogrammen bör attvara
inom området i fråga skall samlade lösningaruppnå så miljö-påman

problemen möjligt. härvidDet går inte låta vissa frågorattsom var
Åtgärdsprogrammenobehandlade. bör inriktas inte endast före-på

kommande miljöfarliga verksamheter inom område ävenett utan
omfatta analyser andra faktorer kan betydelse iav som vara av sam-
manhanget, biltrafiken kan ha ellert.ex. avgörandestor t.o.m.som
betydelse för miljösituationen inom område. det kommerPå sättetett
åtgärdsprogrammen också ha betydelse för samhällsplaneringen i
kommunerna och för Vägverkets arbete med vägplaner m.m.

Vi sålunda krav iaktta miljökvalitetsnormerpåatt attanser ut-
färdade med stöd miljöbalken bör föras in i 2 kap. plan- ochav
bygglagen bland de allmänna intressen skall iakttas i samhälls-som
byggandet.

Skyddsavstánd

5 kap. iI huvudbetänkandet har vi behandlat frågan
möjligheterna kring bl.a. anläggningar för miljöfarlig verk-attom

samhet lägga skyddsområden för förhindra exempelvisut att att
bostäder uppförs förallt sådananära anläggningar. Vi konstaterade att
det inte i dag möjligt iär samband med tillståndsprövning enligtatt
miljöskyddslagen tillskapa sådana områden. Däremot detta möjligtär
med stöd bestämmelserna i plan- och bygglagen. Vi dessaansåg attav
möjligheter i och för sig tillräckliga.var
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förekommerfortfarandeemellertid det dockVi konstaterade attatt
miljöfarliganläggningar föruppförs allt förbostadsbebyggelse nära

med bristersammanhängahärtillverksamhet. orsakerna ansågsEn av
samhällsplaneringen. Vimedmiljöskyddsbeslutenkoordineringeni av

miljö-prövningindividuellminskad statligocksåpåtalade att aven
tillkunde ledavi förespråkade,verksamhet, vilketfarlig att meren

bygglovs-i samband medlokaliseringsprövning måste görasnoggrann
prövningen.

förordadeomständigheternaredovisadebakgrund deMot ovanav
bordemiljöbalkenbestämmelserna ibland devi detatt gemensamma

verksamhetmiljöfarligskyddsavstånd mellanin reglerföras avom
intebestämmelserSådana ärbostadsbebyggelse.olika slag och som-

tillämpliga inomkunnaovanliga i andra länder skulle göras sam--
lämpligasteVi dethällsplaneringsområdet. sättetansåg attatt vore

uttrycktamiljökvalitetsnormerbestämmelser i forminföra sådana av
bostäder ellerverksamhet ochmiljöfarligavstånd mellankortastesom

barnomsorg.för undervisning ellerlokaler
miljöbalken.genomförts i Rege-emellertid inteförslag harDetta

införa skydds-visserligen finns behovdetringen har attansett att av
förföreslagits underlag kommunernasavstånd det slag somav som

Godtagbarövriga verksamhet.myndigheternas planering ochoch
Skydds-sådan.i miljönemellertid tillståndetmiljökvalitet somavser

miljökvalitets-föreskrivasdärför inte lämpadeavstånd är att som
skydds-medföramiljökvalitetsnormkanDäremot att ettennormer.

planeringi fysisktillståndsprövning ellerföreskrivas vidavstånd måste
överskridas.för inte skallatt normen

miljökvalitetsnormersålundaenlighet med det anförda kommerI
be-planeringen ocksåden kommunala på så sättinverka på attatt

från störningari behöva skyddasbyggelse kan plan attgenom en
från Boverket kommerkring området. Viskyddszon läggs utgår attut

rikt-myndigheterövriga berörda centralai samråd med upprättaatt
mellan olikabehöva tillämpaslinjer för vilka skyddsavstånd kansom

former bebyggelse.störningskällor och olikaslag avav

Miüøkonsekvensbeskrivningar

miljökonsekvensbeskriv-miljöbalken finns bestämmelserI att enom
ansökaningå iregeringen föreskriver undantag,ning skall, inte enom

enligt vadtillståndåtgärd kräverför verksamhet eller somen annan



296 Kapitel 3

följer balken eller föreskrifter har meddelats med stödsom av som av
balken 8 kap. 1 Vidare§. regeringen får föreskrivasägs detatt att
i ärenden enligt denågon NRL-anknutna lagarna skall upprättasav en
miljökonsekvensbeskrivning 8 kap. 2 2§. Av kap. l § framgår
emellertid bestämmelserna miljökonsekvensbeskrivningar skallatt om
tillämpas enligt vad föreskrivet i vissaär uppräknade lagar, dvs.som
de NRL-anknutna lagarna. Det bäst förenligt med denna be-synes
stämmelse i första hand regler miljökonsekvensbeskrivningaratt om

in direkt i de NRL-anknutna lagarna.tas
Miljökonsekvensbeslaivningar bör vilken lag det frågaäroavsett

bygga på principer med iakttagande dockom attgemensamma av
beskrivningen kan vidare eller begränsat innehåll allt efterges mer
frågans vikt och beskaffenhet. Alla miljökonsekvensbeskrivningar bör
därför grundas miljöbalkenspå bestämmelser. blirDet då med stöd av
miljöbalken föreskrifternärmare sådana beskrivningarsom om
meddelas också beträffande ärenden enligt de NRL-anknutna lagarna.
Om och i fall hur föreskriftsrättenså skall fördelas mellan olika
myndigheter Miljöorganisationsutredningen.överväga av

Enligt meningvår bör ñr plan- och bygglagens del de be-nu
gränsade kraven miljökonsekvensbeskrivningarpå i 5 kap. 18 § plan-
och bygglagen utvidgas väsentligt. Den regeringen utsedde ut-av
redaren planlagstiftningen har tidigare redovisats anslutit sigav som
till förslagvåra i så han förordar krav miljökonsekvens-påmotto att
besluivningar vid framtagandet detaljplan innebär betydandeav en som
inverkan miljön,på hälsan, säkerheten eller hushållningen med natur-

Vi godtar detta förslag.resurser.

Bostadsmiüöfágoma

Som tidigare redovisats hör hälsoskyddslagen till de lagar skallsom
inordnas i miljöbalken. har sigDetta naturligt med hänsyn till dentett
betydelse skyddet hälsan tillmätts i balken. Den nuvarande förut-av
sättningen för ingripande till skydd för hälsan, dvs. sanitär olägen-att
het skall föreligga, har utgått.

Vi vill i sammanhanget erinra vi i huvudbetänkandet påattom
724 f berörtnågot hälsoskyddet i bostäder detta med anlednings. av-

Statskontoret i utredning förslagitatt de bostadshygieniskaatten
frågorna framtideni lämpligen borde regleras bestämmelser igenom
plan- och bygglagen. Vi framhöll detta förslag inte kundeatt genom-
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Vibygglagen.förändring plan- ochföras grundläggandeutan aven
önskemålStatskontoretskonstaterade uppnåsätt attatt ett annat om

Vi avvisadeinomhuslag.tillskapa särskildsamordning att envore
stridalösning, eftersom vi denemellertid också sådan ansåg moten

imiljöskyddslagarna lag-direktiv samla hälso- ochvåra ettattom
komplex.

i miljöbalkenändringarna i hälsoskyddsreglemaVi inte attanser
vidgadebehöver föranleda ändringar i plan- och bygglagen. Denågra

ändringmöjligheterna ingripa planerade verksamheter,motatt somen
i olikatillsynsreglema deönskemålet samordnaberor på attmer

hälsoskyddslagen,regler iönskemål ändra nuvarandelagarna än ett att
eftersom deti praktiken inte betydelsetorde ha någon större an-

oberoende detkommunala myndigheter ärkommer på att av omagera
detbefintlig nybebyggelse,fråga bebyggelse eller må ävenattvaraom

i olika lagar.framöver ske med stöd bestämmelsermåste av

Överklagande

Miljö-vi beträffande andra sektorslagardetta betänkande föreslårI att
enligt lagenbeslutskall tillerkännas överklagaombudsmannen rätt att

Miljöombudsmannenemellertid intei fråga. Vi behovnågot attavser
och läggerbeslut enligt plan- och bygglagenskall kunna överklaga

idärför inte fram förslag det hänseendet.något

statliga kontrollenDen

3.4.8 redogjort för vilka fallVi har i avsnitt inärmare staten genom
detaljplaner och områdes-kommunalalänsstyrelsen kan överpröva

riksintresse enligt naturresurslagenkan skebestämmelser. Så ettom
sådana frågor användningeninte tillgodosetts, regleringen avav om

flera kommuner inte harmark- och vattenområden angår sam-som
blir olämplig medlämpligt eller bebyggelseordnats på sättett en

till skyddtill de boendes eller övrigas hälsa eller behovethänsyn av
olyckshändelser.mot

begränsadi mycketredovisade bestämmelserna det baraDe gör
naturligtutsträckning möjligt upphäva kommunala planer. Det äratt

iplanmonopolet grundstenfallet. kommunalaså Det äräratt en
decentrali-uttryck för denför bebyggelseplanering ochsystemet ett
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sering sedan förstaden kommunreformen i början 50-talet ipåsom
allt högre grad har karakteriserat det svenska samhället. alltsåDet är
endast viktigamycket intressen åsidosättsnär eller grannkom-när

inte kan detaljplan kan bli upphävd. läns-Imuner enas som en
styrelsemas praxis förekommer det också endast mycket sparsamt att

länsstyrelse kallar in detaljplan för prövning. demAven en som
sålunda granskas det endast mindre del främstär upphävs,en som
därför bebyggelse enligt planen skulle medföra frånolägenheteratt
hälsosynpunkt. flesta frågorDe där det kan föreligga motsättningar
mellan statliga och kommunala intressen löses under samråds- och
utställningsskedena.

Miljökvalitetsnormer central betydelse för hälsoskyddet.är Medav
den reglering föreslås i miljöbalken det egentligen endast deärsom

för vad människorssätter hälsa miljöngräns och får utsättassom en
för. Vi övertygade kommunernaär kommer väl med-att attom vara

behovet iaktta fastställda kvalitetsnormer ochvetna attom av ange-
lägna följa dem. den inteI mån så skulle fallet kommer iatt vara
stället allmänhetens intresse för och kunskaper miljöproblem attom
påverka kommunledningarna via den kommunala demokratin. Vi anser
ändå miljökvalitetsnormer har sådan betydelse jämställd medatt en
övriga intressen kan föranleda statlig överprövning att ett ut-som

bör lämnas för statlig kontroll de efterlevs. Detta såärattrymme av
mycket befogat miljökvalitetsnormerna ofta torde behövamer som
beaktas kommungränsemaöver och alltså den förutsättning föräven
statlig kontroll behovet kommunal samordning kanutgörsom av
komma föreligga. Dessutom den föreslagna ordningen logisk iäratt
förhållande till vad gäller. kanNu kommunalnämntssom nu som en
plan länsstyrelsenöverprövas bl.a. bebyggelse blir olämpligav om en
med hänsyn till de boendes övrigasoch hälsa. Kvalitetsnormer syftar
bl.a. till förebygga störningar överskrider vad människorsatt som
hälsa tål och det också på hälsoskyddsområdetär miljökvalitets-som

åtminstone till början kan få sin betydelse.väntas störstanormerna en
Frågan alltsåär planläggning sker i strid gällande regler imotom
fråga hälsoskydd och säkerhet. Vi vill tillägga medatt systemetom
miljökvalitetsnormer till början torde komma få ganskaatten en
begränsad tillämpning och det under alla omständigheter behövsatt ett

samarbete mellan statliganära och kommunala myndigheter för att
tillämpa dem riktigtpå sätt.ett

En omständighet värd beakta i sammanhangetär ärattannan som
Sverige nation till följd EES-avtalet och eventuelltatt ettsom av
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framtida medlemskap i den Europeiska Unionen har förett attansvar
förordningarEU:s och direktiv inom bl.a. miljöområdet uppfylls. Som

vi redovisat i huvudbetänkande inomhar sedan längevårt EUman
Ävensig miljökvalitetsnormer. i likhetdessaanvänt av om normer,

med dem föreslås i miljöbalken, inte direkt rättsligt bindandeärsom
Sverige dock skyldigt införliva dessa i svensk miljörätt. harär Såatt

för övrigt redan nyligen gjorda ändringar i hälsoskydds-skett genom
lagen. miljöbalksñrslagetOm riksdagen kommer EU:santas av
miljökvalitetsdirektiv i framtiden införlivas i lagstiftningsvenskatt
med stöd bestämmelser i miljöbalken.av

Sverige har emellertid nation inte endast skyldighet attsom en
införliva miljökvalitetsdirektiv i lagstiftningenEU:s den utanegna

visst för dessa blir uppfyllda. innebäräven Dettaett attansvar ansvar
bl.a. det åligger Sverige till information inom vilkalämnaEUatt att
områden landet inte uppfylls. Sverige skyldigtocksåärav normerna

länge miljökvalitetsnormema uppfyllda inom område,så inte äratt, ett
regelbundet till redovisa till medEU hur skall kunna komma rättaman
missförhållandena. Skulle Sverige brista i dessa skyldigheter kan
frågan rättsligt.prövas

De EG-direktiv i fråga miljökvalitetsnormer har intresseom som
inom samhällsplaneringsområdet luftkvalitetsdirektiven förär tätorts-
miljöer. direktiv tillkommit förDessa har i första hand slå vaktatt om
tätortsbefolkningens hälsa. svensk sida har emellertidFrån ansettman

dessa direktiv redan i dag uppfylls i samtliga landets tätorter.att av
torde emellertid räkna inom denMan kunna med Euro-att man

peiska Unionen i framtiden i allt utsträckning kommerstörre att
reglera medlemsnationemas miljöåligganden fastställa olikaattgenom
krav miljökvaliteter skall uppfyllas. krav kommer, ipå Dessasom
likhet med dem i miljöbalken, skyddetsannolikt kunna såvälatt avse

hälsan miljön i övrigt. Inför perspektiv och desådantettav som
skyldigheter då kan Sverige rimligtkomma åvila det attattsom synes

möjlighet påverka förhållandena exempelvis samhälls-staten attges -
utvecklingen denna skulle håll i konfliktåt kommergå ettom som

miljökvalitetsnormer. in-med EU:s Lämpligast sker detta genom
förande möjlighet för länsstyrelserna överprövastaten attav genom
kommunala planer kan komma strida fastställdaantas att motsom
miljökvalitetsnormer.

sådan ordning innebära iEn bör också bestämmelsernaatt
miljökvali-12 kap. 6 och 7 tillämpas för tillgodose§§ torde kunna att

tetsnormer.
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Visserligen för närvarande Plan- byggutredningen sysselsattochär
med förslagutarbeta beträffande statliga kontrollenden framtidaatt av
kommunala planer och kan redovisa i börjansådana förslagväntas av
hösten. miljökvalitetsnormerFrågan emellertid central för detär såom
arbete vi själva bedrivit vi för läggaböra delvårattsom anser oss
fram förslag i ämnet.

enlighet förslagI med i huvudbetänkandet bör därförvåra nya
detaljplaner eller områdesbestämmelser kunna läns-överprövas av
styrelsen de kan befaras till miljökvalitetsnormerleda över-attom
slcrids.

Reglerna statlig kontroll hänger mednära ett systemom samman
för samråd mellan länsstyrelserna kommunerna innefattaroch som
bl.a. informationdels från sida vissa viktigarelänsstyrelsernas om
förhållanden bör viduppmärksammas kommunerna ut-som av
arbetandet kommunala planer, dels yttranden från länsstyrelsernaav

förhållanden skulle till plankunna leda kommunalattom som en
upphävdes. innebär inte i sig statligDetta kontrollnågonsystem av
kommunerna naturligt led i kommunikation mellanärutan ett staten
och kommun förbyggaskall kommunerna förutsätts någraattsom
överraskande ingripanden från sida. Länsstyrelsen bör därförstatens
i det samråd skall vid utarbetandet eller ändradeägasom rum av nya
planer informera kommunen föreliggande risker miljökvali-för attom

överskrids.tetsnormer
instrument förEtt genomförande miljökvalitetsnormer åt-ärav

gärdsprogram. Enligt 6 kap. miljöbalken åtgärdsprogram4 § skall ett
det behövs för miljökvalitetsnorm skall uppfyllas.upprättas, attom en

skallDetta kommun, miljökvalitetsnormens räckviddgöras av en om
begränsad till kommunens område, miljö-är länsstyrelsenav om en

kvalitetsnorm gäller vissa kommuner i län i övriga fallochett av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. I ettsom
åtgärdsprogram skall vilka vidtas föråtgärder bör attanges som
uppfylla miljökvalitetsnorm.en

Självklart behöver intekommunen information åtgärds-någon om
kommunen själv övrigt bör det åligga läns-Iupprättat.program som

styrelsen under förutdet samrådet informeraOmnämnda kommunenatt
sådana åtgärdsprogram framtagits statliga myndigheter ochom som av

berör område beläget inom kommunens gränser.som



301Kapitel 3

till lagförslagettillSpecialmotivering3.9 om

1987 :10och bygglageni plan-ändring

till lag-specialmotiveringenkapitel iföljandeochdet i dettaNär
fleraellerbestämmelseföreslagen motsvararatt enanges enrummen

i vissadettainnebäri fråga,lagenlydelsei gällandebestämmelser av
medanbestämmelsen ämne,föreslagna rördenfall endast att samma

avseendeni alladettaändratskan hasakliga innehålletdet attutan
motiveras.

bestämmelserInledandel kap.

enskilda.och§ kommun3 Varje ---
del kommunen.Regleringen avav ---

detalj-omfattaskommunen intebegränsade områdenFör avsomav
medsyftetförbehövsdetområdesbestämmelserplan får attantas, om

riksintressensäkerställaförellerskallöversiktsplanen uppnås attatt
åtgärdsprogramellermiljöbalken tillgodoses4 kap.enligt 3 och att ett

miljökvali-förgenomförs ellermiljöbalken6 kap. 4 §enligt attannars
uppjyllas..miljöbalken skallenligt 6 kap.tetsnormer

detaljplaner.fårFastighetsplaner av---
regionplanersamordningFör antas.---

harnaturresurslagentilltredje styckethänvisningen inuvarandeDen
hushållningskapitel.miljöbalkenstillhänvisningmedersatts en

skallmiljöbalken6 kap. 4 §enligtför åtgärdsprogramOckså att ett
skallmiljökvalitetsnormerförgenomföras ellerkunna attannars

områdesbestämmelserändamålsenligtdetuppfyllas kan att upp-vara
tredje stycket.in idet försFörslagrättas. om

planläggningvidbeaktasskallintressen2 Allmännakap. som
bebyggelselokaliseringvidoch av

förhandsbeskedochbygglovärendenochVid planläggning i2 § om
och 4 kap.3hushällningsbestämmelser ideskall tillämpas angessom

6 kap.fastställts enligtkvalitetsnormersådanamiljöbalken samt som
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miljöbalken.

Enligt nuvarande lydelse paragrafen skall naturresurslagen tillämpasav
vid planläggning och i ärenden bygglov och förhandsbesked.om

Enligt 2 kap. l § miljöbalken skall bestämmelserna i 6 och
8 kap. miljöbalken tillämpasockså enligt vad föreskrivet iär desom
olika NRL-anknutna lagarna, bl.a. plan- och bygglagen. Av de an-
givna kapitlen imiehåller 3 kap. grundläggande hushållningsbestäm-

hushållningsbestämmelsermelser, kap.4 särskilda för vissa områden
i landet, 6 kap. bestämmelser miljökvalitetsnormer och 8 kap.om
bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningar.om

iDen balkförslaget valda konstruktionen degöra nämndaatt
paraplybestämmelsema tillämpliga vad gälleräven de NRL-anknutna
lagarna kräver det i och dessaatt in bestämmelsetasvar en av en av
vilken det framgårnärmare i vilka sammanhang och i vilken omfatt-
ning paraplybestämmelsema i miljöbalken skall tillämpas i frågor som
regleras i de NRL-anknutna lagarna, bl.a. plan- och bygglagen.

hänvisningsbestämmelsenI bör de från naturresurslagenattanges
hämtade grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelsema skall
tillämpas, liksom bestämmelserna miljökvalitetsnormer. Det börom
understrykas miljökvalitetsnormer självfalletatt skall fastställas med
stöd miljöbalken. Hänvisningen innebär sålunda dels sådanaav att
miljökvalitetsnormer fastställts enligt miljöbalken skall tillämpassom
också enligt plan- och bygglagen, dels tillämpningen därvid skallatt
ske detpå sätt i miljöbalken.som anges

Enligt meningvår bör sådan tillämpning i huvudsakäga ien rum
omfattning för närvarande. frågaI plan- och bygg-samma som om

lagen bör sålunda hushållningsbestämmelser miljökvalitetsnormersamt
tillämpas vid planläggning i ärenden bygglov förhands-ochsamt om
besked.

Hänvisningen till miljöbalken bör vidare balkens bestämmelseravse
miljökonsekvensbeskrivningar. Emellertid bör hänvisningen tillom

dessa bestämmelser inte i förevarandegöras paragraf i 5 kap.utan
18 Denna paragraf innehåller redan i dag bestämmelser miljö-om
konsekvensbeskrivningar.

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark lämpad för anda-ärsom
málet med hänsyn till

de boendes och ävrigas hdlsa,
jord-, berg- och vattenförhállandena,
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avloppochvattenförsärjningordna trafik,möjligheterna att
samhällsservice,samt annan

och luftföroreningarförebyggamöjligheterna samtvatten-att
bullerstöntingar, samt

medhushållninghållbarbehovet främja naturresurser.att en
miljönhälsa ellermänniskorsskydd förBestämmelser frågai om

medhållbar hushållningfrämjandeoch ifråga naturresurserav enom
miljöbalken.finns i

tillförselkräverfunktionföranläggningar sinBebyggelse och som
tillhänsynlämpligt medskall lokaliseras på ärenergi sättett somav

energihushållningen.ochenergiförsärjningen

skallintressenallmärmabestämmelserParagrafen innehåller somom
motive-i den allmärmaVi harbebyggelse.vid lokaliseringbeaktas av

medbygglagenplan- ochförredogjort påringen vår som ensyn
hälsan,tillhänsynbebyggelse.sidoordnad lag för Demiljöbalken

enligtskallhushållningen medmiljön och tasnaturresurser som
gällandebygglagenplan- ochvid tillämpningensigmiljöbalken gör av

till be-ocksålokaliseringsfrågor. Detprövningen ärvidfrämst av
miljöbalken börtillhänvisningprövningsådanstämmelser som enom

knytas.
1 ochpunkternaförsta stycketiParagrafen innehåller redan nu,

ytterligaremiljö. Vadochtill hälsaregler hänsynbehövliga somom
hushållningen medtillhänsyn ocksåbestämmelsekrävs är omen

ipunkt 5iinförasbestämmelse börsådanEnnaturresurser. en ny
stycket.första

iocksåinbestämmelser börmiljöbalkenserinran tasDen somom
paragrafensitill bestämmelsernabör knytasoch bygglagenplan-

erinrasstycke bördettai andra stycke. Istycke ochförsta etttas upp
miljönellermänniskors hälsaskydd förbestämmelser samtatt omom

finns ihushållning medhållbarfrämjande naturresurserom av en
skallbebyggelselokaliseringBestämmelsen innebärmiljöbalken. att av

inomtillvaratasuppräknade intressenadeske sådantpå sätt att ramen
innebär bl.a.Bestämmelsenmiljöbalken.föreskrivet iför vad ärsom

verksamhetmiljöfarliginte får skeplanläggning så attatt somen
miljöbalkensstridaplanläggningen kommerenligtmedges motatt

för miljöfarlig verksamhet.stoppregler
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Översiktsplan4 kap.

§l översiktsplanenI skall redovisas allmänna börintressen som
beaktas vid beslut användningen mark- och vattenområden.om av

planen skall framgåAv
gmnddragen ifråga den avsedda användningen mark-ochom av
vattenområden frågai tillkomst, förändring och be-samt om
varande bebyggelse,av
hur kommunen tillgodose riksintressen enligt 3 ochattavser
4 kap. miljöbalken,
hur kommunen genomföra åtgärdsprogram enligtatt ettavser
6 kap. 4§ miljöbalken eller uppfylla miljökvalitets-annars

enligt 6 kap. miljöbalken.normer

[andra stycket föreslås kommunen i översiktsplanen skall redovisa,att
hur den genomföra åtgärdsprogram enligt 6 kap. 4§att ettavser
miljöbalken eller uppfylla miljökvalitetsnormer enligt 6 kap.annars
miljöbalken.

§5 Under samrådet åligger det länsstyrelsen särskilt att
råd tillämpningen 2 kap. och verka för riks-ge om attav

intressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,
informera kommunen sådana åtgärdsprogram enligt 6 kap.om
4 § miljöbalken statliga myndigheter ochupprättatssom av som
berör område inom kommunen,

informera kommunen sådana miljökvalitetsnormer enligtom
6 kap. miljöbalken i berör områdeövrigt kommunen,inomsom
verka för sådana frågor användningen mark- ochatt om av
vattenområden ellerangår två flera kommuner samordnassom

lämpligtpå sätt,ett
till intressen.ta statensvara

föreslagnaDe ändringarna i punkterna 2 3och har samband med
förslagen ändringar beträffande den statliga kontrollen och harom
kommenterats i avsnitt 3.8.3 i den allmänna motiveringen.

9 § Länsstyrelsen skall under utställningstiden gransknings-ettavge
yttrande planförslaget.över

yttrandet skallAv framgå om
förslaget tillgodoserinte riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljö-
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balken,
åtgärdsprogrammedöverensstämmelseförslaget iinte står ett

statligmiljöbalken4enligt 6 kap. § upprättats myn-av ensom
eller intekommunenområdeoch berör inomdighet annars

miljöbalken,6 kap.enligtmiljökvalitetsnonneruppfyller
ochmark-användningenrörandesådana frågor vatten-av

samordnas påkommuner inteeller fleraområden angår tvåsom
lämpligt sätt,ett

ochboendesdetillmed hänsynolämpligblirbebyggelsen
olyckshändelser.skyddtill behovetellerhälsaövrigas motav

detyttrande ärlänsstyrelsensframgåskallsärskiltVad omavsom
kanförhållandenföreligger sådanameninglänsstyrelsensenligt som

medöverprövningförplanförslagetinkallalänsstyrelsenföranleda att
striderplanförslagetbl.a. ettHit hör mot112 kap.stöd attav

miljökvalitetsnormer.elleråtgärdsprogram mot

områdesbestämmelserochDetaljplan5 kap.

detaljplanen får iskall3 redovisas ienligt §vadä7 Utöver som
bestämmelsermeddelasplanen om

från omgivningenmotverkaför störningarskyddsanordningar11 att.
förvärden störningarskäl, högsta tillåtnasärskildadet finnsoch, om

sådantskakning, ellerbuller, ljusluftförorening, annat somgenom
miljöbalken,kap.enligt 13prövas

harmiljöskyddslagentillllhänvisningen i punktennuvarandeDen
miljöfarligkapitelmiljöbalkenshänvisning tillmed omersatts en

verksamhet.

kandetaljplanomfattasbegränsade områden inte§16 För avsom
säkerställaförområdesbestämmelser attantas

översiktsplanen uppnås,syftet medatt
tillgodoses,miljöbalken4 kap.ellerenligt 3riksintresseatt ett
genomförs,miljöbalken46 kap. §enligtåtgärdsprogramettatt

eller
miljöbalken6 kap.enligtmiljökvalitetsnormer upp-att annars
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fylls.
Med områdesbestämmelser får regleras

vadi mån ---

Bland de ändamål områdesbestämmelser skall tillgodosesom anges
säkerställaäven åtgärdsprogram enligtatt 6 kap. 4 § miljöbalkenatt ett

genomförs eller miljökvalitetsnormer enligt 6 kap. miljöbalkenatt
uppfylls.annars

Paragrafen har delats på stycken.två Vidare har innehållet i nu-
varande första meningen efter de gjorda tilläggen delats in i nuvarande
punkter.

18 § Detaljplanen planen.---
detaljplanEn motorcyklar.---

Vid upprättande detaljplan skall miljökonsekvensbeskrivningav en
enligt 8 kap. miljöbalken föreligga, detaljplanen medgerom en an-
vändning mark eller byggnader eller andra anläggningar kanav som
befaras medföra betydande inverkan människorspå hälsa elleren
miljön eller säkerhetenpå eller hållbar hushållningäventyra meden
naturresurser.

Som vi redan anmärkt under 2 kap. 2 § bör bestämmelser miljö-om
konsekvensbeskrivningar i fortsättningenäven ligga kvar i tredje
stycket förevarande paragraf.av

Enligt meningvår bör miljökonsekvensbeskrivningar föreligga vid
upprättande detaljplan, bara under förutsättning detaljplanenav attmen
medger användning mark eller byggnader eller andra anlägg-en av
ningar kan befaras medföra betydande inverkan människorspåsom en
hälsa eller miljön eller säkerhetenpå eller hushållningäventyra meden

Förslaget har motiveratsnaturresurser. i avsnitt 3.8.3.

22 § Under samrådet åligger det länsstyrelsen särskilt att
råd tillämpningen 2 och 3 kap. och verka förge om av att

riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,
informera kommunen sådana åtgärdsprogram enligt 6 kap.om
4 § miljöbalken statliga myndigheter ochupprättatssom av som
berör område kommunen,inom
informera kommunen sådana miljökvalitetsnormer enligtom

kap.6 miljöbalken i övrigt berör område kommunen,inomsom
verka för sådana frågor användningen mark- ochatt om av
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samordnaskommunerfleraellervattenområden tvåangårsom
lämpligtpå sätt,ett

till intressen.statensta vara

Ändringarna 5i kap.4föreslåsdemmotsvarar som

riksintresseområdenbeträffandekontrollStatlig12 kap. av

m.m.

ellerändrabeslutkommunensLänsstyrelsen skalll § anta,pröva att
befarasdet kanområdesbestämmelser,detaljplan ellerupphäva omen

beslutet innebär attatt
tillgodoses,miljöbalkenkap. inteeller 4enligt 3riksintresseett

miljöbalken4enligt 6 kap. § upprättatsåtgärdsprogram somett
miljö-genomfört ellerblirmyndighetstatlig inte annarsav en

uppfyllda,blirmiljöbalkenenligt 6 kap. intekvalitetsnormer
ochmark-användningenfrågorsådanaregleringen avomav

samordnatsharflera kommuner intevattenområden angårsom
ellerlämpligtpå sätt,ett

ochboendestill deolämplig med hänsynbebyggelse bliren
olyckshändelser.skyddeller till behovethälsaövrigas motav

läns-bli innebärföreslås tillagt.2 Detpunktenstycket attFörsta
befaraskanöverprövning, detförkalla in planskallstyrelsen omen

åtgärdsprogramtillskulle ledaplanläggningenbeslutadeden attatt
åsidosätts.miljökvalitetsnormereller

stöd 4§med göraskanföreslagna bestämmelserna i 1De av
förhandsbesked.bygglov ochtillämpliga också på

upphävaändra ellerbeslutfår5 § Regeringen pröva att anta, enett
denmånader frånskall fattas inomregionplan. Beslut prövning treom

fårprövningtill Regeringensdå beslutet korn regeringen.dag in avse
ochenligt 3riksintressentillgodoserfrågan huruvida planenendast

enligtåtgärdsprogramhuruvidafråganmiljöbalken4 kap. ettsamt
blirmyndighetstatlig4 miljöbalken6 kap. § upprättats av ensom

miljöbalkenenligt 6 kap.miüökvalitetsnonnerellergenomfört annars
uppfyllda.blir

del.får vissRegeringen ---
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Den nuvarande hänvisningen i första stycket till naturresurslagen har
med hänvisning till miljöbalkensersatts hushållningskapitel. Dess-en

föreslås regeringens prövningsmöjlighetutom att skall få omfatta även
frågan huruvida åtgärdsprogram enligt 6 kap. 4 § miljöbalkenett som

statligupprättats myndighet blir genomförd eller miljö-av en annars
kvalitetsnormer enligt 6 kap. miljöbalken blir uppfyllda.

6 § Regeringen får förelägga kommunen inom tidvissatt anta,en
ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser arlan-en
föreläggande, det behövs för tillgodose sådana intressenattom som

I 2i § elleravses

Ändringen innebär planföreläggande kan användas föratt även att
genomföra miljökvalitetsnormer liksom åtgärdsprogram upprättatssom

statlig myndighet.av en

14 kap. Skyldighet lösa mark ochatt ersättningutge

Ägare8 § och innehavare 2 eller---
Rätt till berördersättning del fastigheten.av---
Medför beslut begär det.ägaren--
Vid tillämpningen andra och tredje styckena skall beaktasävenav

andra beslut första stycketi beslut enligt 3 kap. 2 §som avses samt
lagen 1988:950 kulturminnen 9 kap. 2-7, 13 b och 15 §§om m.m.,
miljöbalken, förbud enligt 10 kap. 4 och§ 11 kap. 5 tredje§ stycket

balk och beslut enligt 18 § skogsvårdslagen 1979:429, undersamma
förutsättning besluten meddelats inom tio före detatt år senaste
beslutet. Dessutom skall beaktas sådan inverkan hänsynstagartdenav
enligt 30 § skogsvårdslagen särskildai fall har inträtt inomsom

tid. Har talan eller till eller inlösenrått ersättning medsamma an-
ledning angivna beslut förlorats på grund bestämmelsernaav nyss av

15 kap.i 4 § eller motsvarande bestämmelseri lagen kulturminnenom
eller miljöbalken, detta förhållandeutgör inte hindernågotm. m. mot

beslutet beaktas.att
kommunenHar efter föreläggande enligt 12 kap. 6 § beslutat om

rivningsförbud eller skyddsbestämmelser förstai stycket 2som avses
eller 3 för tillgodose riksintresse enligt 3 eller 4 kap.att miljö-ett
balken, skyldigär kommunen kostnaderdessstaten ersätta föratt

ellerersättning inlösen. Ifall eller inlösen.---
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styckenafemtefjärde ochihänvisaslydelsenuvarandeparagrafensI
ochnaturvårdslagen19 §§ochllenligtbeslutdelstill bl.a.

21 §stycket och20 andra§enligtförbuddels§vattenlagen,219 kap.
enligtriksintressendels naturresurs-naturvårdslagen,stycketandra

miljö-tillhänvisningarmedhänvisningar harlagen. Dessa ersatts
behand-vattenlagen,2 §19 kap.enligtbeslutgällerVadbalken. som

inskränk-föreskrifterochvattenskyddsområdeinrättandelar omav
viharområde,sådantinomfastigheterförfoganderätteni överningar

tillförasskall överbestämmelserdessaföreslagit4.4.3avsnitti att
miljöbalken.9 kap.

Övergångsbestämmelser17 kap.

påföljd.lindrigareöverträdelse23 § För ---
sak.Underláter inågon ---

meddelatsharföreskriftvillkor elleråsidosattnågonHar somett en
bestämmelsernaskall1947:385,byggnadslagen136 §stodmed aav

tillämpas.miljöbalken21 kap.i

straffbestämmelsematilli tredje styckethänvisningennuvarandeDen
tillhänvisningmedharnaturresurslagen6 § ersatts an-i kap.4 en

miljöbalken.isvarsbestämmelsema
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Vattenlagen4

vattenlagenAllmänt4.1 om

ochvattenföretagbetecknasi dentillämplig vadpåVattenlagen är som
skydd förreglerlageninnehållervattenanläggningar. Dessutom om

vattenförsörjningen m.m.
vattendrag,ibyggnadsåtgärdervissaförstås bl.a.vattenföretagMed

tillförselgrundvatten,bortledandevattenområden,andrasjöar och av
föråtgärdergrundvattenmängden attför öka samt av-attvattenav

skyddaförsjö eller motsänka ellermark, atttappavattna ur en
tillkommitharanläggningvattenanläggningMed somvatten. avses en

vattenföretag.ettgenom
vattenföretagskillnad mellanprincip intei någonVattenlagen görsI

företagsyfte ochi nyttigttillgodogöraförutförs vattnet somattsom
skadligtleda bortsyftar till vatten.att

1918i årsprincipernadelarväsentliga påibyggerVattenlagen
grund-dentillämpningsområde,bl.a. lagensgällervattenlag. Detta

prövnings-vattenrättsligaoch dettillfråganläggande rätten vattnetom
medbl.a.nyheter,ocksåVattenlageninnehållerEmellertidsystemet.

uppbyggda,varit strikttidigare hakravreglema. Frånavseende på att
möjligörberäkningar,ekonomiskagälldevadinte minst numera
bedömningsamladdet etttillåtlighetsregler görsvattenlagens att aven

samhällsplane-iinpassasdetta kanlämplighet såvattenföretags att
iringen stort.

fulltmiljöskyddslagenochVattenlagengällerhänseendematerielltI
tillledakanvattenföretaggällervarandra då detsidanvid somut av

störning.vattenförorening eller annan
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4.2 Behovet anpassningav

Vattenlagens portalparagraf, l kap. l övergripandeupptar en
aktsamhetsregel kan uttryck försägas lagens inriktning. Enligtsom ge
denna regel skall skyddas och vårdasvatten natur-som en gemensam
tillgång. Häri ligger också skall användas med sparsamhetatt vattnet
prop. 198182:l30 88.s.

förhållandeI till 1918 vattenlagårs detta något Huvud-nytt.var
syftet vid tillkomsten äldre vattenlagen hade varit skapaattav gynn-

lagliga förutsättningar för tillgodogöra vattenkraften iattsamma
landets vattendrag samtidigt vissa klart definierade motståendesom
intressen favoriserades i lagen.

Vid tillkomsten 1983 års vattenlag anförde föredragandenav
följande. De ändamål 1918 års vattenlag fyllaavsåg harattsom
otvivelaktigt sin aktualitet fortfarande, många omständighetermen nya
har samtidigt tillkommit det gällernär våra Bl.a. kan nämnasvatten.
den ökande medvetenheten såsom naturtillgångvattnet stortom en av
värde från miljösynpunkt för rekreation och friluftsliv.samt Detta
måste återspeglas i vattenlagstiftningen. Strävan bör medattvara en

vattenlag skapa instrument med hjälp detett går görany attvars en
rimlig avvägning mellan exploateringsintresset och motstående
allmänna och enskilda intressen. En grundläggande förutsättning måste
dock företagen i godståratt överensstämmelse med planernavara
inom olika samhällssektorer. Samtidigt får det inte så att ettvara
vattenföretag, detäven istår överensstämmelse med gångettom en
givet tillstånd, lägger hinder i för fortsattvägen utveckling under all
framtid. Här kräver hänsynen till främst allmänna intressen detatt
ñnns möjligheter till omprövning företag a. 66ettav prop. s.

Man torde kunna påstå uppskattningentryggt våraatt vattenav som
naturtillgång med betydelse för miljön har stärktsstor ytterligare efter
vattenlagens tillkomst. Särskilt det därvidär vattendragens och kanske
i högreän grad våtmarkernas betydelse livsmiljöer för ochväxt-som
djurarter kommit i blickpunkten. Medvetenhetensom vattnensom
betydelse för bevarandet den biologiska mångfalden har, inte minstav
efter Rio-konferensen, blivit tidigare.större än

detNär gäller reglering vattendragt.ex. och sjöar ligger det justav
i företagets syfte åstadkomma förändringar.att Det dettaär ärsom
ändamålet med vattenlagen, reglera förutsättningarna föratt påatt
detta exploaterasätt Tillåter förändringarnainte blirnaturen. detman
inte några vattenföretag.
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motståendei första handVattenföretag harinverkan påDen ett
företag.varierar självfallet med Vatten-intressenallmänna typen av

fysiskafrämst ñsket och denVattenkraftverk påverkarregleringar och
föränd-medföra totalomfattande reglering kanlandskapsbilden. En en

detregleringsmagasinetlandskapet ersätterring på så sätt attav
markavvattningförnaturlandskapet.tidigare kultur- och Företag

landskapetsdjurlivet kan också berörafrämst ochpåverkar växt- men
ipåverkargrundvattenVattenföretagutseende. uttag avsom avser

i vissa fallkanhushållningen med ävenförsta hand naturresurser men
minskat grundvatten-djurlivet till följdbetydelse för ochha växt- av

syftarmindre vattendrag. Företagtill bäckar och andraläckage som
förhöjda grundvatten-leda tillgrundvattenmängden kantill ökaatt

försumpning marken.nivåer med åtföljande av
undantagsfall till förore-inte ileder Vattenföretag änDäremot annat

sådant fall kanmänniskors hälsa.ningar eller utsläpp kan hota Ettsom
tillåterförandeförorenas i samband meddock grundvattnetattvara

utvinningfrån anläggning förgrunden värme.vatten avav en
globalaorsakarleder vattenföretag till utsläpphellerInte som

fossileldatklimatförändringar. VattenkraftverkEtt ersätter ettsom
bidra tillkondenskraftverk energikälla i ställetkan attsom en ren

lokalthar i såväl globaltminska utsläpp betydelse ett pers-somsom
form sjörökförekomma ipektiv. lokal klimatpåverkan kan dockEn av

regleringsmagasin vattendrag där kylvattenvid i anslutning tillsamt
släpps ut.

färsk-lyckligt gäller tillgångenSverige sällsynt lottat det pånärär
för tid emellertid konkurrensenolika ändamål. harPåvatten senare

intebehovolika vattentillgångarna visat allaintressenmellan attom
fördelning ske.kan tillgodoses måsteutan att en

fårvid vattenlagenvikt läggasanförda visar måsteDet attatt stor
visastillämpning tillbörlig hänsyninnehåll vid dess allsådant attett

grundsynhushållningen medmiljön och Denhälsan, naturresurser.
möjligaidärför i fortsättningenpräglar miljöbalken bör störstasom

Samtidigti vattenlagen. måsteutsträckning komma till uttryck också
föranläggningarutförande vattenföretag ochframhållas det vidatt av

Ävenskadas. vattenlagenofta ofrånkomligtsådana är att naturen om
exploateringslag bör densin karaktäroch behållerbetraktas avsom

hushållningmiljö främjandeskyddet för hälsa och ochsåvitt angår av
miljöbalken. Omprinciperbyggamed pånaturresurser somsamma

tyngd itill miljön skallinnebär hänsynendenna störreatt av-ges
exploateringsintresset,samhällsintressen, bl.a.vägningen andramot
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bör miljöhänsynenpå motsvarande tillmätas betydelse ocksåsätt större
vid tillämpningen vattenlagen. därförDet naturligt detär näratt,av
gäller hälsan, miljön och hushållningen med naturresurser, samma
grundläggande principer får prägla vattenlagen miljöbalken i densom

tillämpligade i vattenrättsligamån sammanhang. tillämpaär Att en
miljöfrågoma vad gäller vattenföretag vattenanläggningarpå ochsyn

och i fråga miljöfarlig verksamhet är svårtt.ex. atten annan syn om
motivera.

anförda innebärDet vattenlagen bör innehålla målbestäm-attnu
melser och allmänna aktsamhetsregler bygger miljöbalkenspåsom
grundsyn anpassade till vattenlagens regelsystem.är närmaremen som

4.3 förMetoder anpassningen

redovisats i föregåendeSom avsnitt tillbör vattenlagen denanpassas
hälso-, miljö-på och hushållningsfrågoma ligger till grundsyn som

för miljöbalken. Samtidigt iakttas anpassningdenna sker medmåste att
beaktande särskildade syften kännetecknar vattenlagen. Viav som
förordar vattenlagen ändras sådan anpassningså sker. Föratt att en
anpassningen kan väljas flera olika metoder.

lösningEn har vi i princip redan awisat. alternativet föraDet är att
in vattenlagen i miljöbalken. bedömningen,Den också har stödsom
i lagrådsremissen, bör fast. skälEtt härtill miljöbalkensstå ärgott att
ikraftträdande skulle försenas oaccepabelt ansträngningarpå sättett om

skulle inriktas balken vattenlagenpå kanstöpa så ävenatt attnu om
föras in. principielltEtt och därför viktigare skäl är att vatten-mer
lagen innehåller antal bestämmelser teknisk inriktadeett stort naturav
just vattenföretagpå och vattenanläggningar, vilka det i och för sig är
önskvärt behålla i lagform skulle miljöbalkenatt men som ge en
våldsam slagsida detåt vattenrättsliga hållet fördes in ide denna.om

tredjeDet och kanske viktigaste del deärargumentet att storen av
frågor behandlas i vattenlagen domstol och detprövas attsom av
därför krävs irättegångsregler helt i miljö-utsträckning änen annan
balken. sistDet sagda innebär andra sidan i framtidå att om man en

tillgår domstolsprövning miljöområdetöver också förfarandetpå och
därför behöver regleras ingående, det i situation visasådan kanmer en
sig fruktbart att tillämpa förfarandereglervattenlagens och i det
sammanhanget slå ihop miljöbalken och vattenlagen.

andra möjlighetEn miljöbalkenslåta allmänna delar gällaär att
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fullt i vattenrättsliga frågor vattenlag baraoch behållaut en som
behandlar de tekniska och delarnaprocessrättsliga vattenrätten.rent av
En sådan lösning skulle försämra för både allmän-dock möjligheterna
heten och myndigheterna Med tankeöverblicka påvattenrätten.att
ämnesområdets omfattning medföra frånskulle nackdelardettastora
pedagogisk synpunkt.

variantEn detta alternativ åtminstone tillåtlig-föraär överattav
ihetsreglema vattenlagen till miljöbalken. emellertidregler kanDessa

Ävenvattenlagens kärna. lösning skulle medförasägas utgöra sådanen
olägenheter från både tillämpnings- och informationssynpunkt. Om
vattenlagen ändå skall behållas till väsentliga delar, det bättre attsynes

den lagen miljövänlig profil. kan i första skeäven Detta rummetge en
utformningen tillåtlighetsreglema.genom av
alternativEtt endast paraplybestämmelserna i 6 8ochär att

kap. miljöbalken blir tillämpliga vid prövning enligt vattenlagen och
i övrigt intedenna andra aktsamhetsreglernågra deänatt upptar som

gäller. denI vattenlagens aktsamhetsregler awiker frånmånnu
miljöbalkens aktsamhetsregler, skulle de utesluta tillämpningen av
sistnämnda innebärregler. Detta någon anpassning inte sker alls tillatt
miljöbalken tillämpningen paraplybestämmelsema.utöver av

iytterligare möjlighetEn vattenlagen in aktsamhetsreglerär att ta
fullständiga fristående från miljöbalkenochär harsom men som

blirmateriella innehåll denna. Det då kanske naturligaresamma som
för tillämpa dessa aktsamhetsreglervattendomstolarna alltsåatt som
finns i den egna lagen.

Även principerfinner i huvudsak bör gällaattom man samma
såväl för vattenfrågor inom övrigt kan ändå tillmiljöråtten isom
förmån för särskilda anföras följande.regler vattenlagenförs iatt
Erfarenheterna visar tillämpamyndigheter haroch andraatt attsom

viss lag sig ñnna iregleringväntar fullständig ämnetatten aven
denna lag och lätt förbiser lagar.bestämmelser bestäm-i Dessaandra
melser riskerar då aldrig särskildaslå igenom området.detatt

Tillämpningen tidvattenlagen under lång ochhar utvecklatsav man
kan tala lagkultur. tidigare lagstift-Erfarenheterna frånom en egen
ning visar också det krävs hänvisningar förenkla ändraänatt attmer

sådan praxis. finns därför hurDet anledning övervägaatten noga
kopplingen mellan lagarna i framtiden tydligskall såkunna göras att
praxis i realiteten utvecklas efter grunder förut-de gemensamma som

kan därvid inte från innehållerDet bortses vattenlagensattes. att nu
fullt utvecklade tillåtlighetsregler tillämpassedan länge vatten-som av
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i visstillåtlighetsreglerdomstolar och förrättningsmän. Dessa utgör
motsvarigheter till i dem medregler miljöbalken. heltmån Att ersätta

dethänvisningar till miljöbalken försvaga effekternakunna avsynes
Särskilt gällerskydd för allmänna intressen finns i vattenlagen.som nu

finns 3 3 vattenlagen.detta den kontrollbestämmelse i kap. §om som
Enligt vattenföretag, detdenna bestämmelse får ävenett om annars
inte finns hinder inte till skada ellerdet, komma stånd någonmot om

för allmännaolägenhet betydelse därigenom uppkommerstörreav
ñmrerintressen; företaget får dock komma till stånd, regeringenom

företaget synnelig betydelse från allmän synpunkt. Detta äräratt av
motsvarighet till stoppreglemai miljöbalken. Det synessom synes en

tillrimligt i vattenlagen behåller stoppregler hänsynatt man av
allmänna intressen därvid utformas efteroch dessa mönsteratt av
stoppreglema i miljöbalken.

miljöregler i sakliga inne-den vattenlagen haI mån måste samma
börd dem i miljöbalken enligt mening övervägande skältalar vårsom
för i vattenlagen in fristående fullständiga tillåtlighetsregler.ochatt ta

från princip i fråga paraplybe-Undantag denna dockmåste göras om
stämmelserna förutom lokaliseringsbestämmelsen kommer attsom - -
ñnnas bara i miljöbalken.

4.4 anpassningenNärmare om

Övergripande4.4.1 aktsamhetsregler

miljöbalken ñnns till övergripandeI antal varandra anpassadeett
aktsamhetsregler. i kapitel i miljöbalkenshar förtsDessa ettsamman
första avdelning. tillämpliga företag,Reglerna skall allapåvara
kommuner vidtaroch andra verksamhet eller någonutövarsom en

åtgärd, kan komma människors eller miljön,skada hälsaattannan som
i den utsträckning de tillämpliga i kapitel ingår i balkensdegörs som
tredje fjärdeoch avdelningar. Enligt lagrådsrcmissen bör det i fråga

aktsamhetsreglemas tillämpningsområde tydligt framgå för vilkaom
verksamhetsområden reglerna kan gällande. dessaBaragöras om
områden klart redovisas, i möjligt idet remissen, blir detsägs att
förväg för vilka fall myndigheterna har ingripa. Föravgöra rätt att
farliga verksamheter bör de allmänna aktsamhetsreglema gälla fullt ut.

naturvårdens del ordning inte befogad.För däremot sådanär en
lagrådsrcmissen vidare anförde inte hindrarI understryks detatt att
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också verksamheter miljöbalkenformellt ligger utanförsom anpassas
till balkens aktsamhetsregler. anpassning bör dock, i enlighetEn sådan

detmed sektorsansvar gäller för miljöstörande verksamhet, skeallsom
lagstiftningden i fråga, antingenreglerar verksamhetengenom som

hänvisning till miljöbalkens aktsamhetsregler ellerallmännagenom en
på sätt.annat

sagda medförDet i den aktsamhetsreglernade allmännamånattnu
i miljöbalken böra områdengenomslag också andra lagarspåanses

direktamåste bestämmelser härom in i fråga.i lagarnatas
ñnns klar koppling övergripandeDet mellan vattenlagens akt-en

sarnhetsregel och miljöbalkens vissa debestämmelser mål ochom av
övergripande aktsamhetsreglema. Behov föreligger därför samordnaatt
dessa ibestämmelser de båda regelkomplexen.

Innebörden denna samordning bör det nuvarande portal-attav vara
stadgandeti kap.l l § vattenlagen byggs med de huvudprinciperut

enligt miljöbalken bör gälla i fråga miljöarbete.allt Dettasom om
innebär i miljöbalkende l kap. 7 § principerna förs överatt upptagna
till vattenlagen. första principenDen för skador ochuttryck attger
olägenheter människan,kan drabba eller miljön skallnaturensom
förebyggas. Principen allmänttorde iaccepterad bådevaranumera
Sverige återfinns bl.a.och utomlands och den i Romfördraget. Den
andra principen s.k. försiktighetsprincipen.den innebärDennaavser

bevisningavsakanden full vetenskaplig inte får användasatt av som
kostnadseffektivahinder för skyddsåtgärder. Försiktighetsprincipen är

Rio-deklaration.också grundprincipema i FN:s denna harIen av
begränsademellertid principen innebörd vidatillsågetts attmeren

avsaknaden vetenskaplig ursäktbevisning användasinte får attav som
skjuta åtgärder bara hot allvarlig ellerdet föreliggerupp omom
oåterkallelig skada.

Enligt 121 kap. § miljöbalken de angivna principernaskall bl.a. nu
tillämpas i utsträckningden det rimligt vid verksamhetekonomisktär

det slag det fråga lagrådsremissen innebärär Enligtav som om.
bestämmelsen i och för sig ambitionsnivån i förhåll-sänkningen av
ande till föregåendede reglerna. sänkningen bara margi-Emellertid är
nell. Innebörden denna avvägningsregel de tidigare aktsam-är attav
hetskraven ekonomiskt rimliga hänsyn till sidanmåste med åvara ena

riskden för skada eller olägenhet medföraverksamhet kan ochsom en
andra sidanå verksamheten kostnaderna för skydds-nyttan samtav

Ävenåtgårdema. den awägningsregeln in ibehandlade bör tasnu
vattenlagens portalstadgande.
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4.4.2 Paraplybestämmelser

bestämmelser iEn detta sammanhang särskilt beaktasmåstegrupp som
de s.k. paraplybestämmelserna hushållning, kvalitetsnormer ochär om

miljökonsekvensbeskrivningar i 6 8 miljöbalken. Enligtoch kap.
2 kap. miljöbalken1 § skall nämligen bestämmelser ocksådessa
tillämpas enligt vad föreskrivet i de s.k. NRL-anknutnaärsom
lagarna, däribland vattenlagen. denna därför in reglerI mäste tas som
återknyter just till det nämnda stadgandet i miljöbalken. Kopplingen
till balkens paraplybestämmelser bör lagtekniskt det blandlösas så att
vattenlagen tillåtlighetsregler i 3 in delskap. bestämmelser atttas om
de hushållningsbestämmelser i miljöbalken3 och kap.4som anges

sådana kvalitetsnormer fastställts enligt 6 miljöbalkenkap.samt som
tillämpasskall vid tillståndsprövning enligt vattenlagen, dels attom en

miljökonsekvensbeskrivning enligt 8 kap. miljöbalken skall finnas
tillgänglig vid sådan prövning. dag omfattar kopplingen hushållnings-I
bestämmelserna 2i och 3 kap. naturresurslagen tilloch kommer
uttryck i 3 kap. l § vattenlagen.

Med stöd 6 kap. miljöbalken kvalitetsnormerkan komma attav
uppställas till olika miljöer,skydd för vattenkvaliteten i sjöar ocht.ex.
vattendrag. kan inte gällande börDet gärna göras att acceptera attman

kvalitet skall innehållas vid prövningen miljöfarlig verk-en som av
samhet får eftersättas det fråga vattenföretag. sakEnärom om annan

möjligheten till inträffadekomma med redanär rätta över-att att
skridanden kvalitetsnormer sig olika beträffande olikakan te typerav

företag. kan behöva beaktasDetta vid upprättandet sådanaav av
åtgärdsprogram enligt miljöbalken till grund förskall läggassom
åtgärder miljöer där gällande kvalitetsnormer innehålls.intemot

4.4.3 Tillämpningsomrädet

Som vattenlagen tillämplig vattenföretagnämnts är ochpå vatten-
anläggningar. Innebörden dessa redogjort för ibegrepp har viav
avsnitt 4.1. därför naturligtDet till alldelesvattenlagenär över-att
vägande del behandlar frågor företag anläggningar.sådana ochom
Emellertid finns det viktigt härifrånundantag och det bestämmel-ärett
semai 19 kap. skydd för vattenförsörjningen vattenlagenAttom m.m.
innehåller regler denna erinras i kap. 2även lnaturav om
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Sedan 1964 äldreår vattenlagen bestämmelser skydd förupptog om
grundvatten. gickDessa skyddsåtgärderpå påtagligt ingreput att som
i dispositionsrättnågons marken förutsatteöver servitut till-som
skapades beslut vattendomstolen. Den begärt servitutetgenom av som

därvid skyldig ersättning enligt lagens allmänna bestäm-att utgevar
melser ersättning. Mindre inskränkningar i dispositionsrättenom var
fastighetsägare och andra skyldiga tåla ersättning enligtatt utan en
allmän aktsamhetsregel. kundeDenna kompletteras länsstyrelsenav

kunde meddela allmänna bestämmelser vad skulle iakttassom om som
inom särskilt skyddsområde för grundvattentillgången. Anknyt-ett
ningen till aktsamhetsregeln medförde dock länsstyrelsens möjlig-att
heter förordna skyddsområden begränsade, eftersomatt om var
skyddsföreskrifterna inte fick långtgående de grundadeså attvara
ersättningsrätt.

Syftet med betämmelsema grundvattenskydd aktiveraattom var
skyddsverksamheten och skapa bättre möjligheter planmässigtatt
tillgodose vattenförsörjningens skyddsbehov. Länsstyrelserna, med
deras möjligheter initiativ, bättre ägnadeansågsatt änta egna vara
vattendomstolarna och därför förordna skydds-rätten attgavs om
områden och utfärda skyddsföreskrifter. denna ordningFör ansågs
också tala länsstyrelserna hade andra uppgiftermånga hadeatt som
samband med skyddet Er vattenförsörjningen hade tillgångdesamt att
till erforderlig teknisk och medicinsk expertis.

Enligt äldre vattenlagen det också möjligt förordnaattvar om
skydd förorening För sådant ändamål kundemot ytvatten. vatten-av
domstolen förordna inskränkningar i använda fastig-rätten attom en
het. Sålunda möjligtdet inrätta regelrätta skyddsområden ävenattvar
för ytvattentillgångar. Bestämmelserna härom kom dock inte att
tillämpas i omfattning.någon betydelse förstörre Av ytvattenskyddet

Ävenmiljöskyddslagenäven och hälsoskyddslagstiftningen.var amian
lagstiftning byggnads- och expropriationslagstiftningen hadesom
betydelse för vattenskyddet.

Vattenlagsutredningen föreslog i betänkandet SOU 1977:27
Revision vattenlagen 4 det skulle tillskapas enhetliga bestäm-attav
melser skydd för och grundvatten. Förslaget innebar denyt- attom
allmänna aktsamhetsregeln för grundvatten skulle utvidgas till gällaatt
också Skyddsområden skulle kunna inrättas länsstyrelsenytvatten. av

inomoch sådana områden skulle fastighetsägares och allmänhetens rätt
använda marken kunna inskränkas.att
Föredragande statsrådet det fanns ñransåg mycket taladeatt som
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ienligt reglernautredningens förslag. Visserligen det möjligt attvar
ochmiljöskyddslagen till med avloppsutsläppkomma rätta annan

Emellertidmiljöfarlig verksamhet ingripande karaktär. varav mer
föroreningvid tiden tillämplig i frågadenna lag den endast avom

gälldeproblem då detkunde dock fortfarande uppkommaDetytvatten.
föroreningskällorgenerella bestämmelser begränsaatt somgenom

kemisk vâxtbekämp-båttrafik trañk, oljelagring, gödsling,och annan
föroreningsmedning bad och camping. komma tillFör rättasamt att
skyddsföre-källor denna fordrades det enligt föredraganden attartav

dåvarandeskrifter kunde utfärdas relativt enkeltpå Desätt.ett reg-
inte uppfylla rimligaför emellertidlema skydd ansågsytvattenom
enligt föredragandenenkelhet i tillämpningen. Härtill komanspråk på
såväl grund-angelägenheten samordning skyddet yt-av somav en av

i fallsärskild betydelse deoch sådan samordningvatten att aven var
och grundvatten.vattenförsörjningssystem byggde bådepå ytvattenett

Även skyddsområdesfinnas svårigheter bedömadet kunde att ettom
enligt föredrag-utsträckning vad gällde främst borde dettaytvatten

vattentill-inte föranden hindra samordning skyddsreglemaen av
gångarna.

enlighet Vattenlagsutredningens förslag utvidgades i sambandmedI
frågamed vattenlagens tillkomst den allmänna aktsamhetsregeln i om

grundvatten till 19 kap. 1 § första stycketgälla Iävenatt ytvatten.
grundvattentillgångvattenlagen stadgas sålunda elleratt yt-om en

allautnyttjas eller kan komma utnyttjas för vattentäkt ärantas att som
vill bedriva sådan åtgärder i ellerverksamhet eller utföra sådana vatten

vidta anord-land kan skada vattentillgången skyldiga depå attsom
ningar, iaktta försiktig-tåla de begränsningar verksamheten och deav

ellerhetsmått i övrigt fordras för förebyggaskäligen kan attsom
avhjälpa skadan.

iakttas vid tillståndsprövningAktsamhetsregeln skall vatten-av
företag enligt aktsamhetsregeln i 5 §vattenlagen på sättsamma som
miljöskyddslagen skall beaktas vid prövning miljöfarlig verksamhetav

be-enligt den lagen. företagare utför vattenföretag ellerEn ettsom
driver tillståndsvillkorverksamhet i enlighet med föreskrivna måsteen
därför uppfylla för vattenförsörj-kravet aktsamhet till skyddpåanses
ningen. bör därför inte ytterligare åliggandenHan kunna drabbas av

anförasmed stöd aktsamhetsregeln. Liknande synpunkter kanav
tillståndbeträffande bedriver i enlighet medden täktverksamhetsom

enligt eftersom vattenskyddssynpunkter skallnaturvårdslagen, även
stycketbeaktas vid sådan tillståndsprövning. 19 kap. l § andraI
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utför åtgärd iverksamhet ellerstadgas därför den utövaratt som
miljö-enligt vattenlagen,enlighet med vad föreskrivits i tillståndsom

ha fullgjort vad18 skallskyddslagen eller § naturvårdslagen anses som
fall tillstadd verksamhetåligger enligt förstahonom stycket. detFör en

vattentillgångeller åtgärd visar sig medföra oönskad inverkan på enen
tillämpas.får lagbestämmelserna omprövning iom resp.

i förstaenligt aktsamhetsregelnSkyddet den beskrivna avsernu
kan minskahand vattenkvaliteten åtgärderäven vatten-sommen

sin betydelse föromfattas harmängden bestämmelsen. Den störstaav
tillämplig i andraden kommunala vattenförsörjningen ocksåärmen
bevattning.vattentillgång betydelse för Somfall, då hart.ex. en

grävnings-omfattas regeln kanexempel åtgärderpå nämnassom av
sprängningsarbeten, upplag spridningoch anordnande samt avav

faller i inte verksam-gödsel och bekämpningsmedel. regelDäremot
bedrivs vidtas allemansrättsligaheter eller åtgärder eller påsom

aktsamhetsregeln.grunder under den allmänna
enligt 2 § kompletteras med skyddsbestäm-Aktsamhetsregeln kan

vattenskyddområden. Sådana bestämmelser be-melser för särskilda
inskränkningar ilänsstyrelsen och skall deslutas rätten attavseav

vattenskyddsområdet behövs förförfoga fastigheter inomöver attsom
det fall meddelade skyddsföre-tillgodose syftet med området. För

miljöfarlig verksamhet tillstånd enligtskrifter med stödberör som av
miljöskyddslagen bedrivs inom vattenskyddsområde är utövarenett av

skyldig iaktta dessa. Föreskrifter kan ocksåverksamheten attatt avse
får ieller stängsel skall och markskyltar sättas att tasupp annans

Vattenskyddsområdenför ändamål. inrättas föranspråk dessa kan
tätbebyggelsevattenförsörjningen såväl i i glesbygd.som

iakttaEnligt 3 § kan föreskrifter allmänheten harvadäven attom
syftet medinom vattenskyddsområde för tillgodosemeddelasett att

inskränka vadområdet. Sådana föreskrifter sålunda kan somsom-
meddelas docknormalt kan företas med stöd allemansrätten avav -

länsstyrelsen.regeringen eller, efter dennas bemyndigande, av
erforder-länsstyrelsen förNyheter för vattenlagen att ansvararvar

liga skyddsområdesbestämmelser kanvattenskyddsåtgärder och att
medför pågåendeersättningsrätt. Skyddsföreskriftergrunda attsom

mark i anspråkmarkanvändning försvåras elleravsevärt att tasannans
ifår eller dendock meddelas bara kommunpå ansökan varsav

befogenhetintresse vattenskyddsområdet fastställs. Länsstyrelsens att
ersättning intemeddela föreskrifter grundar såledesär utansom

ersättning kan intebegränsning och skyldighet förnågon att utgestaten
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uppkomma i andra fall där statlig myndighet begärt före-än en
skrifterna.

Vattenlagens kapitel skydd för vattenförsörjningen innehållerom
också särskilda bestämmelser ersättning. Allmänt kan sägasom om
dessa de har likheter med ersättningsreglema i bl.a.att stora natur-
vårdslagen. till ersättning fastighetsägareRätt har och innehavare av
särskild till fastighet, föreskrifter,rätt meddelats efterom som an-
sökan, inskränkningar i förfoga fastighet inomrätten överattom en

vattenskyddsområde eller skyltar eller medförstängsel,ett attom
pågående markanvändning försvåras inom berörd delavsevärt av
fastigheten eller imark anspråk. Vidare föreligger tillrättatt tas
ersättning, föreskrift inskränker förfogarätten överattom. en som
fastigheten innebär förbud vidta vissa åtgärder särskilt tillståndatt utan
och sådant tillstånd har eller förenats med särskilda villkor.vägrats
Ersättningen skall betalas den begärt skyddsföreskriftema. Omav som
synnerligt uppkommer vid användningen fastigheten, skallmen av
denna lösas den ersättningsskyldige, begär det. Vidägarenav om
tillämpning de nämnda bestämmelserna dengäller s.k. ackumu-av nu
leringsregeln.

Ersättningsfrågor vattendomstolen. villprövas Den göraav som
anspråk ersättningpå eller inlösen skall väcka talan därom inom årett
från den dag då det beslut anspråket grundas kraft.lagapåsom vann
Om talan väcks efter denna tidpunkt till ersättning ellerär rätten
inlösen förlorad. ersättningsskyldigeDen kan dock fårmedge talanatt
väckas ersättningFrågor och inlösen till följd skydds-senare. om av
föreskrifter enligt 19 kap. handläggs stämningsmål. Emellertidsom
gäller särskilda bestämmelser rättegångskostnader.om

överväganden

Som redan framgått innehåller 19 kap. vattenlagen bestämmelser som
i fråga tillämpningsområdet skiljer sig från lagens regleri övrigt.om
Detta anledning dessa bestämmelser kan ochövervägaattger oss om
bör brytas vattenlagen och i infogasstället i miljöbalken.ut ur

Vad först gäller organisationsfrágan denna inte någotsynes vara
problem i sammanhanget. Redan i dag gäller såväl förordnandenatt

vattenskyddsområden utfärdandet särskilda skyddsföre-om som av
skrifter för sådana uppgifterområden tillkommer administrativär som
myndiget, nämligen länsstyrelsen och, i vissa fall, regeringen. Detta
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ligger väl i linje med det prövningssystem föreslås i lagråds-som
remissen. därför inte finnas organisatoriska hinderDet någrasynes

överförande. Vi erinrar dock Miljöorganisations-mot ett attom
utredningen 1993:04 iM har uppdrag utreda organisatoriskaatt
frågor med anledning tillförslag miljöbalk. kan ivårt Detav samman-
hanget också Vattenlagsutredningen, föreslognämnas att attsom
frågor tillstånd enligt vattenlagen skulle i administrativprövasom
ordning, uttalade det väl förenligt prövnings-med sådantatt ettvar

samla beslutsfunktionema i frågoralla inrättandetrörsystem att som
skyddsområden och skyddsområdesbestämmelsemas innehåll.av
Redan ersättningsfrågor till följdprövas skyddsbestämmelsernu av
vattendomstolen. Eftersom frågor ersättning enligt balken ocksåav om

skall domstol, inte heller detta prövningsförfarandeprövas utgörav
problem i sambandnågot med överförande. ersättnings-Om sedanett

frågor skall vattendomstol eller fastighetsdomstolprövas av av synes
sakna avgörande betydelse för den aktuella frågan. Med tanke pånu
den kompetens finns inom vattendomstolarna i bl.a. hydrologiska,som
geohydrologiska och kemiskfysikaliska frågor docktalar övervägande
skäl för förevarande ersättningsfrågor också i fortsättningen böratt

vattendomstol.prövas av
allmänna aktsamhetsregelnDen i 19 kap. l § vattenlagen uppvisar

likheter med aktsamhetsreglerna i flera de lagarstora av som nu
samordnas i miljöbalken. iDetta gäller synnerhet aktsamhetsreglerna
i miljöskyddslagen, lagen kemiska produkter och strålskyddslagen.om
Vidare finns det likheter mellan sidanå reglerna vattenskydds-ena om
områden och skyddsföreskrifter för sådana enligt vattenlagen och å
andra sidan bestämmelserna i miljöskyddslagen miljöskydds-om
områden.

allmännaDe aktsamhetsreglerna i l kap. miljöbalken täcker i allt
väsentligt aktsamhetsregeln i 19 kap. l § första stycket vattenlagen.

anfördaDe omständigheterna talar starkt för reglernaattnu om
allmän aktsamhet, skyddsområden och skyddsföreskrifter med av-
seende vattenförsörjningenpå bör brytas vattenlagen och i ställetut ur
integreras i miljöbalken. En sådan lösning kommer enligt meningvår

ha fördelar både från systematisk från miljöskydds-synpunkt ochatt
synpunkt. Sålunda skulle ytterligare kategori skyddsbestämmelseren
komma föras till det regelkomplex dendär naturligt hör hemma iatt
och med miljöbalkens tillkomst. Vidare skulle tillskapas gemensamma

Ävenaktsamhetsregler. bestämmelserna ersättning med fördelkanom
integreras i balkens regler härom.
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19 kap. vattenlagen innehåller också bestämmelser handlägg-om
ningen vid länsstyrelsen i ärenden skyddsområden och skydds-rörsom
föreskrifter för sådana 54 och §§ regel överklagandesamt en om
6 motsvarighet§. Någon till dessa handläggningsregler finns inte i
miljöbalken. Detta kan tala överförande. Emellertid ärmot ettsynas

Ävendet inget hindrar motsvarande regler för in i balken. härattsom
kan erinras Miljöorganisationsutredningens uppdrag framläggaattom
förslag till handläggningsregler vad gäller miljöprövning vid länsstyrel-

Det torde lämpligt därvid enhetligasöka åstadkomma såattsen. vara
regler möjligt för de ärenden hos länsstyrelsen skall prövassom som
enligt miljöbalken.

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera bestämmelsernaatt
i 19 kap. vattenlagen fördelmed låter sig infogas i miljöbalken. Vi
föreslår därför kapitlet bryts vattenlagen. erinranEn dåmåsteatt ut ur

i vattenlagengöras det i miljöbalken finns bestämmelserattom om
skydd för vattenförsörjningen. kan enklast skeDetta denså att nu-
varande hänvisningen i l kap. 2§ första stycket andra meningen
vattenlagen i stället får miljöbalken.avse

Tillåtlighetsreglerna4.4.4

Vattenlagens tillåtlighetsregler finns i 3 kap, behandlar allmännasom
förutsättningar för vattenföretag. kapitlet finnsI bestämmelser ettom
vattenföretags tillåtlighet l-4 §§, tillåtlighetsprövningens omfatt-om
ning 5 och 6 §§, utförandet vattenföretag i allmänhet 7 §,om av

utformningen vattenföretag i vissa fall 8-10 §§, skyldighetom av om
vidta åtgärder till förskydd fisket ll § undantagatt samtm.m. om

från tillämpning tillåtlighetsreglerna m.fl. vid utrivning 12 §.av
Bland de egentliga tillåtlighetsreglerna finns dels sådana som avser
hindra tillkomsten vattenföretag strider samhälletsatt motav som

långsiktiga bedömningar hur ochmark- bästvåra vattenresurserav
skall utnyttjas, dels sådana förutsättningarna i andrasom anger av-
seenden för vattenföretag skall kunna tillåtas hänsyn tillmedatt ett
allmänna och enskilda intressen. Bestämmelser förstnämndadenav
kategorin kan föruttryck lokaliseringskravsägas och reglerettge av
den för samhällsnyttokrav.typen ettsenare

den följandeI det huvudsakliga innehålletgenomgången iav
bestämmelserna i 3 kap. lämnas också redogörelse för syftende ochen
behov bli tillgodosedda de olika bestämmelserna.som avses genom
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Skälet för detta kunskapen de bakomliggande motivenär äratt om av
värde då det gäller bedöma hur och i vilken omfattning följd-att
ändringar bör i 3 kap. vattenlagen.göras

Lokaliseringshavet

Lokaliseringskravet indelas i Till börja med fårkan att etttre moment.
vattenföretag inte komma till stånd, med hänsyn till valetdet avom
plats eller hinder från planerings-på allmännanågot sätt möterannat
synpunkter. Därvid skall vid tillståndsprövning naturresurslagen
tillämpas 1 §.

Lokaliseringsbestämmelsen i för planerat1 § uttryckär ettett att
vattenföretags lämplighet bedömas bakgrund behovetmåste mot attav
långsiktigt hushålla med landets samlade mark- och vattentillgångar.

synnerhet gäller detta företag omfattning eljest in-I ellerstörreav
gripande beskaffenhet. Med planeringssynpunkter iallmänna avses
första hand sådana långsiktiga bedömningar i den fysiskagörssom
planeringen, främst riksdagens och regeringens ställningstaganden
inom för fysiska riksplaneringen. ställningstagandendenramen av

förhindrardenna de kraftutbyggnad i vissa älvar ochärart t.ex. som
älvsträckor och exploatering inom fjällområden. Under be-obrutna

planeringssynpunkter långsiktigallmänna faller också sådangreppet
inteverksamhetsplanering omfattas fysiska planeringen.densom av
försvarspolitiska, energipolitiska, närings-Som exempel kan nämnas

politiska och regionalpolitiska synpunkter. Vidare bör i Sverigenorra
Ävenhänsyn också till rennäringens översiktligaintressen. kom-tas

munala markanvändningsplaner, visserligen saknar direkta rätts-som
verkningar förankrade iväl i kommunen, kan inär vägasmen som
allmänna planeringssynpunkter.

Vid vattenlagens tillkomst anförde föredraganden följandebl.a. a.
93. Uttrycket planeringssynpunkterallmänna kan väl sägasprop. s.
isakna och för sig önskvärd emellertid godtagitsharDeten pregnans.

för 1918 vattenlags del och risk för misstolkning miss-års någon och
förstånd inte befara. Enligt 1918 vattenlag det endastär års äratt
regeringen har vid sidan vanliga tillåtlighetsreglema,deatt,som av
beakta planeringsintressena. planeringssynpunktemaallmännaDe
kommer naturligtvis också sin betydelse i fråga destörstaatt om

och ingripande företagen, enligt lagendenstörre ävenmer nyasom
talarskall tillåtlighetsprövas regeringen. avgörande skälNågraav
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emellertid inte denna tillåtlighetsgrund också tillämpasmot att av
övriga vattenrättsliga prövningsmyndigheter.

Bestämmelsen hänsyn till allmänna planeringssynpunkter ärom
också avsedd det möjligt för prövningsmyndighetengöraatt att ta upp
lokaliseringsfrågan självmant och alltså oberoende ansökningenav om

alternativa lokaliseringsmöjligheter. Prövningsmyndigheten skallanger
alltså kunna förklara företag otillåtligt med hänvisning till denett att
valda lokaliseringen olämplig frånär allmänna planeringssynpunkter.

ñrEn grund avslag kan därvid myndigheten funnit ända-att attvara
målet med vattentöretaget kan vinnas frånpå allmän synpunktett
bättre utnyttjandesätt vattenområde änett annatgenom av som avses
med ansökningen a. 93.prop. s.

Vidare fårett vattenföretag och anläggningsarbeten utförs försom
sådant inte strida detaljplan eller områdesbestämmelser.ett Ommot en

syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock
mindre avvikelser 2 första§göras stycket. det fallFör andra än
vissa i naturvårdslagen angivna bestämmelser gäller för bebyggande
eller användning mark- eller vattenområde skallett vatten-annan av
företaget utföras syftetså med bestämmelserna inte motverkas 2 §att
andra stycket.

Att vattenföretag inte får strida detaljplan eller områdes-ett mot en
bestämmelser följd denär rättsverkan tillerkänns sådanaen av som
planer och bestämmelser. Som skall hänsyn till andraäventassynes
bestämmelser mark- och vattenområdens bebyggande vid utförandeom

vattenföretag. Bestämmelser denna kan regionplaner,artav av vara
föreskrifter enligt naturvårdslagen föreskrifter imeddelatssamt som
avvaktan planläggningpå och i praktiken innebär byggnads-som
förbud. Undantaget för vissa bestämmelser i naturvårdslagen avser
dels det principiella förbudet enligt 16 § nybyggnad och andramot
byggnadsåtgärder inom strandskyddsområde, dels förbudet täkt-mot
verksamhet länsstyrelsens tillstånd enligt 18 dels kravet påutan
samråd enligt 20 för§ utförande arbetsföretag. Motivet för dessaav
undantag är vattendomstolen vid sin prövning vattenföretagatt ettav
har beakta såväl naturvårds- friluftslivsintressena.att som

Slutligen får det inte finnsäven hindernågot mot ett vatten-om-
företag enligt eller 21 företaget§ inte komma till stånd någonom-
skada eller olägenhet betydelse därigenom förstörre uppkommerav
allmänna intressen. Regeringen kan dock medge härifrånundantag om
den finner företaget synnerlig betydelse från allmänär synpunktatt av
3 §-
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intressenRegeln i 3 syftar till kontroll allmänna§ atten av
markanvänd-skyddas. för fastställda och andraInom planerramen

enskilda intressenningsbestämmelser i regel ochhar berörda allmänna
Emellertid vattenföretagbeaktats och varandra. kanvägts ettmot

inverka sådana allmänna intressen inte beaktats i planer ellerpå som
inte omfattas långsiktiga allmännabestämmelser och hellersom av mer

planeringssynpunkter. fråga inverkan fiske-kan påDet vara om
intresset, speciella kulturminnesvårdsintressen,naturvårds- och ren-
näringens intressen, inverkannärboendes trevnad påFrågorosv. om

i ochdenna allmänna intressen blir vanligtvis aktuella först medtyp av
prövningen konkret vattenföretag. också förhålla sigkan såDetettav

eljestallmänna intressen tillkommit eller förhållandena haratt attnya
efter markanvändningsbestämmelser lagtsändrats det plan elleratt en

vattenföretagsfast. heller den översiktliga bedömningInte utgör ettav
vid garanti för intelämplighet planprövningen någongörs attsom

speciella allmänna intressen förnärmas. Eftersom den aktuellanu
skyddsbestämmelsen avfattad, det möjligt med stödgenerelltär är att

den beakta inverkan såväl enstaka allmänt intressepå ett som enav
inverkan dispens-flera sådana intressen. Genompåsammantagen
har vattenföretagbestämmelsen regeringen möjlighet tillåtaatt som

visserligen hotar allmänna intressen andra sidan harå storsommen
eljestpositiv betydelse för landet, eller näringslivet ellert.ex. orten

från allmän synpunkt.

Samhållsnyttokravet

vattenföretag får fördelarna frånEtt komma till stånd endast om
enskild och allmän synpunkt kostnaderna och olägenheternaöverväger

företaget 4 §.av
Ändamålet med hindra tillkomstendenna bestämmelse är att av

vattenföretag inte samhällsekonomiskt motiverade. Somär antyttssom
inledningsvisredan lämnar stadgandet för friare ochutrymme en

därmed mångsidig bedömning vattenföretag. samhälls-Denettmera av
ekonomiska bedömningen därför ekonomisk analyskan baseras på en

rimlig omfattning. krav matematisk exakthet i de ekono-Något påav
miska omfatt-beräkningarna bör således inte uppställas. Vad gäller
ningen innehållet möjligtoch i analysen torde det alltid attav vara

åtminstone anläggningskost-ekonomisk uppskattninggöra en grov av
indirektanadema och de direkta skadorna. också beräknaAttav
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detverkningar ofta förenat svårigheter och bör undvikasmedär om
samhällsekonomiskainte utvecklats beräkningsmetoder härför. Vid den

tillhörigbedömningen skall skador uppkommer sökandenpåäven som
egendom beaktas. skall inte möjligtsåledesDet t.ex.attvara genom

fåfastighetsförvärv eller privatekonomisk uppgörelse ett vatten-annan
ellerföretag samhällsekonomiskt tillåtligt. Självfallet detär mer

komplicerat samhällsekonomiskamindre beräkna den nyttanatt
fråga för vattenñretag.beroende vad det Detpå ärär typom av

markawatt-sålunda lättre beräkna kraftverk elleratt nyttan ett ettav
vattenför-ningsföretag för vattenföretag utförs för kommunalän som

försörjning, för fiskets förbättrande till förmån den allmännaeller
miljövården eller hälsovården.

Ibland finns vid prövningendet behov vatten-ett ettatt avav
företags tillåtlighet inverkanbeakta också företagets på änannat
vattenförhållandena det inte vattenföretagetdet prövadeärtrots att som

härförprimärt upphov till sådan inverkan. främsta skäletDet är attger
inte vattenföretaget idet alltid möjligt sådana följderär prövaatt av

andra sammanhang i vattenrättsliga bedömningenvattenmålet. Denän
enligtdå till har beaktats i sammanhangmåste vad annatanpassas som

lagstiftning, inom för bygglagen ellerplan- ocht.ex.annan ramen
enligt miljöskyddslagen. prövning be-möjliggöraFör att aven nu
skrivet slag finns i 5 det vid tillåtlighets-§ bestämmelse attomen

ellerprövning enligt 1-4 skall till andra vattenñretag§§ hänsyntas
särskilda prövadeanläggningar kan behövas för detattantassom
företaget skall ändamålsenligtkunna utnyttjas Förutompå sätt.ett
följdföretag följdan-i kan enligt lagrummet beaktas andraävenvatten
läggningar, kraftledningar, pumpstationer och vägar.t.ex.

till enligt lagstiftningHänsyn prövning annan

tillåtlighetsprövning enligt 3 vattenlagenEn tanke med kap. är att
möjliggöra helhetsbedömning för- nackdelarde och ärsomen av
förenade vattenföretag samtidigt detmed strävanär attett som en
undvika dubbelprövning företaget. Emellertid kan ett vatten-en av
företag ingå i företag enligtdel har prövats ävenettsom annanen som
lagstiftning. olika prövnings-syfte förhindra dubbelarbete hosI att
myndigheter för förebygga dessa till olika resultatoch kommerattatt

tillåtlighets-vid tillåtlighetsbedömningen föreskrivs i 6 del§ att en av
beträffande vissa särskilt angivnareglerna i 3 kap. inte gäller vatten-
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dvs.2 och 4 §§,företag. Sålunda skall bestämmelserna i om
markanvändningsbestämmelserochallmänna planeringssynpunkter, om

vidföretag densamhällsnytta, inte tillämpas sådana vatten-om
kontrollbestämmelsengällerrättsliga tillåtlighetsprövningen. Däremot

vattenföretag för vilkai 3 till för allmänna intressen.§ skydd De
viddels sådanabegränsade tillåtlighetsprövning gällerdenna är som

enligt 4 kap.prövning viss anläggning eller åtgärd naturresurs-av en
åtgärdensanläggningens ellervillkor förlagen har angetts ettsom

vattenföretag förandrautförande punkt l, dels broar eller väg,
ianläggande harjärnväg, tunnelbana eller prövatsspårväg, vars

vartill kon-2, rörledningar isärskild ordning punkt dels vatten,
3, dels verk-punktcession enligt rörledningslagenhar meddelats

punkt 4.enligt torvlagenvartill koncession har meddelatssamhet,

Uçföranderegler

omfattningtillåtligt skall utföras med sådanvattenföretagEtt är ensom
minstaoskälig kostnad vinns medändamåletoch sådantpå sätt att utan

allmänna enskilda intressenför motstående ochintrång och olägenhet
meningen. skall, det kan skestycket första Det7 § första utanom

försvårar vattenföretagintekostnad, utföras detoskälig så att annat
ikan framtiden berömverksamheteller antas sammasomannan

viktallmänt eller enskilt ändamålfrämjarvattentillgång och avsom
Vidare utförmeningen. denförsta stycket andra är vatten-ettsom

förebygga ellervidta åtgärder ägnadeföretag skyldig är attatt som
oskäligdärigenom åsamkasminska företaget,skador han inteav om

stycket.kostnad 7 § andra
intressenmotståendeskyddaSyftet med denna utföranderegel är att

tillinte baraenskild skall hänsynbåde allmän och Därvid tasnatur.av
estetiskakantill Bl.a.ekonomiska också ideella värden.utan syn-

punkter inteutförande någonbeaktas. bestämmelsenSom är omsynes
utförandeochomfattningegentlig tillåtlighetsregel. vattenföretagsEtt

Medtillåtlighetsreglema i 1-4 §§.skall i första hand bedömas enligt
huvudföretagetjämkningstöd dessa regler kan ske överså tagetattav

ellerför olika lösningardärefter finnsblir tillåtligt. Om det utrymme
förevarande bestäm-stödjämkningar kan detta ske medytterligare av
miljöskyddslagen.med 5 §likheterför övrigt har vissamelse, som

i 8bestämmelserna ochbetraktasutföranderegler kan ocksåSom
konkurrens mellanfråganstadgandet behandlasförra10 det§§. I om
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flera vattenföretag samtidigt grund deochprövas på attsom avsom
berör vattentillgång eller inte kan utförasorsaknågonsamma av annan
vid sidan varandra. Om i samfällighet enligtsådant fall någonav
vattenlagen inte bildas, skall företagen jämkas de komma tillkanså att
stånd väsentligt förfång för det fall sådan jämk-något dem. Iutan av
ning inte möjlig skall företräde fråndet företag allmänär ges som
och enskild synpunkt kan medföra fördel.störstantas

För utomstående intressent i rimlig utsträck-möjlighetatt attge en
ning påverka omfattningen utförandetoch vattenföretagplaneratettav
finns i 10 bestämmelser§ tillgodose detta ändamål. Omattsom avser
det vid tillståndsprövning vattenföretag framgår dettaett att utanav
väsentlig ändring utföraskan det medför betydande förså att nyttaen
någon skall begäran meddelas villkor sådantpå denneannan, av om
utförande. Bestämmelsen gäller dock inte för det fall det finns ñrut-
sättningar bilda samtällighet enligt vattenlagen densåatt atten som
bereds blir delägare i företaget. tillämpasBestämmelsen kannytta
exempelvis i falldet förbrukare eller kylvatten, tasen av process- som
från ytvattendrag, intressehar tappningsbestämmeler förett attav en
kraftverksdamm i vattendraget utformas visstpå sätt.

Skyddsregel för fisket

Om vill utföranågon vattenföretag kan skada fisket, hanärett som
enligt ll § skyldig ersättning vidta föroch framtiden under-att utan
hålla behövliga anordningar för ñskens framkomst eller ñskets be-
stånd. utför företagetDen vidare framskyldig släppaär vattenattsom
för ändamålet iakttaoch de villkor grund före-i övrigt påatt avsom

kan tillbehövas skydd för fisket ii berörda ellerdettaget vattnet
angränsandenågot vattenområde. Om ifrågasatt anordningnyttan av en

eller villkor inte skäligen kan för före-kostnadenett motsvaraanses
kan han befrias från skyddsåtgärdema. stället för skydds-Itagaren,

åtgärder kan, det beñnns ñskeavgift.lämpligare, föreskrivasom en

Utrivning

Till vattenföretag räknas utrivning vattenanlåggningar iäven yt-av
liksom bortskaffande anläggningar för flottledallmänvatten somav

emellertidavlysts. ansökan tillstånd till företag skallEn sådantettom
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inte tillåtlighetsprövas enligt 3 skallkap. stället gäller tillståndI att
meddelas till inte berättigasåtgärden, efter åtagandenågonom annan

sig för anläggningen enligt de särskilda bestämmelserpåatt ta ansvaret
finns i 12 föreskrivs därförhärom 14 kap. vattenlagen. 3 kap. §Isom

från tillämpningenundantag inte bara de egentliga tillåtlighets-av
i 3 intereglerna kap. övriga bestämmelser i kapitlet, dockävenutan

utföranderegeln i paragraf7 de principer läggs fast i dennaAtt som
naturligt.skall tillämpas gäller utrivning faller sig ganskavadäven

beträffande meddelaVattendomstolen kan således också utrivning
i syfte för motståendebestämmelser minimera olägenhetemaatt

intressen.
Ägaren inte tvingas förkan alltså i fortsättningenävenatt svara

anläggningens underhåll den grunden utrivningen skulle orsakapå att
skador förså motstående allmänna eller enskilda intressen denstora att

inte kan Vid tillkomst diskuterades dettavattenlagensaccepteras. om
rimligt. fallet. detFöredraganden emellertid Omansåg såattvar var

från enskild fannsallmän eller synpunkt angeläget anläggningenattvar
kvar det emellertid finnas möjlighet avslå begäranmåste ägarensatten

utrivning och överföra underhållsskyldigheten på någonom annan.
Ägarens begäran utrivning skall alltså bifallas, såvida det inteom
fråga sådant Övertagande underhållsskydlighetenär om nyssav som

Prövningenhar utrivningsfrågan får därför inriktas påantytts. av
frågor och ordningen för utrivningen för skador ochsättet attom
olägenheter skall förhindras eller miskas, bl.a. föreskriftergenom om
återställningsåtgärder. ersättningallmänna bestämmelserLagens ärom
tillämpliga utrivningsföretag.också följer skadorpå Härav påatt

följdenegendom blir de utrivningen ändradeannans som av genom
vattenförhållandena skall möjlighetVattendomstolen har dockersättas.

jämka ersättningen tillmed hänsyn vad kan skäligt.att som anses

överväganden

Inledning

gjorda visar vissa i 3 kap.Den genomgången bestämmelsernaattnu av
speciellamycket för vattenlagen. Andra däremot, främst deär egent-

liga tillåtlighetsreglerrta, allmängiltigakan och harsägas vara mer
viss motsvarighet i lagstiftning exploateringenreglerarannan som av

naturtillgångar.våra
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En förutgångspunkt arbetet följdändringarmed i 3 kap. vattenlagen
bör de specifika reglerna behålls med i huvudsak oförändratattvara
innehåll. allmängiltigaDe bestämmelserna bör omarbetas för attmer

i bättrestå överensstämmelse med miljöbalkens allmänna aktsamhets-
regler.

Bestämmelserna i 3 kap. vattenlagen möjliggöra lämpligaattavser
avvägningar mellan sidan företagarenså intressen och andraåena
sidan motstående allmänna och enskilda intressen. Flera reglernaav
har bl.a. till uppgift tillgodose intressensådana bereds skyddatt som
också i miljöbalken. denI bestämmelserna i 3mån kap. vattenlagen

sikte frågorpå miljöskydd, hälsoskydd, naturvård och hus-tar om
hållning med bör de ha sakliga innehållnaturresurser samma som
bestämmelserna i miljöbalken. Vi har tidigare konstaterat att om man
kommer till denna slutsats talar starka skäl för vattenlagen böratt
innehålla fristående och fullständiga bestämmelser vad gäller hänsynen
till hälsa, miljö och hushållning med naturresurser.

Allmänna hänsynsregler

Vattenlagen sådan betydelse förär hälsan miljönoch det skulleattav
sig främmande inteden i form innehöll aktsamhetsreglernågonte om

miljöhänsyn. rimligtDet vattendomstolamasär uppmärksamhetattom
riktas hälso-,på miljö- och hushållningsintressena allmängenom en
hänsynsregel skydd för hälsan och miljön och främjandeom om av en
hållbar hushållning med mark och sådan hänsynsregel börEnvatten.
emellertid vävas med ekonomisk awägningsregel. Densamman en nu
diskuterade bestämmelsen bör återfinnas tidigt bland tillåtlighets-
reglerna.

Lokaliserings- och planeringsbestdmmelser

Bland miljöbalkens paraplyregler finns lokaliseringsbestämmelse ien
3 kap. 2 Enligt denna gäller för lokalisering verksamhetatt av en
skall väljas sådan plats lämplig med hänsyn till syftetär meden som
balken och bestämmelserna 3i kap. föreskrifterna i 64 och kap.samt
Lokaliseringen skall, det innebär oskälig kostnad, medverkautan att en
till ändamålet kan vinnasatt med minsta intrång och olägenhet.

Vattenlagen imiehåller i 3 kap. förstal § meningen den bestäm-
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meddettill ståndfårvattenföretag intemelsen kommaett omatt
hinder frånsätt möterellertill valet platshänsyn något annatav
bestämmel-bådadeharplaneringssynpunkter. Somallmärma synes

släktskap.vissserna
s.k.miljöbalken harilokaliseringsbestämmelsentillMed hänsyn att

sektors-sådanafrågagjorts iinteoch undantagparaplykaraktär om
skall denlokaliseringsbestämmelserinnehållerlagar egnasom
lagtekniskstriktförhållanden. Frånvattenrättsligatillämpas också på

lokaliseringsregel ifriståendedärför ingen vatten-synpunkt fordras
stånd-principiellaintagit dentidigarevi redanEmellertid harlagen.

friståendefullständiga ochinnehållavattenlagen börpunkten att
aktsamhetsregler.

förväljasibland kaneller lägen vatten-olika platserEftersom
aktsamhets-särskildinnehållerlämpligt lagendetföretag, att ensynes
miljöntilllokaliseringsbestämmelse, den hänsynregel, somomen

regelsådanfråga.vattenföretaget i Enlokaliseringenvidskall tas av
miljöbalkenilokaliseringsbestämmelsenledningmedbör utformas av

med denna.och samordnas
bestämmelseri 3 2vidare kap. §innehåller att ettVattenlagen om

vattenföretagutförs föranläggningsarbetenochvattenföretag ettsom
syftetområdesbestämmelser;ellerdetaljplaninte stridafår mot omen

mindredockfårinte motverkasbestämmelsernaellerplanenmed
16, 18ii andra fallgällerVidare änavvikelser göras. att, avsessom

förbestämmelserdet gäller särskildaifallnaturvårdslagen,20 §§och
vattenområde,användning mark- ellerellerbebyggande ettavannan

intesyftet bestämmelsernautföras medsåvattenföretagetskall attså
motverkas.

för-vattenföretags3 kap.Bestämmelsen i 2 vattenlagen§ om
planeringskaraktär börhållande till planer och andra bestämmelser av

innehålla någonbörinteEftersom vattenlagenbehållas oförändrad.
skydd föri frågafall änhänvisning till miljöbalken iallmän annat om

hänvisningensärskildanuvarandevattenförsöijningen, måste dock den
motsvarandehänvisning tillnaturvårdsföreslcüfter medtill ersättas en

i miljöbalken.föreskrifter
hus-miljöbalkenstillkopplingifrågasättas inte denkanDet om

slopandeockså medgerhållningskapitel föreslås i vattenlagen ettsom
planerings-till allmännauttryckliga bestämmelsen hänsynden omav

från hus-utgångspunktmedvattenföretagsynpunkter. prövasDå ett
beaktabli möjligtalltidnämligentorde det atthållningsbestämmelsema

planering.fysisk Detsiktesåvitt påsynpunkter dessasådana tar nu
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sagda förstärks ytterligare den tidigare nämnda lokali-genom nya
miljöbalken.seringsregeln bland hushållningsbestämmelsemai 3 kap,

Även planering, främst den kommunalaöversiktsplaneringen,annan
i och för sig kunskapsunderlagutgör vid tillämpningsom hus-av

planeringenhållningsbestämmelsema, bör emellertid beaktas vid av
vattenföretag. I begreppet allmänna planeringssynpunkter ligger vidare

långsiktig verksamhetsplanering inte heller alltid täcksannan som av
hushållningsbestämmelsenta. kanDet fråga närings-t.ex.vara om
politiska, regionalpolitiska eller energipolitiska synpunkter. En sådan
brist täckningpå talar i och för sig utmönstring begreppet.mot en av
Samtidigt det tveksamtär det huvudöver möjligtärtaget göraom att
någon välgrundad bedömning enbart med ledning så konturlöstettav
begrepp. Medan statsmakterna hamåste fast de grund-ett grepp om
läggande avgöranden har hälso- och miljömässig betydelse liksomsom

den fysiska planeringen, skullerent det kunna hävdasom andraatt
frågor tidigare har lösas bäst planerings- elleransetts reglerings-som

skullevägen kunna lösas bättre marknadsmässiga värde-nu genom
ringar och bedömningar.

Härtill kommer vattenlagen i 3 kap.att 4 § innehåller bestäm-en
melse bör behållas i sak oförändrad vattenföretag fårsom att ettom- -
komma till stånd endast fördelarna från allmän och enskildom syn-
punkt företaget kostnadernaöverväger skadorna och olägen-av samt
heterna det. Bestämmelsen medger samhällsekonomisk helhets-av en
bedömning företaget.av

Behovet i uttryckligt begreppatt täcka inett vissa synpunkterav av
planeringskaraktär i enlighet med det förut anförda ha minskat.synes
Om det vid tillåtlighetsprövning vattenföretag skulle visa sigettav att

fråga inte låter sig inpassas sig under miljöbalkensen hushåll-vare
ningsbestämmelser eller under vattenlagens olika skyddsregler, synes

inteden behöva domstolavgöras kan lämnas företagarensåtutanav
ekonomiska bedömningar. Enligt vad vi kanegna torde sådananu se

situationer kunna uppkomma endast i undantagsfall.rena
Begreppet allmänna planeringssynpunkter torde främst ha betydelse

då det gäller regeringens prövning, eftersom det i denna prövnings
också ligger politiskanatur awägningar. Däremot begreppet alltförär

allmänt hållet för lämpligt underlag föratt domstols be-vara som
dömning. Också rättsäkerhetsskäl talar därför dess användning imot
domstolsprocessen.

Åtminstone det sagda gälla under förutsättningsynes att vatten-
lagens lokaliseringsregler får lämplig utformning. Som redanen
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lokaliserings-miljöbalkensframgått ledningbör därvid hämtas i
omständighetendenbestämmelse i 3 kap. 2 främstFör detta talar

i principvattenlagenexploatering enligteller åtgärdnågonatt annan
enligt balken. balkensIinte bör bedömas annorlunda åtgärderän

grundkan avslås pålokaliseringsbestämmelse ligger ansökningenatt
bl.a.med beaktandeden valda platsen beñnns olämpligatt avav

redovisas framgåralternativa placeringar. sådana kan behövaAtt av
demiljökonsekvensbeskrivningar ocksåbalkens bestämmelser somom

paraplykaraktär.har
planeringssyn-hänvisningen till allmännaSammantaget alltsåsynes

hushållnings-delsmed tillämpningpunkter kunna ersättas en av
aktsamhets-dels allmännai 3 och kap. miljöbalken,bestämmelserna 4

miljöbalkens reglerutformade ledningregler i vattenlagen, med av
ilokaliseringsbestämmelservattenlagen, delsanpassade tillmen

tillföreskrifter i hänsynmiljöbalken vattenlagen och dennaoch om
samhällsekonomiskfysiska dels bestämmelsenden planeringen, om en

frånbestämmelser, allahelhetsbedömning i Sådanavattenlagen. som
för planeringen, mycketolika infallsvinklar har betydelse synes ge

rättstillämpningen innehållslösaden skäligenbättre ledning för än
planeringssynpunkter.hänvisningen till allmänna

tillhänvisningen planeringssyn-allmännaVi föreslår därför att
tillåtlighetsregler skalli vattenlagendepunkter utmönstras somur

förrättningsman.ellertillämpas domstolav
prövning ställerregeringens vattenlagenenligtVad däremot gäller

Visserligen de hushållnings-särskildaannorlunda.sig frågan ger
i landet miljö-områden finns i kap.vissa 4bestämmelser för som

vägledning förbalken motsvarande 3 naturresurslagenkap. rege-
hushållningsbestämmel-ringens Vidarebeslut. de grundläggandesynes

regeringensföri 3 miljöbalkenkap. lämna behövligt utrymmeserna
awägningar.

allmännabehålla begreppetEmellertid finns det också förskäl att
enligt vattenlagentillåtlighetsprövningplaneringssynpunkter för sådan

i regerings-liggerskall regeringen. redan nämntsgöras Somsom av
dock inteSådana kanprövningens också politiska awägningar.natur

miljöbalkens hus-handi alla situationer i förstamed stödgöras av
för sinvidarehållningsbestämmelser, behöverregeringenutan ramar

lämpligtdåkanprövning. Allmänna planeringssynpunkter ettvara

begrepp.
allmännainnehåller begreppetdet förhållandet miljöbalkenAven att

regeringsprövningi 5 kap. handlarplaneringssynpunkter avomsom
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vissa industrianläggningarstörre talar för begreppet behållsattm.m.
i vattenlagen för regeringens prövning. 5 kap.I 4 § miljöbalken, som

den nuvarande bestämmelsen imotsvarar naturresurslagen vad gäller
regeringens prövning, ñnns endast grundläggande materiell be-en
stämmelse förutsättningarna för prövningen. förstaI 4 § stycketom
föreskrivs tillstånd får lämnas till anläggning, verksamhetatt elleren
åtgärd bara hinder inte grundmöter på de aktsamhetsreglerom av som
gäller för verksamheten och föreskrifter i 4 eller 6 kap. samt
med hänsyn till allmänna planeringssynpunkter iakttas ochatt att
kommunfullmäktige har tillstyrkt.

Enligt meningvår de skäl redovisatsär till stöd för behållaattsom
begreppet allmänna planeringssynpunkter i vattenlagen för regeringens
prövning så starka de bestämmelseväger över. En i böratt ämnet
därför återfinnas bland vattenlagens tillåtlighetsregler.

strandskydd och arbetsföretag

dagI gäller enligt naturvårdslagen beträffande strandskyddsföre-att
skrifter, tillståndsplikt i fråga itäkt vattenområde och samrådsskyl-om
dighet avseende arbetsföretag inte omfattas tillståndsplikt vissasom av
undantag i fråga företaggörs tillstatts enligt vattenlagen.om som
Motivet härför de intressenär bli tillgodoseddaatt som avses genom
föreskriftema, tillståndsplikten och samrådsskyldigheten beaktas och
tillgodoses i samband tillståndsprövningenäven med enligt vattenlagen.
Det bör understrykas undantagen gäller bara sådana vattenföretagatt

erhållit tillstånd. frågaI andra vattenföretag skall såledessom om
bestämmelserna i naturvårdslagen tillämpas fullt ut.

Motsvarande bestämmelser undantag har tagits in i miljöbalken.om
finnsDe i 9 kap. 12 § första stycket strandskyddsföreskrifter,

ll kap. 1 § andra stycket tillståndsplikt för täkt i vattenområde och
11 kap. 5 § första stycket samrådsskyldighet för icke tillståndspliktiga
arbetsföretag.

Även undantagsbestämmelsema sådana dagensmotsvararom som
regler innehåller balken viktig nyhet har betydelse före-ien som
varande hänseende. Sålunda materiella förutsättningar skallanges som
föreligga för tillstånd till vissa arbetsföretag skall lämnas.att En

viktig nyhet i sammanhanget det förslag till lag ändringärannan om
i naturvårdslagen i 1994 förelagts riksdagen i propositionensom mars
199394:229 Strandskydd.
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till-skall vidjordarterolikatäkttillstånd tillVad gäller av
täktmaterialet vägas motmiljöbalken behovetenligtståndsprövning av

täktenövrigtnaturmiljön idjurlivet ochoch påskadorde på växt- som
medhushållninghållbarintressetorsaka ochbefaraskan mot enav

förlivsbetingelsemaförsämrabefaraskantäktenOmnaturresurser.
tillståndfårhotad,ellersällsyntdjurarteller ärnågon växt- som

täktmaterialet ärbehovetdet allmännaendastlämnas synner-avom
ligen stort.

deli dennastrandsskyddspropositionen,iEnligt förslaget som
skallhuvudbetänkandet,iframlagtsförslagbygger på ett av osssom

syftetSålunda skallstrandskyddsinstitutet vidgas. attsyftet med vara
ocksåfriluftsliv attfrämja allmänhetenshittills utaninte bara att som
djurlivet.ochförland och i växt-livsbetingelser pågodabevara vatten

fästasframtiden kommervikt iökadeden attbakgrundMot somav
förliksomskyddsföreskriftemadiskuteraskanstrandskyddetvid om

därförVi harvattenmålet.tillämpning ifrånundantasnärvarande kan
strandskydds-kollision mellanbestämmelsersärskildaövervägt omom

vattenlagen. Av-in ibordevattenbyggnadsföretagintressen och tas
förgarantierskapaskullebestämmelser attmed sådanasikten attvara

vidgenomslagfårocksåstrandskyddsbestämmelsemade skärpta
självklarhetvattenlagen. Det attenligt är närmastprövning mer-en

anläggningsarbeten ytvattenvattenföretag ochde avserparten somav
föreslagit ochvistrandskyddetmedsyftemotverkar det somsom

tillstrandskydd lagtspropositionensärskildadensedermera omgenom
bestäm-i naturvårdslagen. Denändringenföreslagnagrund för den

uppställasskulleinnebörd detvaritdiskuterat harvimelse attavsom
motverkandeväsentligtfrågaskulledetkrav på ett avattett omvara

alltidkorttidsreglering, nästanfrämstvattenreglering,Eftersomsyftet.
ocksåvistrandskyddet, harsyftet medmotverkaväsentligi måntorde

dispensregel.diskuterat en
strandsskydds-till den slutsatsenvi kommitEmellertid har att

tillåtlighetsbestäm-övrigaför debeaktas inomböraspekterna ramen
medsyftetbl.a.innebär3 kap. vattenlagen. Dettai attmelserna om

stoppreglemaföreslagnadei sådan gradmotverkadesstrandskyddet att
förförutsättningartillämpliga ochblirvattenlagen6 §i 3 kap. att

medförrättningsmannenellervattendomstolenskallföreligger,dispens
prövning.regeringensfrågan tillöverlämnayttrandeeget

materiellsärskildñnnsstycket miljöbalken3 förstakap. §11I en
miljöbalkenenligttillståndsprövningvidawägningsregel gällersom

förmiljöbalkenenligtinte tillståndtäkter. Emellertid krävsvissaav
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täkt i vattenornråde bedrivs med tillstånd enligt vattenlagen. Visom
föreslår därför idet 3 kap. vattenlagen inatt bestämmelsetas en om

awägningsregeln i miljöbalkenatt skall tillämpas då motsvarande
täkter enligtprövas vattenlagen.

stoppregler

Som redan nämnts avsiktenär med kontrollbestämmelsen i 3 kap. 3 §
vattenlagen skydda sådana allmänna intressenatt inte varit möjligasom

beakta iatt sammanhang. Bestämmelsen innehåller,annat ävenatt om
det inte ñnns hindernågot vattenföretag enligt 1 eller 2mot ett § så
får företaget inte komma till stånd, skadanågon eller olägenhetom av
betydelse därigenom uppkommer för allmänna intressen; regeringen
får dock tillåta företaget den finner det synnerlig betydelseom vara av
från allmän synpunkt. Bestämmelsen bara sikte allmännapåtar
intressen det då viktigtär erinra mångfald enskildaattmen attom en
intressen kan ha sådan styrka de betraktaär allmäntatt att ettsom
intresse.

Bland miljöbalkens särskilda aktsamhetsregleri 13 kap. miljö-om
farlig verksamhet ñnns också skärpta stoppregler, endast inya som
begränsad omfattning skall kunna frångås. Således får enligt 13 kap.
5 § första stycket miljöfarlig verksamhet kan leda till skada påsom
människors hälsa eller väsentlig olägenhet inte Omutövas.annan en
miljöfarlig verksamhet inte skadar människors hälsa ärsom av syn-
nerlig betydelse från allmän synpunkt, får enligt andra stycket i para-
grafen regeringen besluta verksamheten får komma tillatt stånd, om
områden riksintresseär för och kulturvärden intenatur-som av
allvarligt skadas.

De viktigastetvå allmänna intressena faller under kontroll-som
bestämmelsen i 3 § är tvekan skyddet människors hälsautan ochav

miljö.vår Det alltså tillär del intressenomsorgen om stor samma som
skall skyddas denna bestämmelse stoppreglema igenom som genom
miljöbalken.

Det är svårt kan ha liberalaatt att stoppregler förse man mer
vattenföretag förän miljöfarlig verksamhet.t.ex. Kravet miljöskyddpå
måste rimligen detsamma. Enda skillnaden blir dåvara att stopp-
reglema praktiskt får effekt i flertaletrent fall detnär ären annan
fråga vattenföretag för miljöfarligän verksamhet. det förraIt.ex.om
fallet kommer det oftare sig fysiskaröra skador iatt på naturen,om
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föroreningar. Dettaföljd utsläpptilloftare skadordet avavsenare om
för vattenföretagstoppregleri principinte harhindrar att sammaman

miljöbalken.enligtföretagför prövassomsom
bestämmelserviktigafog hävdasmed så stopp-kanDet att som

reglerarhandi förstai lagåterfinnas denskall kunnaregler som
godockså ivattenlagen. Detta stårvattenföretag, dvs.tillåtligheten av

nämligenanpassning,metoden förvaldamed denöverensstämmelse
och dettillåtlighetsregler. Dettafullständigafristående ochgenom
tillämp-i 3särskild regel kap.vi föreslårförhållandet ocksåatt omen

miljöbalkeniavvägningsregelndenvattensammanhangning i nyaav
stoppregelanpassadförtalartill vissa täkter,gäller tillståndvad att en

i vattenlagen.behålls
stoppregler,innehållerlämpligt vattenlagendärförDet attsynes

hänsynmiljöbalkeniutformas efter mönster tarnärmast men somsom
vattenlagen.skyddas iintressentill andra allmännaockså som nu

tillåtlighetsreglemablandregler placerasmening bör sådanaEnligt vår
tillståndsprövningenvidtillämpningde fårbetyderi 3 kap. Detta att

regeldriften. Somfortsattainte vid denvattenföretag, däremotav
inte ha någon nämn-sådanvattenanläggningdriftentorde somav en

däre-kanvattenföretagetsjälvaDriftenbetydelse för miljön.värd av
kanFöretagsådanaexempel påmiljöstörningar.orsaka Sommot

förförutsättningar ompröv-intelängeregleringsföretagen. Sånämnas
blirvid handenföretagvillkoren för sådant är stopponing ettav

driften.fortsattatillämpliga denpåintehuvudreglerna över taget
skallföretagetförtillämpliga då villkorenblii principkan deDäremot

dentillämpas påskalltillåtlighetsreglema dåeftersomomprövas,
tillåtlighets-saksedanbegärs.ändring Det attär en annansom

tillledaaldrig tordei praktikenändringenprövningen att stopp-av
till.slårreglema

Utrivning

ellerytvattenanläggningrivamed attprimära syftetDet utatt en
frånbefriasskallflottledsanläggning ägaren attbortskaffa är atten

nämligen intemotivuttalande detanläggningen. Enligt ärunderhålla ett
under-framtidför allskyldigskallrimligt kräva någon attatt att vara

Bak-användning för.harinte längreanläggning hanhålla somen
mycketmedföraunderhåll kansådanthärtill tordegrunden att ettvara

anläggningensframtiden förförmotsvarandeutgifter nyttautanstora
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agare.
Mot bakgrund de bestämmelser försiktighetsåtgärder ochav om

återställning finns bland miljöbalkens allmänna aktsamhetsreglersom
kan detta ifrågasättas.synsätt Av aktsamhetsreglema framgår nämligen

skyldigheten avhjälpaatt skador kvarståratt sedanäven verksamheten
drabbasupphört. Den har haft miljöfarlig anläggning alltsåsom en av

utgifter han inte för framtiden får någon avkastning bådaIsom av.
fallen kan motiveras anläggningensett innehavarare harattansvar av
haft denna under den tidnytta den användes och därför måsteav svara
för anläggningen sedan användningen skadaelleratt upphört inte vållar
olägenhet.

Ett syftena tillskapandetmed miljöbalken bl.a. miljö-ärav attav
skydds- och naturvårdsintressena skall tillmätas betydelse istörre
förhållande till främst exploaterings- och andra företagarintressen. Mot
denna bakgrund kan det därför sig naturligt den vill företate att som

utrivning kan orsaka skador från miljöskydds- eller naturvårds-en som
synpunkt i stället tvingas till fortsatt underhåll anläggningen.av

Vid utrivning gäller enligt 9 kap. vattenlagen anläggningensatt
kanägare bli skyldig att ersättning för skador, dock dennautge att

ersättningsskyldighet begränsadär i förhållande till vad i allmän-som
het gäller enligt vattenlagen, och i stället för ersättning kan ställasatt
krav skadeförebyggandepå åtgärder. Det förstår övrigt i godsenare

miljöbalkenöverensstämmelse med principen enligt skador ochatt
olägenheter skall i första hand förebyggas. tidigareSom framhållits
står detta också i god överensstämmelse med de grundläggandeen av
principerna för miljöskyddet enligt Romfördraget. Enligt vår upp-
fattning bör emellertid krav skyddsåtgärderpå och andra försiktig-
hetsmått kunna ställas vid utrivning med direkt stöd i tillåtlighets-
reglerna.

Å andra sidan detär betydande skillnad mellan återställaatten ett
rubbat förhållande och för framtidall hålla det rubbadeatt förhållandet
vid makt. Det rimligt anläggningens skallatt ägare på något sättsynes
omedelbart och i sammanhang kunna vidtaett sådana åtgärder hanatt
för framtiden befrias från under förutsättning framtidaansvaret, att
skador och olägenheter samtidigt förebyggs.

Det inte tillräckligtär tillåtlighetsreglema enbart denatt av om
utförande i 7 § tillämpas vid utrivning. Vi föreslår därför längreen
gående lösning innebär ytterligare tillåtlighetsregler i 3att kap.som

tillämpligagörs beträffandeäven utrivningsföretag, nämligen hus-
hållningsbestämmelsema i miljöbalken och kvalitetsnormer som
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vattenlagen. Däre-istoppreglemabalkenstödutfärdats med samtav
Verkanbedömning göras.samhällsekonomiskinteskall avnågonmot
vidtasåtgärderallablir tillåtlig barautrivningen somdetta blir att om

vidSomutrivningen.olägenhetskada ellerförebyggaförbehövs att av
åtgärdernadockvattenlagen måstetillåtlighetsbedömning enligtannan

utrivningen.avseende pårimliga medekonomisktvara
förenadlösningenföreslagna ärdenförframhållitsharDet attoss

såintedet ärupplystsdetSålunda har attkomplikationer.vissamed
under-intedammochfår gå övertakommunovanligt somatt enen

rivadet vatten-svårare utattgörEtthållits enägaren. system somav
dammarantalettillledakommunhåll kunnafrån attbefarasanläggning

i störreännudärför kommunernaökar ochi ståndhållsinte attsom
komplikationövertaganden. Entvingade tillomfattning blir somannan

harlängreinteförslagetföreliggandedetmedpåtalats sommen-
kanbedömningen. Detsamhällsekonomiskadenaktualitet avser-

utrivning över-konsekvensernanegativadehändanämligen att enav
privatekonomiskasamtidigtbedömningsådan attvidväger menen

ändåunderhåll,framtidaförkostnaderbestående iintressen, att spara
utrivning.motiverar en

Övrigt

prövningen ärvattenrättsligavid dendetifrågasättaskanDet om
nuvarandeenligttillåtlighetsbedömninginskränktmedmotiverat en

hand Detvattenanläggningar i första vägar.förgäller2 vad63 kap. §
ingårbro,exempelvisförvisserligen svårt ensomkan somatt envara

arbets-prövatstillkomstvägprojekt ochdel i större genomett vars
itillåtlighetsbedömning vatten-fullständigplanen för göravägen, en

bedömningen.samhällsekonomisktdenvad gällersynnerhetimålet,
Dennis-det s.k.tillanknytningmedvattenmålenbl.a.visarDetta

miljö-ochhälso-fortsättningenfår iEmellertidStockholm.ipaketet
vattenrättsliga pröv-deticentral platsmycketskyddsintressena en

inskränktanuvarandedenbakgrunddennaningsförfarandet. Mot synes
berättigadetillgodoseägnadvälmindretillåtlighetsbedömningen att
läggas ävenkansynpunkterLiknandemiljöskyddsintressen.ochhälso-

slutsatskommunikationsanläggningar. Vårangivna2punktövriga i
vattenñretagblirhäravFöljden att2 bör utgå.punktblir således att

ianläggande prövatseller spårväg,tunnelbanajärnväg,för varsväg,
tillåtlighetspröv-fullständigunderkastasskalländåordning,särskild en
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ning med hänsyn till vattenintressena.
frågaEn visserligen inte faller inom försom anpassningenramen

vattenlagen till miljöbalken viav ändå vill beröra denärmen som
varför den nuvarande undantagsregeln i 6 inte§ omfattar också led-
ningar för elektrisk iström vartill koncessionvatten meddelats enligt
ellagen. Sådana ledningar och då främst undervattenskablar har i detta
sammanhang betydande likheter med rörledningar behandlas isom
punkt 3 och vartill koncession Ävenmeddelats enligt rörledningslagen.

elledningar denna inte hittillsom ityp prövats någon omfattningav av
betydelse kan dock förväntas sådana prövningar kommeratt bliatt
vanligare i framtiden till följd avregleringar och rörlighetstörreav en
mellan olika marknader. Som exempel på kabelföretag förett som
närvarande enligtprövas vattenlagen kan nämnas Baltic Cable.

Förutsättningarna för koncession iär många hänseenden desamma
antingen det gäller prövning enligt rörledningslagen eller enligt el-
lagen. Det finns emellertid skillnad i fråga hur allmänna ochen om
enskilda motstående intressen skall behandlas. Enligt rörledningslagen
skall koncession förenas med de villkor behövs för skyddaattsom
allmänna intressen och enskild rätt. Däremot skall vid meddelande av
koncession enligt ellagen, under förbehåll allmän och enskild rätt,av
föreskrivas de villkor för anläggningens utförande och nyttjande som

påkalladeär säkerhetsskäl eller eljest från allmänav synpunkt. Oavsett
det dennaär skillnad eller någonom omständighet gjortannan attsom

undantagsregeln i 6 inte§ gäller i fråga elledningar i vattenom synes
övervägande skäl tala för de aktuella ledningarnaatt skall behandlasnu
lika i vattensammanhang. Vi lägger emellertid inte fram förslagnågot
i denna del erinrar det arbete med översyn ellagenmen förom av som
närvarande bedrivs Ellagstiftningsutredningen.av

4.4.5 Tillståndsplikten enligt vattenlagen

Allmänt tillståndspliktenom

I 4 kap. vattenlagen finns bestämmelser reglerar i vilka fall detsom
krävs tillstånd vattendomstol eller förrättningsman förav utföraatt ett
vattenföretag. förhållandeI till vad gällde enligt 1918 årssom vatten-
lag innebär de nuvarande reglerna tillståndsplikt klar skärpning.om en

Som allmän bakgrund vad gäller behovet tillståndsplikten kanav



3434Kapitel

tillståndsprövning kanmedförfarandeföljande. Genomnämnas ett
gäll-striderintevattenföretag mottillämnatbl.a.kontrolleras att ett

planeringssynpunkter.allmännamarkanvändningsplaner ellerande
dels påinverkanföretagetstillståndsprövningvidVidare utreds en

motståendeenskildaochallmännadelsvattenñrhållandena, på
ñretagarensklarläggandeockså tillPrövningen lederintressen. ett av

förersättningskyldighetförpliktelser,och utgerättigheter attt.ex.
erhållerrättsluaft,vissmedförenattillståndEftersomskada. ärett

vattenföretagetsgällervadtrygghetmotsvarandei månföretagaren en
omfatt-alltförtalarfinns skälEmellertid detbestånd. även mot ensom

till-fråninte bortsenämligenkantillståndsplikt. attande Man en
ochsåväl företagarenförkostnaderochmedför arbeteståndsprövning

enskilda.ochmyndigheterberördaprövningsmyndigheten som
förtillstånddet krävsenligt vattenlagengällerhuvudregelSom att

Härifrån görsförsta stycket.1 §vattenföretagprincip allai typer av
undantag.emellertid vissa

vissagällervadtillståndfrån kravet påundantag1 a§ görsI
med krävs så-börjavattenföretag. Tillangivnasärskilt atttyper av

ellertvåfamiljsfastighetsför ellervattentäktförtillståndintelunda en-
värmeförsörjninghusbehovsförbrukning ellerjordbruksfastighets

föranläggningartillstånd för utförandekrävshellerpunkt 1. Inte av
intebehövskräftdjur Tillståndpunkt 2.ellermusslorfisk,odling av

för utvinninganläggningar värme,utförandeförheller omavav
punkt 3.vattentäktåtgärden inte avser

detgäller tillstånd inte krävs,vattenföretagalla attFör typer omav
skadaseller enskilda intressenallmännavarkenuppenbartär att genom

förstaförsta stycket2 §företagets inverkan vattenförhållandenapå
detkonstruktion ärdennainnebär attmeningen. bevishänseendeI
detalj-frågakrävs. Iinteföretagaren har visa tillståndatt att omsom

baratillstånd krävstäckdikning dockdränering gäller att omgenom
skadasintressennyssnämndaföreligger sannolika skäldet genomatt

åligger härmeningen. Somförstaföretaget 2 § stycket andra synes
Ävenuppkommer. ettskadabevisbördan den påstår att omsom

täck-detaljdräneringdäri inbegripetmarkavvattningsföretag genom-
redovisadeenligt detillståndspliktträffasdikning inte någon nuav-

behövsföretagsådantförändå tillstånd detkrävsreglerna ettom
ochföretagetiskall deltafleraeller ellersärskild tvåtvångsrätt om

andra2träffats §inteöverenskommelse delaktighetennågon om
stycket.

bestårvattenföretagUndantagna från vidaretillståndsplikt är som
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i rensningar för bibehålla djup eller lägeatt eller återställandevattnets
vattendrag vikit från sittett förra läge ellerav på sättsom annat

förändrat sitt lopp. Om arbeten för sådana vattenföretag berör någon
fastighet eller kan skada fisket, skall dock, innan arbetenaannans

påbörjas, tillägaren den andra fastigheten underrättas anmälanresp.
till länsstyrelsengöras 3 § andra och tredje styckena.

hellerInte behövs tillstånd för vissa ändrings- eller lagningsarbeten
nödvändigaär utföra dröjsmål. Ansökanatt godkännandeutansom om

arbetena skall dock göras möjligt 4 § första stycket.av snarast
Slutligen undantas från tillståndsplikten åtgärder strider motsom
meddelade vattenhushållningsbestämmelser, det för avvärja faraattom
för liv eller hälsa, rädda värdefull egendom eller sådan orsakav annan

Ävennödvändigtär åtgärden vidtas. i dessa fall skallatt dock ansökan
godkännande möjligtgöras 4 § andra stycket.snarastom

Även det för vattenföretag inte krävs tillstånd harett före-om
alltid begäratagaren rätt prövning l § tredjeatt stycket. Denna

bestämmelse skall bakgrund den bevisregel ñnns i 6motses av som
Om vattenföretag utförts tillstånd åliggerett det nämligen före-utan

bevisa vilka förhållandentagaren att rådde i innan före-vattnetsom
utfördes.taget

Vad gäller vattenföretag redan utförts tillstånd enligtutansom
vattenlagen eller äldre lag kan företagaren begära prövning före-av

laglighet 5 första§tagets stycket. Sådan prövning nödvändigär en
förutsättning för ansökan tillstånd ändraatt inte tillstaddatten om en
vattenanläggning skall få till prövning 5 § andra stycket.upptas

Här bör slutligen dennämnas bestämmelse finns i 14 kap. 5 §som
skyldighet begära prövning innanatt anläggning för boitledandeom en
grundvatten bruk. Om fara förtas allmänna eller enskildaav ur

intressen kan uppkomma sådan anläggning helt ellerattgenom en
delvis bruk, åligger dettas nämligen anläggningens in-ägareur att
hämta vattendomstolens besked under vilka villkor det får ske. Det kan
därvid också bli aktuellt med ersättning det uppkommer skada påom

egendom bestående ändring i vattenförhållandena.annans genom

Överväganden

Anpassningen bestämmelserna tillståndsplikt i 4 kap.av vatten-om
lagen kräver överväganden främst med avseende vattenföretagpå som
innebär markavvattning.
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markawatt-föråtgärder10 miljöbalken gällerEnligt kap. l § att
eller,Regeringenlänsstyrelsen.vidtas tillståndfårintening utan av

beslutadockfårlänsstyrelsenbemyndigande,regeringensefter om
intemarkawattningfrågatillståndsplikten ifrånundantag somom

område. Förnaturmiljön inommenlig inverkan ettmedför någon
första10 2§enligt kapgällertäckdikningdetaljdränering genom

detendast ärkrävsföretagtill sådanttillståndstycket ett omatt
natumiiljön.inverkan påmedför menligföretagetsannolikt att

vadtillståndspliktreglerinnehållermiljöbalkenföljdTill att omav
ierinra häromlämpligt vatten-detmarkawattninggäller attsynes
kopplingerhållsHärigenomi kap. 24kanlagen. görasDetta en

till denallmänhetitillståndsplikttill bestämmelsensåväl somom
täckdikning.detaljdräneringregelnspeciella genomom

erinrantillräckligt meddetdet diskuteras ärEmellertid kan enom
detaljdräne-tillstånd förkravetVad gäller påslag.förespråkatav nu

miljö-mellanskillnadnämligenföreliggertäckdikningring engenom
täckdikningtilltillståndkrävsEnligt balkenvattenlagen.ochbalken
naturmiljönavseende påsannolik medinverkanmenlig ärbara om

såvältillhänförligvattenlagenenligt ärinverkansådanmedan
förenskilda intressen. Utrymmetallmänhetiintressenallmänna som

vattenlagenenligt änsåledes mindretillståndspliktenfrån ärundantag
vattenlagenframgågrund härav bör det attmiljöbalken. Påenligt av

täckdikning enligt den lagen även ettförtillståndkrävaskandet om
miljöbalken.tillståndsplikt enligtfrånundantagetföretagsådant är

gällervadtillståndspliktennaturligtvisskulleEnklast vara om
bådai detäckdikning reglerades sättpådetaljdränering sammagenom

Även täckdikning i deverkningarnanegativadelagkomplexen. avom
liggaintetorde detnaturvårdsintressetsig tillflesta fall inskränker

iinskränkningsådan vatten-föreslåför arbeteinom vårt att enramen
lagen.

uppställasbörvattenlagen ettidiskuteras detkan ocksåDet om
enligttillstattsmarkawattningsföretaguttryckligt krav på att som

Även sådanvattenlagen.enligtockså skallmiljöbalken prövas en
detEmellertid har2i 4 kap.skulle inbestämmelse kunna tas

förekommer någonaldrigpraktisktdetframhållits för tagetattoss
finnsinte någradethärtill hardubbelprövning. Skälet attsagts vara

markawattningsföretagsedanbeaktaytterligare intressen ettatt
Vi läggermiljöbalken.framtideninaturvårdslagenenligtprövats

kandubbelprövning. Detpåförslag kravinte framdärför något om
föreliggatillståndsplikt kan ävenerinraskälfinnasdäremot attatt om
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enligt vattenlagen.
Som framgått den tidigare redogörelsen krävs inte tillstånd enligtav

husbehovsförbrukningvattenlagen för vattentäkt för vissa fastigheten
avseseller värmeförsörjning. Med husbehovsförbrukning enligt motiv-

uttalanden och praxis användning för hushållsändamål, bad,vattenav
ochtvätt rengöring i hyreshus, villor och lantgårdar. Vidare faller

under begreppet för kreatursvattning, mjölkbehandlingvatten eller
vanligt lantbruksändamål, förannat bevattning trädgård huvud-av som

sakligen avsedd ñrär behov, och ñr mindre hantverk.eget Däremot
faller inte under begreppet för industri, tvätteri, handelsträdgårdvatten
eller för jordbruksbevattning.

syfteI skapa förutsättningar föratt lång siktpå hållbar utveck-en
ling samhället innehåller miljöbalken bestämmelserav attsom avser
bl.a. skydda och miljön i övrigt skadebringandenaturen störningarmot
och främja hållbar hushållning med bakgrundMotnaturresursema.en

dessa grundläggande bestämmelser finner vi det motiverat iav att vart
fall diskutera det ñnns behov slopa undantaget från till-attom av
ståndsplikt eller åtminstone införa anmälningsskyldighet ñr sådana
vattenföretag för närvarande i l § l vattenlagen, dvs.som anges a
vattentäkter för husbehovsförbrukning eller värmeutvinning.

I samband med vattenlagens tillkomst framförde vissa remiss-
instanser farhågor för undantagande grundvattentäkteratt förett av
husbehov från tillståndsplikt i vissa fall skulle kunna få negativa
effekter från hälsoskyddssynpunkt och ibland också kunna orsaka
vattenbrist inom planområden. Föredraganden invände emellertid att
frånvaron motstående intressen vid vattentäkt för husbehovsför-av
brukning, med avseende täktemaspå inverkan på vattenförhållandena,
skulle leda till tillstånd vattendomstolenatt sällan skulleav mera
behöva inhämtas. Vidare fann han den myndighetskontrollatt av
husbehovstäkter efterlystes remissinstansema grundade sig påsom av
i huvudsak omständigheter låg vid sidan den prövningsom av som
skulle företas vattendomstolen. Föredraganden pekade också påav att

domstolsprövning innebar omständlig och kostsamen proceduren
liksom det fanns vissa möjligheteratt ingripa de påtaladeatt mot
olägenheterna med stöd hälsoskyddslagstiftningen. denI detmånav
inte möjligt lösa problemen inom föratt denna lagstiftningvar ramen
låg det enligt föredraganden till handsnärmare söka lösning påatt en
problemen inom för plan- och bygglagstiftningen. Detramen nu
anförda ledde föredraganden till slutsatsen undantag från kravet påatt
tillståndsplikt borde för sådanagöras och grundvattentäkteryt- som
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husbehovsförbrukning prop.för viss fastighetsavsedda endast envar
426l98l82:l30 s.

ñrñr vattentäktertillståndspliktenfrånuttryckliga undantagetDet
lagändring årvärmeförsörjning tillkomvissa fastigheters genom en

husbehovs-i uttrycketnämligen tveksamt1985. hadeDet ansetts om
fastighet.värmeförsörjning förförbrukning kunde innefattas även en

skälfalli dessaförelåg emellertidEnligt även samma
198485: 10husbehovstäkterna prop.tidigare talat för undantaattsom

33.s.
skalltillsynsmyndighetenanmälningsskyldighetSyftet med är atten

Medverksamhet.ellertillämnad anläggningkännedomfå enom en
rådlämnamyndighetenförgivetvis lättarekännedom detsådan attär

råd,förelägganden.erforderliga Dessautfärdaanvisningar elleroch att
främstinriktadehittills varit påharanvisningar och förelägganden
kanskeharmiljöskydd och naturvård. Däremotfrågor hälsoskydd,om

uppmärksamhet ilikahushållningsfrågomainte ägnats stor samman-
hanget.

ñr-hushållningsfrågomaemellertid påmiljöbalken harI synen
beaktasskallframskjuten placering ochharändrats. De getts meren

balkenövriga intressen värnadesätt attpå om.avsersamma som
goda grunder störrekan därförHushållningsaspekterna antas en

husbehovsför-för viss fastighetsvattentäktervad gällerbetydelse en
grund-vissagäller i synnerhetvärmeförsörjning. Dettaochbrukning

skergrundvattenvärmeförsörjning. Värmeutvinningförvattentäkter ur
olika pågårhuvudsak två metoder. Dennärvarande enligt i utför ena

ledshaeftergrundvattnet värmepump utdet att passeratuttagnaatt en
kanmetoden sägasi ytvattendrag eller avloppsnät. andraDenett vara

värme-innebär efterkombinerad och grundvattnetatt genompassagen
helt slutnañnnsåterförs till grundvattenmagasinet. Härutöverpumpen

dethushållningssynpunkt ärintedär något Frånsystem vatten tas ut.
inteeftersom dettvivelaktig, ärden förstnämnda metoden ärsom
bundenenergiden ärutnyttjassådant endastvattnet utan somsom som

i det.
anmälnings-införandeti för sig föranförda talar ochDet enavnu

Emellertid inne-värmeförsörjning.för grundvattentäkt förskyldighet
beaktaskunnakommerhushållningsaspekternamiljöbalkenbär attatt

föreliggerdetoberoendetidigareheltpå sätt änannatett av om
anmälningsplikt eller

omständighetendenliksomsynpunktema attredovisadeDe nu
fallivärmeförsörjning mångaförgrundvattentäkterifrågavarande
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kommer till myndigheternas kännedom de ingår i verksam-attgenom
het regleras i miljöbalken talar enligt uppfattningvårsom sammantaget

införandet anmälningsskyldighetmot i vattenlagen. kanHärav en
också tilläggas det kan krävas bygglov för utföra självaatt brunnen.att

De nuvarande undantagen i l 2 och 3 §§, dvs. för anläggningara,
för odling ñsk, musslor och kräftdjur och för värmeutvinning börav

i fortsättningenäven finnas kvar. Anledningen till dessa undantagatt
förts in i vattenlagen är med denna lagtekniska konstruktionatt man
velat undvika dubbelprövning anläggningarna enligt bådeen vatten-av
lagen och miljöskyddslagen. Anläggningar ifrågavarande slag harav
nämligen försumbarnärmast inverkan vattenförhållandena.påen
Däremot kan de starkt förorenande från miljösynpunkt. Dessavara
skäl fortfarandeär bärkraftiga och motiverar därför bibehållandeett

undantagen. Vi vill dock peka på anläggningar i mindreav att vatten-
drag ibland skapar problem till följd anläggningen sådanattav som
orsakar dämning.

förtjänarDet i detta sammanhang erinra regeringenatt attom
tillkallat särskild utredare för undersöka hur hushållningen medatten
grundvatten skall kunna förbättras. Enligt direktiven dir. 1993:126
skall utredaren undersöka förbättring kan åstadkommas bl.a.om en

förbättrad fysisk planering och bättre regleringgenom en genom en av
enskilda brunnar.Vattenuttag Utredaren skall också kart-närmareur

lägga bristerna i den lagstiftning reglerar sådanaVattenuttagsom ur
brunnar.

Övriga bestämmelser i 4 kap. är specifikt vattenrättsli slagav mer
och bör därför behållas med oförändrat innehåll.

4.4.6 Frågor jordbruksbevattningom

Inledning

försäkraFör sig god skördatt bra kvalitet också under torrårom en av
har jordbrukarna i ökad omfattning börjat konstbevattna sina marker.
Medan behovet växtnäring kan tillgodoses användningav genom av
handelsgödsel framstår tillgången på alltmer den begräns-vatten som
ande faktorn vad gäller produktionen inom jordbrukssektorn. Vid
bevattningen kommer såväl grundvatten till användning. Underyt- som
1970-talet undergick jordbruksbevattningen inom vissa delar landetav
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flera.härtillOrsakernaexplosionsartad utveckling.närmast varen
betesvallar,i huvudsaktillsigTidigare hade bevattningen inskränkt

utvecklingenEmellertid haroch fältodlade köksväxter.potatis numera
sockerbetoroljeväxter,slåttervallar, stråsäd, samtgått ävenmot att

omfattning.fruktodlingar bevattnas i alltbär- och större

ochomfattningJordbruksbevattningens prognos

Jordbruks-1992 redovisar2000 från decemberBevattningI rapporten
jordbruksbevattningensundersökningarresultatetverket tre avav

1976, 1985 och 1991.omfattning åren
1976bevattnade arealen årframgår denAv attrapporten var ca

1976 hadekubikmeter. Om64 milj.70 000 ha och vattenåtgången
92 00 havärden ha varitmotsvarandeskullevarit torrår,ett resp.

16 %%83detmilj. kubikmeter.92 Av ytvatten,vattnetuttagna var
% havsvatten.och lgrundvatten

bevattnades,48 000 haundersökning framkom1985 årsI att ca
frånskillnadtotala åkerarealen. Till1,6 % denmotsvaradevilket av

inga volymberäkningar.utfördes Vatten-undersökningentidigareden
till 28 milj. kubikmeter. Torrårs-skattatsdockförbrukningen har

har 100 milj. kubikmeter.99 000till havärdena angetts resp.
undersökning verkliga arealenden1991 harslutligen gäller årsVad

och vattenvolymen 43 milj. kubikmeter.000 tilltill 58 hauppskattats
milj.till 107har 103 000 hatorrårsvärdenMotsvarande angetts resp.

kubikmeter.
denunderberäknas närmasteEnligt Jordbruksverkets rapport

underjordbruksbevattningtioårsperioden efterfrågan för ettvatten
bevattningförnormalår till 32 milj. kubikmeteruppgå av caca

milj.till 95ökaefterfrågan55 000 Under beräknasha. torrårett ca
90 000 ha.tillkubikmeter och den bevattnade arealen ca

milj.normalår beräknas 14,4den redovisade kvantiteten underAv
från sjöar,kubikmetermilj.6,4kubikmeter komma från vattendrag,

kubikmetergrundvattenmagasin, 1,6 milj.8,0 milj. kubikmeter från
andramängd frånlikafrån anlagda vattenmagasin och uttags-stor

till 42,7,beräknatskvantiteterhar motsvarandekällor. För torrår
4,8 kubikmeter.23,7, 4,8 milj.19,0, resp.

beräknadedeuppfattning storlekenfå vatten-För att avomen
åskåliggiort dennai sinJordbruksverkethar attrapportuttagen genom

vattenföringfrån tillvattendragenuttagsvolymemaöversätta t.ex. per
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tidsenhet. Om det bevattningsuttaget jämt fördelatär underantas att
fyramånadersperiod den angivna volymen under normal-motsvararen

år och torrår vattenföring 1,35 4,05 kubikmeteren av resp. per
sekund. redovisadeDe vattenföringarna blygsamma i förhållandeär till
den totala framrinnande vattenmängden i landets vattendrag. En
jämförelse med några skånska vattendrag visar dock motsvarandeatt
hela den normala lågvattenñringen i Helge förå går täcka helaatt
uttagsbehovet från ytvattendrag under torrår.

Konflikter sambandi med bevattning

Även de hittillsvarande för jordbruksbevattning varituttagen småom
i förhållande till de totala vattentillgångarna i landet har de inte varit
problemfria. fleraPå håll konkurrerar bevattningsintresset med andra

Ävenintressen vattentillgångama. konkurrens mellan bevattnareom
inbördes förekommer. Ofta beror konflikterna och förstärkspå attav

för bevattning inte sällanvatten tillstånd sådanttas ut utan trots att
krävs enligt vattenlagen.

Vanligtvis konkurrerar flera intressenter det kanvattenom som
användas för bevattning jordbruks- och trädgårdsgrödor. Konkur-av

naturligaär skäl i mindre vattendrag istörst utprägladerensen av
jordbruksbyggder. Ibland kan dock konkurrens förekomma iäven
större vattendrag, mindre sjöar och i grundvattentillgångar.

Vad gäller de mindre vattendragen i regel naturmiljönär det mest
påtagliga motstående intresset med risk för bestående skador.stor
Torrläggning och minskat vattenflöde i vattendragen slår hårt demot
vattenlevande organismerna också våtmarksbiotoper, fåglar,men
groddjur kan påverkas kraftigt.etc.

Vissa intressen ställer i krav på vattentillgång. Somstort samma en
exempel kan naturvård, fiskenämnas och friluftsliv. Andra intressen
kan ha olika krav vattentillgångenpå i och för sig förenliga.men vara
Exempel sådana intressenpå reglering för kraftändamålär och
recipientutnyttjande. Emellertid dessa intressen samtidigtstår i konflikt
med naturvård och fiske. Uttagsanspråk för Vattenförsörjning ocht.ex.
bevattning sinsemellan konkurrerande.är intar dock mellan-De en
ställning på så de förenligasätt med regleringsintressenaär samti-att
digt de, i likhet med naturvårds- och fiskeintressena, ställer kravsom
på god Vattenkvalitet.

Det sagda visar finns svårñrenliga för sigdet starkaatt varmen



Kapitel 4 351

Vidare framgårbidrarintressen till konkurrensen attvattnet.omsom
såväl kvantitets-till för intressemotsättningarna liggergrund som

särskilt underuttaladekvalitetsanspråk och motsättningarna äratt
torrår.

efter hurindela intressentgruppemaEtt sätt är vattenresurserrlaatt
reglering,energiutvinning,utnyttjas. Nyttjandet kan bestå i bl.a.

nyttjandeintressen ståroch recipientutnyttjande. dessaMotVattenuttag
innefattar under-intressebevarandeintresset. övergripandeDetta

inaturvårdvattenmiljön,intressen friluftsliv rekreation,ochsom
kulturmiljön,mångfald,biologiskallmänhet, bevarande samtt.ex. av

exempelvis hålla i gamla kvarndammar.att vatten
och renandeutspädanderecipientintressentemaFör utgör ettvattnet

diffusoundvikligför iblandmedium för avsiktliga utsläpp ocksåmen
före-förorenade substanser.tillrinning eller mindre Dessaav mer

ochbevarandeintressen naturvårddirekt konflikt medteelser istår som
medförenligafall med giftutsläpp i allmänhetfiske frånsettärmen --

bevattningsintresset.
ifrämst lederBevattningsuttag från vattendrag, mindre sådana,

konflikterna. underallvarligaste gäller dettatill de I synnerhetregel
vattentill-kvantitet behöver samtidigtdå ökadtorrår tas ut somen

från främstliten. påverkarVattenuttaggången är ytvattensystem
allemansrättsligñske, flora och fauna ochbevarandeintressen som

tillgänglighet.
indirekt vattenföringensåväl direkt minskadpåverkasFisket som av

direktatorrläggning. i bl.a.eventuell Den påverkan kan beståoch att
till syrebrist,försvinner följd vattenbrist,kräftor dör ellerfisk och av

minskadtemperaturhöjning vid indirektavattenföring.eller Den
betydelseharpåverkan innebärakan djur och växtert.ex. att somsom
Vid lågvattenföda påverkas.eller skydd försvinner eller lekbottnaratt

sommartidför ålyngelkan vandringshinder uppstå, exempelvis som
Vidare kansöker sig från havet sjöar ihögt vattensystemen.mot upp

konkurrensför-lågt till ändradevattenstånd låg vattenföring ledaoch
vattenlevande djur.andrahållanden mellan olika ñskarter medeller

medåterkommande perioderfaunanFloran och påverkas oftaav
förpåverkanvattenföring torrläggning.låg eller Denna ärextremt

förnegativ.vissa positiv för Denmedan den andra är ett vatten-arter
iemellertid helhetpåverkasdrag naturliga sammansättningen som

måttligarelativtredan vidnegativ riktning. Bottenfaunan kan påverkas
ökadminskad syrehalt,sedimentering,förändringar ökadt.ex.genom

vattenföringen. Denminskadedirekteller dentemperatur genom
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sistnämnda förändrar sammansättningenäven växtsamhället, bl.a.av
vattenfåran kan bli bevuxen och denstörre växteratt attgenom av

öppna försvinner. Vattenberoende organismer ilevervattenytan som
vattenbrynet kan också påverkas nagativt.

allemansrättsligaDen tillgängligheten och attraktiviteten ettav
vattendrag minskar vid låg vattenföring och torrläggning. Som
exempel aktiviteterpå kan hindras bad och kanotpaddling.ärsom

Uttag från vattendrag recipientanvänds förvatten ettav som som
avsiktliga utsläpp kan förutom miljöeffekter medföra hälso-även- -
risker utspädningen utsläppen i vattendraget blir för liten.attgenom av

I många vattendrag och regleras avrinning tillvattensystem vattnets
förmån för olika intressen och ändamål. Vattenreglering kan ske till
förmån för bl.a. bevattningsintresset. Andra intressen kan främjassom

vattenreglering kraftintresset, intresset tillgångär tillgenom av
för kommunalråvatten Vattenförsörjning, förprocessvatten samt vatten

fisk- och kräftodling för slussning och flottning liksom till för-samt
för badmån och rekreation för och kulturmiljön.samt natur-

regleringEn innebär alltid de naturliga variationerna iatt vatten-
föringen i vattendrag hindras. Detta kan både ochpåett gott ont.vara
På plussidan kan förutomnämnas det intresse till förmån regle-vars-
ringen utförs vattenstånd och flöden kan begränsasatt medextrema-
åtföljande minskning risken för översvämning. Många kangångerav

reglering främja flera intressen samtidigt.en
minussidanPå kan, i fråga allmänna bevarandeintressenom som

påverkas vattenreglering, till börja med det alltidnämnasatt attav
uppkommer risk för spridningen fisk och andra vattenlevandeatten av
organismer hindras. I synnerhet gäller detta fiskvandrande såsom ål
och lax.

detFör andra kan till följd begränsningar den naturligaav av
vattenframrinningen i vattendrag djurartermånga ochväxt- på-ett
verkas negativt. Sålunda kan minskning högvattenflödena ledaen av
till lekbottnar sedimenterar igen ochatt strömlevande och ström-att
beroende organismer slås Samtidigt kan den minskade variationenut.

flödenai andra organismer.gynna
det tredjeFör kan dämning i vattendrag för tillskapandeett t.ex.av

vattenmagasin för bevattning spolieraett geologiska värden som
meander- och ravinsystem. Vidare kan strandskog, naturbetesmark och

Ävenandra naturvärden undersättas problem med ökadvatten.
erosion kan uppstå. Detta kan i sin leda till ökad tillförseltur av
våxtnäringsämnen liksom till ökad sedimentering i vattendraget.
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intressenallmännapåredovisade inverkningarnadeFörutom nu
enskilda intressen.påverkafrån ocksåytvattendragkan Vattenuttag

bevattnings-följdtillkraftverksägarefallet dåkanDetta avvara en
kraftproduk-förha använtsskulleförlustig eljestgår vattenuttag som

ñske,enskiltpåverkas ärenskilda intressen kanAndration. som
trevnad.båtfart, bryggor och

för bevattmngs-grundvattenocksåanvändsredanSom nämnts
ihargrundvattenobetydlig omfattning. Uttagi inteändamål aven

bevarandeintresseninverkan allmännaregel inte somstorasamma
förbetydelsei ställethar störstGrundvattenuttagenytvattenuttagen.

ivattennivånochellervattentillgångenenskilda intressen attgenom
inverkanEmellertid kannegativt. ävenkan påverkasenskilda brunnar

ellervattentillgångminskadintressen,ske allmännapå t.ex. genom
Vattenförsörj-för den allmännai kommunala brunnarnivåsänkning

Även minskattill följdpåverkasdjurlivet kanochningen. växt- av
delarvissabäckar. Ivattendragtillgrundvattenläckage små avsom

tillledagrundvatten ocksåokontrollerade attkanlandet uttag av
brunnarenskilda allmännasåvälochin görsaltvatten tränger som

avsedda.ändamål deför de ärobrukbara

miljöqfekterbevattningsuttagensVärdering av

i debedömningennämndatidigare görsJordbruksverkets attrapportI
motståendetydligavattendragfråndirektfall utanetttasvatten

huvudsakfrån imiljösynpunkt tillproblemensiginskränkerintressen
vattenföring på-under Dettillräckligupprätthållaatt sommaren.en

specielltkomplicerad,fallemellertid situationen i ärpekas mångaatt
intressenför andraförmån ävenvattendrag regleras tillvad gäller som

bevattningsintresset.än
värdera densvårtfallkan det i vissaEnligt attrapporten vara
undervattendraglitetdirekta effekten från torr-ettVattenuttagav

vattenflödet Deti ärnaturliga variationeneftersom den stor.somrar,
ochfloranSverige hurgjorts ifå undersökningar harsägs att av

bevattning.förökatfaunan påverkas Vattenuttagettav
Kristianstads läni bl.a.1989 kunde detUnder torrsommaren

bevattningförmindre vattendrag medkonstateras vattenuttagatt av
under-torrlagda. Däremotvattennivå eller blevlågñck extremten

detellerenskiltorsakadesskadainte vilken uttagsöktes ett avavsom
iframhållsjordbruksbevattning. attför Det rapportensamlade uttaget



354 Kapitel 4

sådana undersökningar är svåra genomföra då aktörermångaatt är
inblandade och då den naturliga variationen i flödet ställetär Istor.
satsades på försöka så bevattningsuttagmångaatt stopparesurserna

möjligt.som
För inte djur ochutsätta iatt och omkringväxter vattendragen för

sådana störningar kan hota deras existens eller spridningsmöjlig-som
heter och därmed den biologiska mångfalden det enligtär rapporten
angeläget tillräckligt medatt återstår efter bevattningsuttagvatten och

inte med föratt stora intervall.uttag täta Att generelltupprepas rent
fastställa denna ekologiska gräns går bedömaär svårtvar att mot
bakgrund dagens kunskaper vattendragens biologiska värden.av om
Jordbruksverket framhåller därför det angeläget trädgårds-äratt att
och jordbruksnäringen i områden med ofta förekommande flödensmå
och låga nivåer i vattendragen sig till de naturgivna för-anpassar
hållandena. Nya grödor och odlingsmetoder medför behovstortsom

bevattning bör därför inte introduceras i sådana områden såvida inteav
uttagsmöjlighetema förbättras sidomagasin intet.exgenom som
inkräktar vattenföringenpå under torrperioder.

Flödesvariationema såväl inom mellan ärvattensystem stora.som
Enligt bör därför bedömningar i principrapporten för varjegöras
vattendrag berörs för bevattning. Därvid kan vissauttagsom av
riktlinjer följas. Som exempel nämns medellågvattenföring kanatt

vanligtså återkommande djur och i vattendragenväxteranses attsom
sig till denna. Som grundregelanpassat skulle då denna vattenföring

kunna betraktas kritisk nivå för vattendrags ekosystem-ettsom en
funktion. Vattenuttag ned till denna skullegräns då i princip kunna
tillåtas, medan ytterligare skulle leda till skadoruttag på natur-anses
miljön.

Ett sätt kritiskannat för flödetgräns enligtatt ärange en rapporten
föreskriva vissatt procentuell varaktighet. Försök har gjortsävenen

med absolutvårde.att I Hallands lån, framhållsett det, har vidange
något tillfälle flödetanvänts 30 ls och bottenbredd lägstameter som
värde för öringvatten. Detta värdet har dock underskridits till följd av
naturliga variationer och även inga förekommit. IVattenuttagom
tillsynshänseende detär emellertid praktiskt den kritiska gränsenom
kan relateras till vattenstånd i stället för till flöde.
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Bevamtingssamfälligheter

skall deproblemenbakgrund bl.a. de redovisadeMot nyaav nu
vattenlageni 6 kap.bevattningssamfålligheterbestämmelserna ses.om

fördelasamfällighet förEnligt dessa bestämmelser kan det bildas atten
bevattningtillståndshavare förmellan flera vatten-vatten sammaur

skalldetbestämmasocksådet lämpligt kan dettillgång. Om attär
samtligabeträffandebevattninganläggningar förinrättas gemensamma

bevattningssamfälligheten. Frågoringå ivissa dem skalleller somav
inrättandeochbevattningssamfälligheterbildande gemen-avomom av

medvattendomstolen i samband pröv-anläggningar prövas avsamma
bevattning.förvattentäktfrågan tillstånd tillningen omav

vattenlagen,ändringFramställningar i m. m.om

sammanhangdet skildaarbete har itid vi bedrivitden vårtUnder
detbehandling. Bl.a. harbevattningsfrågomasframförts synpunkter på

omständligtbåde kostsamt ochnuvarandehävdats det ärsystemetatt
önskemålframför allt i de södra länenjordbrukama.för Det är som

till bevattningtillstånd förrörande vattentäktfrågorframförts attom
jordbruks-Behovet bevattninglänsstyrelsen.tillskall föras över av av

samtidigt konkurrensenmycketi dessa länmark är stort omsom
till följdandra håll i landetdär starkare påvattentillgångarna änär av

tillgången begränsad.ochbevattningsföretagen många påär vattenatt
länsstyrelsernaframför allt lantbrukarna ävenDet är menarmen som

detoch snabbareprövningsförfarandet enklareskulle bli bådeatt om
överfördes till länstyrelserna.

ianledning erfarenheter från denMed extremt torra sommarenav
ñskdöd ochgrundvattenavsänkning,Sverige 1989,södra med bl.a.är

ilandshövdingamahemställdebevattningsbehov följd,ett stort som
MalmöhusKristianstads,Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge,

november årilän i skrivelse till regeringenoch Hallands sammaen
hänseenden.ivattenlagen skulle vissaöveratt ses

i de1985 detfrånstatistik årEnligt skrivelsen visade tillgänglig att
förbevattningsuttag5002förekomSkånelänen och Hallandbåda ca

golfbanor,bevattningförtill dessa komjordbruk och att uttag av
sadesföretagennämndaidrottsanläggningar och liknande. deAv

framhöllsVidaretillståndsprövade.tio attmindre än procent vara
tillkommit under år.bevattningsföretagytterligare senare
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Enligt landshövdingarna kunde från flertaletutgå be-attman av
vattningsuttagen i Skåne och Halland tillståndspliktiga enligtvar
vattenlagen. Att så antal vattenföretag inteändå legali-ett stort var
serade kunde ha flera förklaringar. Tänkbara sådana sades detattvara
generella undantaget från tillståndsplikt i 4 kap. 2§ första stycket
första meningen vattenlagen för framståttmånga tilloklart sittsom
innehåll, företagarna bedömde risken för tillståndatt medatt ett
betydande inskränkningar för prövningen upplevdesstor, att som
kostsam och byråkratisk tillsynsmyndigheternas befogenhetersamt att

mycket begränsade. Som jämförelse nämndes i Danmark, därvar att
bevattningsuttag också tillståndspliktiga,är samtliga prövadeuttag var
och tidsbegränsade.

skrivelsenI sades tillståndsprövning bevattningsföretagatt av var
omfattande procedur ofta flera iår anspråk och deten tog attsom var

uppenbart många bevattningsföretag skulle haatt destoppats om
tillståndsprövats.

Landshövdingama efterlyste enklare prövning denänen som
skedde vid vattendomstolarna. föreslagnaDen samordnade länsför-
valtningen sades allt döma kunna bli lämplig prövnings-attav en
myndighet för vattenföretag. Inom den blivande länsförvaltningen
skulle nämligen alla berörda fackområden finnas representerade. I
skrivelsen föreslogs därför tillstånd till bevattning skulle meddelasatt

länsstyrelsen och tillstånden skulle tidsbegränsas tiotill år.attav
tillsynshänseendeI hemställde landshövdingarna länsstyrelsen iatt

föreläggande enligt 21 kap.ett 3 § vattenlagen skulle möjlighet att
förordna föreläggandet skulle gälla detatt överklagades.även om
Vidare borde det utredas länsstyrelsen kunde befoghenhet attom ges
vid allvarlig vattenbrist utfärda generella föreskrifter vid vite som
skulle gälla med omedelbar verkan sades vidare finnasDetmot envar.
anledning bestämmelsernaöver i 15 kap.att vattenlagense om om-
prövning villkor för tillstånd. Därvid borde länsstyrelsernaav ges
möjlighet begära omprövning till förmån för allmännaatt intressen.

Med anledning skrivelsen upprättades inom Justitiedepartementetav
promemoria kom ligga till grund för propositionatten som en

19909l:1l4 i grundvalämnet. På propositionen beslutade riks-av
dagen den ändringen i vattenlagen länsstyrelsen fick möjlighetattom

förordna föreläggande enligtatt 21 kap. 3 § i lagen skallatt ett gälla
även det överklagas. övrigtI ledde inte landshövdingarnasom
skrivelse till någon lagändring.

augusti 1991I uppdrog regeringen Jordbruksverket i samrådatt
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fram-ibevattningsbehovutreda jordbruketsNaturvårdsverketmed
vidtillgången påbeaktaSärskilt angeläget vattentiden. om-attvar

energi-odlingvidochväxtproduktionjordbruketsläggning avav
nämndai1992 deni decemberredovisadesUppdragetgrödor. ovan

Bevattning 2000.rapporten
nederbördsfattigaresydligai länen ännu1992 blev deSommaren

sambandiproblemocherfarenhetertill de1989. leddeDettaän att
främst inombevattning,beträffandeenligt vattenlagentillsynmed

ochbekräftades1989skrivelsen årförtill grundlegatjordbruket, som
i delandshövdingarnaföranleddeaccentuerades. Dettaytterligare

1992november ånyoiregeringentilli skrivelsenämnda länen att
vattenlagen.omarbetningarvissahemsülla avom

antalmarginelltendastpåpekadesskrivelsen ettden attI nya
gälldevadläget1989 ochlegaliserats sedanhadebevattningsföretag att

oförändrat. Fråniföretagsådanatillsynprövning och settstort varav
detotillfredsställande ochklartdettasynpunktlänsstyrelsemas var

bestämmelservattenlagensnödvändigtdetbetonades på attnytt att var
bevattningsföretag sågs över.snarastom

prövningadministrativdelsföreslogsändringarDe avvarsom nu
förvattenföretagmodell, dvs.danskefterbevattningsföretag att

skullelänsstyrelsentillståndsprövade, delsskullebevattning attvara
prövningsmyndighet, tilltidsbegränsasskulletillståndendels attvara

tillräckligamedskulle kombinerasprövningsförfarandetdelstio år, att
ickeomedelbart kunnalänsstyrelsenför stoppabefogenheter att
börasadesändringarnaföreslagnaDebevattningsuttag.prövade

förstärkaövergångsperiod fem Förår.med attinföras snarast aven
situationerkritiskaingripa imöjlighetertillsynsmyndighets atten

övergångstidenföreslagnaför denutredas detborde det också om
utfärdakundetillsynsmyndigheteninföras regler varigenomkunde

och grundvatten-särskiltigenerella förbud yt-utsattamot Vattenuttag
områden.

liksomdjur bordevattningoch förför husbehovVattenuttag av
förgällaborde ocksåtillståndsplikt.från Dettadittills undantas spe-

medförbindelsedirekthadeintebavattningsmagasinciellt anlagda som
iflödehögtperioderunderuppfyllningvidvattendragnågot utom av

vattendraget.
hand-medförakunnasades attprövningssystemetföreslagnaDet

ochbetydligt kortareblev atttillståndsansökningerförläggningstidema
lägre.blevenskildedensamhället ochför bådetotalkostnadema

deninomñnnasprövningen ansågsförErforderlig kompetens nya
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länsstyrelsen. En viss resursförstärkning skulle dock krävas för att
under rimlig tid kunna pröva antal ansökningar. Enligt lands-ett stort
hövdingarna borde dock sådant ökat resursbehov kunna finansierasett

årliga avgifter för tillståndshavarna i likhet med avgiftergenom för
myndigheternas verksamhet enligt miljöskyddslagen.

I skrivelse till justiteiministern i juli 1993 hemställde länsstyrelsen
i Kristianstads län vattenlagen skulle ändrasatt väsentligenpå samma
sätt föreslagits i landshövdingarnas skrivelse 1992. Länsstyrelsensom
orienterade också det vid torrperioder tillsättsatt särskildom en
bevattningsgrupp för klara situationen. dennaIatt ingårgrupp -
förutom befattningshavare vid länsstyrelsens miljövårds- och lant-
bruksenheter också för jordbrukarna. Efter uppföljningrepresentanter-

läget vattentillgången och diskussion i beslutar länssty-av om gruppen
relsen rekommendationer inskränkningar i bevattningsuttagen.om om
För rekommendationernaatt skall få erforderlig effekt måste ett stort
antal tillsynsbesök vissagöras. I fall måste föreläggandenockså
meddelas.

Enligt uppgifter vi inhämtat har de båda sistnämnda skrivel-som
hittills inte föranlett någon åtgärd från regeringens sida.serna Från

Jordbruksdepartementet, dit skrivelserna överlämnats, har dock upp-
lysts departementetatt samråda med den utredareatt haravser attsom

huröver hushållningen med grundvatten skall kunna förbättras.se

överläggningar med länsstyrelservissa

För del erfarenheteratt ta närmare de problem okontrol-av av som en
lerad jordbruksbevattning för med sig och för få synpunkter påatt
tänkbara lösningar för lindra problemen har sekretariatatt vårt besökt

Östergötlands,länsstyrelserna i Hallands och Kristianstads län under
1994.våren Vid besöken har sammanträffanden skett med represen-
för länsstyrelsemas lantbruks-,tanter miljövårds- och rättsenheter.

deI nämnda länen det främsttre är kommer tillytvatten som
användning för jordbruksbevattning. På Kristianstadsslätten förekom-

dessutom betydande grundvatten för bevattningsändamål.uttagmer av
Endast mindre del tillstadda enligtär vattenlagen. Somuttagenen av
exempel kan länsstyrelsennämnas i Hallands län räknar med detatt att
finns 500 bevattningsföretag i länet använder Avca ytvatten.som
dessa ungefär tioär prövade. I Kristianstads län bedömerprocent
länsstyrelsen det finns totalt 1460 bevattningsuttag. Länsstyrelsenatt
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ochgrundvattentäkter80kännedom ytvatten-sig hahar attsagt enom
vattenlagen.enligtprövadetäkt är

främstdeterfarenheterlänsstyrelsemas ytvattenuttagensEnligt är
ñskeintressethandi förstaintressenallmännainverkan på som--

vattenföringmed lågsambandiallvarligaste problemenföranleder de
Hallands ländet ikanexempelSom nämnasi vattendragen. att nu

sedan mångahavsöringmed30lax och13 medfinns åar vattensystem
vattendragdessa ärtagits bort. många vatten-vandringshinder I av

förbevattningsuttagräcker meddetnormalt lågföringen så ettatt par
torrperioder.vidskall uppkommaproblematt

borde hadettatillståndsprövatsbevattningsföretagfå trots attAtt så
länsstyrelsernaenligtverkningar berortill företagensmed hänsynskett
vattendomstoltillståndsprövning vidDelsorsaker.flera ärpå en

inte kankostnader,medförenadomständlig, dels denär stora som
intedetlantbrukareupplever mångaförhand.överblickas Därutöverpå

kostnadermedförenattillståndmeningsfullt söka är storaettatt som
tillståndeniinskränkningarsådanaförvänta sig attkandå ändåde

dåvattenbrist ochperioder medunderblir värdelösapraktikenidessa
ocksåSomliga bevattnarebehovet störst. antasär varavatten somav

skulleinteintressenmotståendetillde med hänsynmedvetna attom
sökaunderlåteri lägende sådanatillstånd och attbeviljas något att

tillstånd.
medändåtillståndsaknar vattenbevattnare utEn tarmensom
oftatorrperioder stårvidföljdintressenallmännaskador påsvåra som

Å spolie-risken förbeaktasidan haninför val. måstesvårtett enena
vidare. Motlevainte kanlantbruksföretagmed följd hansskördrad att

medorsakakanskador hanshan ställa dels dedetta måste Vattenuttag
hansanktionfördels riskenersättningsskyldighet, mot attåtföljande
detsituationennämnda ärdenförprövningsplikten. Iiakttagitinte nu

förfall väljeri attförvånande lantbrukaren mångainte vattnaattatt
ocksålänsstyrelse harprimära intressen. Ensinatillgodose egna

tillsynsärendeställning itagittillsynsmyndighetenframhållit då ettatt
ofta deärendeenskiltingripa i ärredoochenligt vattenlagen är ettatt

ochfallitnederbörd dåöverspelade vatten-problemenakuta attgenom
i vattendragen.förbättratstillgången

okontrolleradedemedtilloch kommafå rättaFör att omgrepp
verk-praktikenmening ilänsstyrelsernasenligtbehövsvattenuttagen

Visser-bevattningsuttagen.för styrningmetodergenerella avsamma
generelltillmöjlighetervissa9 vattenlagenenligt 2 kap. §finnsligen

bl.a. den utövarbestämmelse ettEnligt denna ärreglering. som
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vattenföretag skyldig vid allvarlig vattenbrist,att orsakas torkasom av
eller någon jämförlig omständighet, detavståannan ärvatten som
oundgängligen nödvändigt för den allmänna vattenförsöijningen eller
något allmänt behov.annat

Enligt länsstyrelserna förutsättningarnaär utfärda generellaatt
förbud med stöd bestämmelsen inskränktaså bestämmelsen inteattav
är något verksamt medel för det diskuterade ändamålet. Härtillnu
kommer den tvingasatt avstå detta gäller såväl tiHstaddavattensom -

icke tillstadda vattenföretag har till skälig ersättningrätt försom den-
skada han lider avståendet. En ytterligare omständighetgenom som

bestämmelsengör mindre lämplig generellt styrmedel denär attsom
inte iakttar skyldighet enligt bestämmelsen föreläggasmåstesom

härom i varje enskilt fall.
De nuvarande bestämmelserna i 23 kap. 3 § vattenlagen om

rättelse, bl.a. den tillstånd utför vattenföretagutan ärav ettsom som
tillståndspliktigt, kräver ingripande i varje enskilt fall. Ett sådant
förfarande enligt länsstyrelsernaär i praktiken omöjligt hantera dåatt
det krävs snabbt ingripandeett antal enskilda företagare.mot ett stort
Individuella förelägganden rättelse imåste praktiken också utfärdasom
på varje gång vattentillgången blirnytt kritiskt låg.

Slutsatsen de aktuella länsstyrelsernas erfarenheter sålundaärav nu
den nuvarande lagstiftningatt inte något effektivtär medel för att

kunna ingripa och komma till med derätta okontrollerade bevattnings-
Vad behövsuttagen. enligt företrädarnaär för länsstyrelsen isom

Östergötlands län effektivt medel för tvinga de bevattnareett att ut
saknar tillstånd och förmå dem låta sina bevattnings-prövasom att

uttag.
Vid besöken hos länsstyrelserna har upplysts vid sidanattom man
de beskrivna möjligheterna enligt vattenlagen arbetar medav nu

alternativa metoder för lindra de negativa verkningarnaatt be-av
vattningsuttagen. Sådana metoder bl.a. beredskapsplanerär och olika
slags rekommendationer.

Som exempel kan den beredskapsplannämnas länsstyrelsen isom
Hallands län tagit fram i samråd med företrädare för jordbruks-
näringen LRF. planenI pekas inledningsvis på iatt uttag vattenav
kritiska situationer kan medföra skadlig inverkan på reproduk-t.ex.
tionen lax och havsöring, vattning kreatur och utspädningav av av
avloppsvatten. Vidare erinras vid torka och låga flöden iattom
vattendragen kan begränsningar bevattningen behöva införas.av

I beredskapsplanen vissa allmänna rekommendationer.tas upp
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inbördesplanerasbörpågårDessa grannaratt vattenuttagenut
överstigervindstyrkan ettbevattning inte bör utföras näremellan, att

Planenundvikas.grödor börvissabevattningochvisst värde att av
vattendrag.förbegränsningarvissa stegvisainnefattar också uttag ur

dagtidunderinte skebördenfråga bevattningSålunda isägs attom
enligtden bör ske bara ettvissa klockslag,mellan nattatt varannan

ivattenñringenförekomma närden inte alls börvisst ochsystem att
ochsekundliter25underskrider meteraktuella vattendragetdet perca

beredskapsplanenibegränsningarnaangivna görsåbredd. deFrån nu
stödmedbedrivsvattenföretagdelsvissa undantag. Dessa somavser
harbevattningsmagasin intefråndels dåvattendom, vatten tas somav

ivattendragangivnavissa störrefrån vattendrag, delstillflödedirekt
särskildbäck därdelsuppkomma,vattenbrist inte bedömtsvilka enen

försök.beredskapsplan gäller på
underrättalänsstyrelsen kommererinrasberedskapsplan attI attom

ibegränsningarbehovetjordbrukarebevattnareandra änäven avom
möjligheterroll ochlänsstyrelsensocksåtalasDetvattenuttaget. om

innehållervattenlagen. Planen ävenenligttillsynsmyndighet ensom
kontaktpersoner sig tillvändakanlantbrukarnaförteckning över som

information.ytterligareför
detberedskapsplanen uppmaning ärinnehållerSlutligen att aven

framtid nödvändiga vattenhus-denbevattningensvikt för attstörsta
Såväl läns-torrperiod.under besvärligkan klarashållningen även en

be-för desolidarisk respektvädjar därförLRFstyrelsen omsom
nödvändiga.blikangränsningar som

denvid pekatlän har besöket också påHallandsiLänsstyrelsen
möjlig-Reglering för bättreinformationsskrift l993:l9 Smedjeån,
fram.tagitñskreproduktion,bevattningsuttag ochheter till mansom

be-medi metodenävenEnligt länsstyrelserna finns det brister
planenbristen ärallvarligasteredskapsplaner. Den kanske att som

därförskaffar sigföljer planeninte tvingande. intesådan Denär som
följerlojaltochdenrespekterartillförmån i förhållande demen som
sigi föroch ärfå till effekt bevattnareden. kan sådanaDetta att som

intedefölja planen underlåter detta då tarberedda attatt granneenser
i planen.begränsningarnaochtill rekommendationernahänsynnågon

skeingripandesituationer måstetill med sådanakommaFör rättaatt
enskilt fall.i varje

olikalänsstyrelserna nämntföreträdarna förVid besöken har
förundersöka närmarevärda attalternativ de kunna attvarasom anser
delbavattningsuttagen. Enokontrolleradetill med dekomma rätta av
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förslagen överensstämmer också med dem diskuteras i Jordbruks-som
verkets Bevattning 2000.rapport

En metod vi diskuterat avvisats alla länsstyrel-som tremen som av
införaär anmälningsskyldighet i frågaatt sådanaserna en vatten-om

för bevattning inte tillståndsprövatsuttag denpå grunden desom att
bedömts falla under det generella undantaget i 4 kap. 2 första§ stycket
vattenlagen. Avsikten med sådan skyldighet skulle deatten vara
företag bedrivs tillstånd skulle komma tillutan länsstyrelsenssom
kännedom. Länsstyrelsen skulle sedan företagetpröva faller underom
det generella undantaget från tillståndsplikt. Om inteså fallet skulleär
länsstyrelsen kunna förelägga utövaren vattenföretaget sökaattav
tillstånd hos vattendomstolen i vanlig ordning.

Att länsstyrelserna ställer sig negativa till den slcisseradenu
metoden beror ipå huvudsak omständigheter. För det första hartre
länsstyrelsen för närvarande inte för relativtpå be-attresurser en
gränsad tid kunna pröva antal anmälningsärenden.ett stort

För det andra ifrågasätter länsstyrelsen kan fråganavgöraman om
huruvida bevattningsföretag tillståndspliktigtett är eller inte på ett mer
summariskt underlag detän seriös företagare fram förmåstesom taen
sin motsvarande bedömning. Vad gäller inverkan allmännaegen på
intressen har kanske länsstyrelsen vissa kunskaper inom den egna
organisationen. Vad däremot följdernaangår för enskilda motstående
intressen har länsstyrelsen inte bättre förutsättningar än någon annan

bedöma dessa. Länsstyrelsernaatt förutser därför anmälan måsteatt en
åtföljas viss utredning för klargöra företagets konsekvenser.attav en
I vad kostnadernamån för sådan utredning i någon avsevärd månen
skiljer sig från utredningskostnader i allmänhet i bevattningsmålegna
är svårt bedöma. Vidare förutsesatt länsstyrelsen i inte ringaatt en
omfattning utfärdamåste kungörelse och ibland också hålla samman-
träde för att anmält bevattningsuttagsett verkningar.grepp om
Även sådana åtgärder medför kostnader slutligen bärasmåstesom av
den anmälan.gör Risken finns prövningen hos länsstyrelsensom att
får sådana proportioner den i praktiken kommeratt ersättaatt en
prövning vid vattendomstolen.

För det tredje slutligen är tveksam till ställning iatt taman en
fråga där det egentligenyttersta åvilar denansvaret utför vatten-som
ñretaget. befarasDet nämligen den inte föreläggs sökaatt attsom
tillstånd till följd anmälan detta till intäkt ñrtar han i prak-av en att
tiken kan förfara han hade tillstånd. Detta förutses kunnaettsom om
leda till komplikationer både i fråga för underlåtenhetom attansvar
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skadeståndsskyldighet.söka tillstånd och i fråga om
vid besökenväcktsdet följande redovisas vissa förslagI de somav

motsvarig-fallfinns i delhos länsstyrelserna. Som redan anmärkts en
iheter Jordbruksverkets rapport.

itillämpasuppslag söka ledning i detEtt är systematt som
Itillämpas nämligen admistrativt prövningssystem.Danmark. Där ett

bevattnings-tillstånd förenligt vandforsyningslovenDanmark krävs
amtskommunenadministrativt beslutTillstånd meddelasuttag. avsom

ochtio vad gälleroch alltid tidsbegränsat till längst årär ytvattenuttag
integivet tillstånd kan15 i fråga grundvattenuttag. Ettlängst år om

Tidsbegränsningentid det gäller.förverkas eller ändras under den
tillräckligt medel vad gäller behovetför närvarande ett avvaraanses

förändringar i omgivningen.vattenfördelning anpassning tilloch
ansökanAnsökningsproceduren enkel. En prövasär mot vatten-

utnyttjande.kvalitet och redan ianspråktagetstorlek och motresursens
finnasskall det för varje vattendragEnligt miljöbeskyttelseloven en

flödes-målsättningen i frågarecipientkvalitetsplan. dennaI anges om
mångåriga studier,Vattenkvalitet. Planen byggerförhållanden och på

kvalitets-lågflöden i sektioner. Genommätningar mångabl.a. av
omfattande och ingående kunskaperhar amtskommunemaplanerna om

för sina politiskt beslut tillåtetgrundsina vattendrag tagna omsom
mätningar gjorts fastställer amtskommuneningautnyttjande. Om en

provisorisk tillåten påverkansgrad.
följer amtskommunen vandlöps-vandlöpsloven skall upprättaAv att

regulativet recipientkvali-vattendrag. hurregulativ för varje I anges
olika delsträckorFör utarbetas vatten-mål skall uppnås.tetsplanens

för huranvändning planerräkenskaper tillgångar ochöver samt
skallhur sträckanskallrestutrymmet hanteras, alternativt restau-

särskilda bestäm-ocksåvandlöpsregulativet framgårAv omreras. i
naturfredningsloven.melser gäller ñr vattendraget enligt

fråntill direktuttagtillståndDanmark för ingaI närvarandeges
tillsåledes hänvisadeför bevattning.ytvattendrag ärBevattnarna

sådantdetta skerPrövningsgrunden då pågrundvattenuttag. är om
recipientkvali-djupvattendraget sådantavstånd från och på att

inteberäkningsmässigt påverkas. Uttagetlågvattenföringtetsplanens
enligtskyddasfår inte heller beläget våtmarkerså natur-att somvara

fredningsloven ödeläggs.
förformen pröv-har medmöjlighet ocksåSom andra somen -

bevattnings-prövningenföraharningen göra övernämnts attatt av-
framhållitshar dockförrättningsman. Dettillvattendomstolfrånuttag
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förändringsådan kanske inte minskar kostnadernaatt och omgångenen
för bevattnarna ideså utsträckning legaliserar sinastörreatt uttag.

tredje förslagEtt väckts införandet möjlighet attsom avser av en
söka dispens från förprövningsplikten enligt vattenlagen. Sådana
dispensansökningar skulle länsstyrelsen.prövas Som förebild skulleav
kunna användas det dispenssystem fanns i miljöskyddslagen föresom

1981.år dispenssystemEtt skulle kunna bli både enkelt och mindre
kostsamt för lantbrukarna. I samband med dispens meddeladesatt
skulle kunna föreskrivas villkor begränsningar it.ex. vatten-om
uttagen.

förslagEtt och inämnts påminnernågon månannat som som om
den danska recipientkvalitetsplanen för fastställavattendragenär att
lägsta lágvattenföringar formi kvalitetsnonner. skulle läggasDessaav
på sådan nivå de föreskrivna flödena garanterade bl.a. ñskensatt
möjligheter till vandring och reproduktion. Vattenuttag kundesom

uppfyllandetäventyra inteskulle få förekomma.av normerna
Länsstyrelsen i Hallands län har påbörjat arbete medett att

deñniera kritiska vattenföringar i länets känsliga vattendrag. Sådana
vattenföringar kan sedan överföras till kritiska nivåer.

femteEn möjlighet kastats fram det lättare användaär göra attsom
generella föreskrifter. Syftet med sådana skulle länsstyrel-attvara ge

tydligare och lättillgängligt instrument till skydd förettsen mer
naturmiljön vad möjligt enligt 2 kap. 9än § vattenlagen.är Ensom
bestämmelse härom skulle kunna utformas efter i detmönster nyss-
nämnda stadgandet dock med mindre förutsättningar ochsnäva- -
begränsas till bara sker tillstånd. Be-att Vattenuttag utanavse som
stämmelsen skulle gå den tillstånd bedriverut att vatten-utansom
täkt för bevattning skyldig vid vattenbrist, orsakas torka,är att som av

detavstå nödvändigt för skydda naturmiljön. Vidareärvatten attsom
skulle länsstyrelsen få besluta vattenområden inom vilka denom
nämnda skyldigheten skulle gälla liksom tider skyldighetendåom
skulle iakttas. Avstående enligt angivna lösningendenvattenav nu
skulle inte förenat med till ersättning.någon rättvara

skisserade bestämmelsenDen skulle kompletteras medkunnanu en
dispensregel. sådanGenom kunde undantas dels grundvattenuttag,en
där tillfälliga föri regel inte har betydelsenågon störrestopp natur-
miljön, dels från sidomagasin i syftetillkommit just attuttag som
undvika direktuttag från naturliga ytvattensystem.

framhållits sist angivna metoden kunnaDet har den skulleatt vara
tillståndeffektivt sådanamedel för förmå bevattnare saknarett att som
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förvillkorimöjligtbli attskulle dåsinalegalisera Detuttag.att
motståendeförskyddtillbegränsningarföreskrivatillstånden

intressen.
påpekatharHallands lån ettattiför länsstyrelsenföreträdareEn

allalämpligt för typerinteföreskriftergenerella ärmed avsystem
iuppstårkonflikter ettdärvattendragfrågaivattendrag. Främst om

mindre lämp-föreskriftergenerellabedömstidigt skedemycket vara
kvalitetsnormer.ställetiförespråkasvattendragsådanaliga. För

medsamband ytvattenuttagimildra problemeni viss månFör att
bevattningsmagasintillskapandemöjlighetsjätte nämntshar avensom

vattendragdetmedförbindelseharfödenvid sombara storasom
sådanainnebärmagasinet. Detta uttagpåfyllnad attföranvänds urav
förut-Undervattendraget.iflödenamindredepåverkarmagasin inte

kanvattendragi ettkraftintresseninte finns några ettdetsättning att
intetillståndspliktföljdtillfåbevattningsmagasin attmedsystem

självavad gäller vattenuttagct.uppkommer

överväganden

prövningförformendelsvi frågordiskuterarföljande avdetI om
bl.a.reglerna,materiellaförändringar dedelsbevattningsuttag, avom

förprövningsförfarandetdelsförslagen,redovisadeutifrån de omnyss
bevattningssamfällighter.bildande av

tillstånds-lantbrukaremångauppleverframgåttredanSom en
Bl.a.kostsam.omständlig ochbådevattendomstolvidprövning som

lantbrukarnatillviktig orsakframhålls attförhållandedetta som en
sällanbevattningsuttag. Intesinautsträckning låteri prövainte större

dessmedvattcnlagenenligtprövningåsiktendenframförs också att en
reglerlagensutredningsskyldighetlångtgående samt ansvaromkrav på

medsökandeföravpassade storarättegångskostnader ärför mer
2000Bevattninglantbruksföretag. Ilitet rapportenförän ettresurser

kalkyl-bevattningsföretag. Avförekonomiska kalkylervissaredovisas
itillberäknatsvattendomförkostnadernabl.a.framgår attema

000 kr.40tilloch000 kr. i fråga20 ytvattenuttaggenomsnitt om
falletsistnämndai detkostnadernaAttgrundvattenuttag.beträffande

delssakägarkrets,störremotiveras delstordedubbelt högasåär enav
verk-företagetsbedömaförunderlagetgeohydrologiska attdetatt

fram.kostsamtningar är att ta
avseenden görasikan mångaprövningsförfarandeadministrativtEtt



366 Kapitel 4

både smidigare och billigare för sökande detän nuvarande dom-en
stolsñrfarandet. Emellertid är även domstolsförfarandeett möjligt att
förändra så det blir enklareatt och billigare. Vid bedömningen
huruvida det finns anledning särreglera deatt diskuterade bevatt-nu
ningsföretagen viktigär utgångspunkt dessa företagsen verkningar påg
motstående intressen. En viktig omständighet är rättssäker-annan
hetsaspekten.

Vattentäkter ñr bevattning skiljer sig inte i fråga inverkan påom
vattenförhållandena från andra vattentäkter.typer De kanav t.0.m.
leda till allvarligare verkningar än vattentäkter i allmänhet, eftersom
behovet bevattning är störst under torrperioderav samtidigtsom som
vattentillgången i främst ytvattendragen är minst. Utöver densom
inverkan på allmänna intressen beskrivits tidigare leder bevatt-som
ningsuttag i många fall till även enskilda intressenatt skadas. Som
exempel kan nämnas vattenbrist i närbelägna enskilda brunnar och
skada på enskilt ñske i ytvattendrag. I vissa delar landet kan ocksåav
i fall såväl allmännaogynnsamma enskilda brunnar förstöras tillsom
följd saltvatteninträngning. Avser bevattningsuttagenav ytvattensystem
med utbyggd vattenkraft leder också till skadauttagen för kraftintresset
såvida det inteuttagna sådantvattnet ändå måstvattenavser som
spillas förbi regleringsmagasin och kraftverk.

Det finns således ingen anledning redan utifrån bevattnings-att
karaktäruttagens och konsekvenser sår-reglera dessa typer vatten-av

företag. Detta gäller oberoende vilket prövningssystemav som
diskuteras. Denna slutsats dras också i den promemoria upprät-som
tades inom Justitiedepartementet med anledning landshövdingarnasav
i sydlänen skrivelse till regeringen 1989.år I promemorian erinrades

frågan prövningssystematt diskuteratsom i sambandom med den nya
vattenlagens tillkomst. Vidare anfördes bl.a. eventuellatt översynen

prövningssystemet skulle behöva haav vidare inriktning. En sådanen
översyn förutsatte emellertid omfattande utredningsarbete.ett Vad som
anfördes i skrivelsen sades inte böra föranleda att togman nu upp
frågan sådan utredning. Inte heller hade det iom en annat samman-
hang förekommit något anledning på frågan.som attgav nytt ta upp

Ett överförande tillståndsprövnin beträffande bevattningsföre-av gen
till administrativtagen myndighet skulle för övrigt innebära detatt

nuvarande enhetliga med domstolsprövningsystemet bröts sönder.
Härvid bortses då från markawattningsföretagen vidprövassom
förrättning. Det skulle således tillskapas särskilt prövningsför-ett
farande för bara speciell vattenföretag.typen av
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förfarande måstebilligtochsmidigtintressesökandesMot ettaven
derasgäller rätts-vadfrån dennesberättigade krav motparterställas

kanvattenlagen motpartemainuvarande reglernaEnligt desäkerhet.
söktuppfattning t.ex.bilda sigbekostnadsökandens enpå omegenen

vattendomstolarnamöjligtverkningar. attDetta ärvattentäkts genom
fåkanoch motpartutredningsökandens attställer höga krav på en

experthjälp; kanVidareanlitadförutredningar ochersättning för egna
vattenmålet. Deiprövadersättningsfråganfåskadaliderde som

ordning ärsåsomsärskildidäromväcka talansåledes intebehöver
Ävenverksamhet.miljöfarligexempelvistill följdskadavidfallet av

iställninggynnadintarersättningsfrågan motparternavad gäller en
rättegångskostnadshänseende.

domstolspröv-medförfarandetnuvarandedettillgodoserSom synes
prövningsförfarandeadministrativthelt sätt änning på ettannatett

Samtidigt kanintressen.enskildamotståendefrånberättigade krav
tillgodosesrättssäkerhet bättresökandens krav påmåhända genom en

domstolsprövning.
föra överskälföregående talar starka attdet motframgåttSom av

vattendom-frånför bevattningvattentäktertillstånd tillfrågor om
aktualitetfrågan sådanSamtidigt har attlänsstyrelserna.tillstolarna

föredraemellertidavspisa. Detsig ärlåter attvidare ominteden utan
frånbortförsfråganförbättraskanförhållanden utan attnuvarande

i bättreskulle överens-också ståprövning. Dettavattendomstolarnas
miljöfrågoridomstolsprövningökadtilltendensmed denstämmelse

i lag-ochhuvudbetänkandei vårtförslagenkännetecknar ävensom
förvaltningsdomstol.tillöverklagandeni frågarådsremissen om

bevattnings-meduppkommertill problemorsakernaEn attav
intehuvudfall över tagetföretagaren i mångaföretag attsynes vara

i sinhärtill kanAnledningen turtillstånd.ansökasigbrytt att omom
krångligt.omständligt ochansökningsförfarandet framståratt somvara

skullevälvattendomstolarnaemellertid inte änkanDet attannatantas
borderätteligenansökningarrimlig tid deinom prövakunna som

göras.
be-tillståndsöka ärunderlåtenhetenförgrundenlegala attDen
intevattenföretagtilltillstånd2 vattenlageni §stämmelsen 4 kap. att

enskilda intressenellerallmännavarkenuppenbartdetkrävs, är attom
dennaOmvattenñrhållandena.inverkanföretagetsskadas genom

ofta ifrågasättasemellertidenskilda fallet kaniriktig detbedömning är
bevattningsföretagen.det gällernär

bevattnings-mellankonflikterdemöjligt förebyggaFör att om
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intresset och i första hand det allmänna fiskeintresset föreligger enligt
vår mening behov styrmedel tillgodoser i huvudsak önske-av tvåsom
mål. Det förmåär lantbrukareatt och andra bevattnareena låtaatt

sinapröva så dessaVattenuttag kan tillatt motståendeanpassas
intressen. Det andra tillskapaär effektivtatt instrument för till-ett
synsmyndigheterna så dessa då det behövsatt snabbt och effektivt kan
ingripa bevattningsuttagmot tillstånd.görs utansom

Som nämnts har vi diskuterat införa anmälningsskyldighetatt fören
bevattningsföretag utförs tillstånd. Den lösningutan därvidsom som
övervägts har varit bemyndigande förett regeringen meddelaatt
föreskrifter anmälningsskyldighet för vattentöretag förom vilket
tillstånd inte söks med stöd kap.4 2 § vattenlagen. Vi har emeller-av
tid funnit de tidigare redovisadeatt invändningarna sådanmot en
ordning har sådan bärkraft denna lösning inteatt bör väljas. Härtill
kommer det kan diskuterasatt bestämmelsen i 8 kap. 7 §om rege-
ringsformen för bemyndigandeutrymme förevarandeettger slag.av

Även förslaget införamot att med dispensprövningett system efter
imönster de tidigare dispensreglema i miljöskyddslagen kan riktas

allvarliga invändningar. Också här måste beaktas det vattenrättsligaatt
prövningsförfarandet handhas domstolar. För det skallattav vara
någon mening med dispensprövning måste denna rimligtvis leda tillen

i och för sig tillståndspliktigaatt bevattningsuttag undantas från vatten-
domstols prövning och i stället regleras administrativtettgenom
förfarande. Systemet leder således till ochatt typ vatten-en samma av
företag kommer i olikaprövas ordning.att Emellertid har vi redan
tidigare konstaterat varken karaktärenatt eller följderna bevatt-av
ningsuttagen motiverar sådan ordning.en

En lösning både kan bidra till förmå bevattnaresom att låtaatt
pröva sina bevattningsuttag i omfattningstörre och öka myndigheternas
möjligheter till snabba och kraftfulla ingripanden i kritiska situationer

detär tidigare redovisade förslaget utbyggnad 2 kap.om en vatten-av
lagen med regler direkt sikte på bevattningsföretag.tarsom Ett sådant
förstärkt skydd för naturmiljön har diskuterats inärmare rapporten
Bevattning 2000 och Jordbruksverket har också förslagpresenterat ett
till lagteknisk lösning.

Förutom vad framgått den tidigare redovisningensom för-av av
skulleslaget länsstyrelsen, innan den fattar beslut vattenområdenom

och tider, samråda med andra myndigheter och de sakägare som
berörs beslutet. Andra harav väsentligt intresseett beslutetsom av
skulle beredas tillfälle till samråd. Vidare skulle länsstyrelsen i likhet-
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styckettredje9 §2 kap.enligtgäller för närvarandevadmed som
siniakttabevattningsföretagaren attvid vite föreläggavattenlagen -

beslutsådantförordnakunna ettskyldighet attavstå vattenatt samt
överklagas.detskall gälla även om

jordbruksbevattningriktad baraskulle inteBestämmelsen motvara
tillstånd.bedrivsbevattningför utanallaomfatta uttagutan som

orsakasvattenbristsådansiktebestämmelsenVidare skulle somta
naturmiljönsådanavattenförhållandena ärsamtidigt atttorka somav

dåSituationerbevattningsuttag,ytterligareskyddasbehöver mot
naturmiljön krävereller äntorkainte beror närvattenbristen annat

ellerbestämmelsernuvarandevattenlagensfår reglerasskydd genom
naturmiljöbegreppetbörsammanhangetlagstiftning. lannangenom

priori-ocksåfaunaobjekt. Attfiskfrskreproduktionen ochomfatta som
börproduktionenbevattningskrävandeframför densjälva fiskettera

i detjordbruksbevattningenhärtillSkälet äri fråga.inte komma att
jordbruksföre-enskildadetförhållande tilliinte börsammanhanget ses

helhet.näringentilltaget utan som
bedrivstill sådana utanbegränsatförslagetEftersom är uttag som

tillståndSådanatillstånd.givnaredanintedet påinkräktartillstånd,
9 §i 2 kap.nuvarande bestämmelsen vatten-stället deniomfattas av

tillståndför dessa omprövas.villkorenkanlagen. Dessutom
formerallasikte påavseddbestämmelsen ärdiskuterade att taDen

grundvatten-omfattar denSålundabevattning. ävenförvattentäktav
betydelseharsådana knappast någonitillfälliga stopptrots attuttag

T.ex.gränsdragningsproblem.finns detNaturligtvisnaturmiljön.för
ialltid diskuterasbotteninfrltrationochstrand-följdtilldetkan av
inivånellerflödetpåverkargrundvattenutsträckningvilken uttag av

ytvattenförekomster.närbelägna
talarnaturmiljönförbetydelsehar mindregrundvattenuttagenAtt

dispensregel.medförsesdiskuterade förslaget börför det enatt
formu-allmäntlänsstyrelsen,skulle också trotssådanGenom enen
sådanafrånundantagenerelltmöjlighet uttagfålerad regel, också att

direktuttagundvikasyftettillkommit i detbara attsidomagasin som
avgränsningen vatten-Eftersomnaturligafrån ytvattensystem. av

med måstebörjatillförbudsregelnomfattas attbörområden avsom
kunnaslutligendispensregelskulleschablonartad,relativtgöras en

påverkarintebevisligenenskildasådanaockså påtillämpas uttag som
föreliggatillståndsplikt kansaksedannaturmiljön. Det är attannanen

ellerintressenallmännaandrainverkanföljd påtillför sådana uttag av
enskilda intressen.på
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förhållandeI till bestämmelsen i 2 kap. 9 § vattenlagen skulle
grunden för ingripande enligt det skisseradeett förslagetnu vara
vattenbrist alltså inte allvarlig sådan. Tanken bakom denna skillnad,

9är § extremsituationer,att påverkar allaavser typer vatten-som av
företag sig dessa bedrivs med stöd tillstånd eller inte.vare Denav
situation diskuteras i förslaget har däremot inte sådan dignitet.som
Den bör därför omfatta bara företag bedrivs tillståndutansom som
redan vid vattenbrist, objektivt faller under tillståndspliktensett,
med hänsyn till naturmiljön. Av anledning det likaså församma synes
starkt kräva det avståddaatt skallatt oundgängligenvattnet vara
nödvändigt för skydda naturmiljön.att

Till skillnad från vad gäller avstående enligt 9 §som vattenom av
skulle avstående till förmån för naturmiljön enligt regel inteen ny vara
förenat med någon tillrätt ersättning. Denna omständighet liksom det
förhållandet bevattningsförbud skulleatt kunna införas under mindre

förutsättningarstränga kan godapå grunder medverka till deantas att
bevattnare bedriver vattentäkt tillstånd sig ellerutansom ser mer
mindre tvingade legalisera sina föratt inte komma iuttag att ett

konkurrensläge. Dettaogynnsamt gäller i synnerhet någon ellerom
några bevattnare redan har tillstånd eller ansöker därom inom visstett
vattenområde.

Det diskuterade förslaget har enligt meningvår betydandenu
fördelar då det gäller deatt nämnda önskemålen.motsvara upp av oss
Vi förordar därför lösning enligt den beskrivna modellen.en

Härutöver vill vi peka på med miljökvalitetsnormeratt ett system
för vattendragen skulle kunna alternativ börett utredasvara som

inärmare bevattningssammanhang.t.ex. Visserligen följer varken av
förslagvårt till miljöbalk eller lagrådsremissen kvalitetsnormattav en

skulle kunna nivå eller flöde i vattendrag. Emellertid viettavse ser
inget avgörande hinder med miljökvalitetsnormermot att systemet
enligt miljöbalken byggs till omfatta kritiska nivåerut även ochatt
flöden i vattendrag. Huruvida sådan inriktning ären av normerna
lämplig dockmåste bedömas bakgrund det inte alltidmot ärattav
entydigt vilken betydelse olika nivåer eller flöden har från miljösyn-
punkt.

Att bestämma miljökvalitetsnorm i enlighet med det föregåendeen
självfalletär grannlaga uppgift. Till börja med måsteatten normer

fastställas för varje vattendrag för sig. För de flesta vattendrag fordras
också Ävenolika fastställs för olikaatt sträckor. det intressenormer

skyddas kvalitetsnonn motiverakan differen-som avses genom en en
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tiering.
i förevarandeSom med kvalitetsnormerär ett system sam-synes

Emellertidmanhang förenat svårigheter utredningssynpunkt.med från
svårigheter miljö-dessa inte gäller i frågavadär större än som om

kvalitetsnormer i allmänhet lagrådsremissen.enligt
Som skulle föreskrifter miljökvalitetsnormerantytts som avserom

nivåer och flöden Eftersommeddelas 6 kap. miljöbalken.med stöd av
sådana föreskrifter enligt 2 miljö-har paraplykaraktär, skall de kap.
balken tillämpas också enligt vad föreskrivet i bl.a.är vatten-som
lagen. tillämpning dåiFör enligt vattenlagen skulleen av normerna
denna bara krävas bestämmelse återkoppling till miljöbalken.en om

införa förregler tidsbegränsing tillstånd tillAtt Vattenuttagom av
bevattning enligtbör mening inte komma i fråga. bedöm-vår Denna
ning också med vad redovisats i den tidigareöverenstämmer som
nämnda departementspromemorian. I stället bör bestämmelserna om
omprövning villkor för tillstånd komma till användning,av om

intressen börallmänna kräver detta. Här anmärkas vi i det följandeatt
föreslår också länsstyrelsen skall få omprövning villkorbegäraatt av
för tillstånd till vattenföretag bara berör länet.som

Beträffande härefter spörsmålet skall frågorprövavem omsom
bildande bevattningssamtälligheter vill vi anföra följande.av

Vattenlagslagsutredningen konstaterade i sitt slutbetänkande att
jordbruksbevattningen med sannolikhet tillkunde förväntas ledastor

intressenkonkurrensökad med andra befintliga vattentillgångarom
vattenregleringar.framoch driva Utredningen föreslog, förutomnya

fråga tillståndsplikt,regler i skyldighet hos läns-strängare attom en
styrelsen anmälan alla grundvattentäkter inteochgöra yt- somom

tillhushållsförbrukning. föreslogs bl.a. möjlighetavsåg Vidare en
samfällighetsbildning vattenöverledningvattenreglering ellernär en
kunde till flera möjlighet tillför bevattnare. Någonnyttavara sam-
verkan mellan för fördelningbevattnare i fall,andra vattent.ex av
eller anläggningar föreslogs dock inte.användande av gemensamma

associationsform vissa remiss-En detta slag efterlystes däremotav av
instanser, främst till jordbruket.sådana med anknytning

till-Föredraganden erinrade samverkan möjlig attatt varom en
skapa enligt anläggningslagen. med denna lösningproblemEtt var
emellertid anläggningslagen inte kundeanläggningsbeslut enligtatt ett

storlek ochde vattenrättsliga tillstånd grundersätta på uttagensavsom
prövningverkningar fordrades i de flesta fall. sådan tvådeladEn

bedömdes lätt bli Viktigast emellertid behovetkunna besvärande. var
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fördelning bevattningsintressenterna.mellan Fördelnings-vattenav av
frågorna krävde bedömningar slag normalt föllänett annatav som
inom anläggningslagens Föredraganden drog därför den slutsatsenram.

dessa frågor inte kunde lösas sig inom anläggningslagensatt vare ram
eller enligt då gällande lagstiftning. lösningEn måsteannan annan
därför sökas prop. 1981822130 161.s.

Som redan framgått blev den lösning valdes vattenrättsligsom en
samfällighetsbildning. Vad gäller formerna för bildandet be-av en
vattningssamfållighet diskuterades i den propositionennyssnämnda

Åolika alternativ. sidan sades praktiska för ñrrätt-skäl tala ettena
ningsförfarande. Ett sådant förfarande användes nämligen för fastig-
hetsbildning för tillskapande gemensamhetsanläggningar enligtsamt av
anläggningslagen och markavvattningssamfälligheter enligt den nya
vattenlagen. Bevattningsñretagen sades också ha vissa berörings-

Åpunkter med markawattningsföretagen. andra sidan det vatten-var
domstolen normalt hade frågor tillstånd tillprövaatt vatten-som om
ükter. Vid denna prövning kunde också domstolen konstatera detom

grund flerapå konkurrerande ansökningar vattentäkt för be-av om
vattning vattentillgång förelåg behov bilda be-attur samma av en
vattningssamfällighet. lämplig samordningEn mellan tillstånds- och
samverkansfrågor bedömdes kunna bara vattendomstolenuppnås om
ñck båda frågorna.pröva Resultatet härav blev enligt föredraganden

samtliga frågor bevattningssamfälligheter,rörande dvs. frågoratt om
tillstånd, ersättning och fördelning samverkans- ochvatten samtav
kostnadsfördelningsfrågor, skulle vattendomstolprövas av

165a. prop. s.
Av det sist anförda framgår spörsmålet skall prövaatt vem som

frågor bildande bevattningssamñlligheter i hög grad berorom av av
vilken ståndpunkt till föregående fråga. tillståndsfrågorOmtarman

i fortsättningen vattendomstolama,även enligtprövas vårärav
mening de redovisade skälen till förstöd domstolsprövningnyss en

frågor bildande bevattningssamfälligheter fortfarandeäven av om av
bärluaftiga. Om däremot tillståndsprövningen förs till länsstyrel-över

skälen med styrka kunna för tilltalanågon övergångserna synes en
förrättningsñrfarande. framgårSom det förut anförda har viett av

emellertid för domstolsprövningen tillståndsfrågor börstannat att av
behållas. Vi till ilägger därför inte fram förslag ändringar den nu
berörda frågan.
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tillståndsbeslutOmprövning4.4.7 m.m.av

Inledning

beslutvarithadehuvudprincip i 1918 vattenlagårsEn att ett om
framtid,gällde för allkraftvunnittill vattenföretag lagatillstånd som

anspråk elleridetunderlåtenhetinte förföll grunddet på att taavom
principen hadeFrånbegäran.sökandenstidsbegränsats på egen

innehåll.tillståndetsgälldesåvittemellertid gjorts flera undantag
bestämmelsernabegränsningar delsviktigaExempel sådanapå omvar

vattenkraftanlägg-nyprövningkungsådra, dels reglerna störreavom
utverkandetillmöjligheternavattenregleringar, delsochningar av
kundevattenhushållningsbestämmelser. Dessutomändrade vatten-

svårbedömdavissaslutliga avgörandetskjuta detdomstolen avupp
företaget.avvakta erfarenheternaprövotidför underfrågor att aven

Även vattenrättsligt tillståndgrundenvilar denvattenlagen på att ett
sökandensinteframtid det tidsbegränsats påför alli princip gäller om

förekommande fallinnefattar också i rätttillståndbegäran. attEtt
ligger i tillståndetvattenanläggning. Vidareoch bibehållauppföra en

i enlighettillgodogöratillståndshavarenförovillkorlig vattenrätt atten
vattenlagen.15 kap. l §tillståndet. Semed

undan-emellertid med vissaförseddprincipennämnda ärDen nu
förutsättningartillstånd vissavillkoren för underSålunda kan etttag.

vattenhushållningsbestämmelser meddelas. VadVidare kanändras. nya
självatredje möjlighetvattentäkt omprövatillstånd till ärgäller atten

20 § lagenvattenlagenoch15 kap. 9tillståndet. Se samt
införande vattenlagen.om av

förverkandeliksomvillkoransöka omprövningRätten att omom av
vattenlagen.15 kap. 7 §Kammarkollegiettillstånd tillkommerav

Allmänt

Vattelnlagsutredningenenligthuvudprincipen fickangivnaDen nyss
vattenrättsligafast deoskälig grad låstetill tillstånd iinte leda att ett

föreslogsjämkningarVissalång tid.mycketförhållandena under
föreslogsuppskovsmöjlighetentillmotsvarighetdärför. Förutom atten

grundvattentäkter,yt-ochföretagstyper, bl.a.beträffande vissadet
vilja tidsbegränsasökandensmöjligt även ettskulle motattvara
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tillstånd. Som principiellt viktig nyhet föreslogs aug givnaen annan att
tillstånd under vissa förutsättningar skulle kunna till förmånomprövas
för allmänna intressen. Sådan omprövning skulle kunna ske dels efter
utgången viss bestämd tid, dels också dessförinnan detav en men om
skett väsentliga förändringar med avseende på vattenförhållandena.
Utredningens förslag innebar också efter övergångstidatt en om-- -
prövning skulle kunna företas i frågaäven vattenföretagom som
tillkommit enligt äldre lagstiftning. principI skulle tillståndshavaren

berättigad till ersättning för vad han tvingades vidvara avstå ompröv-
ningen. Denna föreslogsrått emellertid bli begränsad i de fall ompröv-
ning kom ske till förmån för vissaatt särskilt angivna allmänna intres-
sen.

Det huvudsakliga skälet till förslaget tidsbegränsningom en av
tillstånd beträffande vissa företagstyper enligt Vattenlagsutred-var
ningen befarad ökad lokal konkurrens vattentillgångarna.en Dettaom
medförde försökamäste åstadkommaatt rationell hushållningman en
med och fördelning Som typiskt exempelvattnet. behovetpåettav
härav nämnde utredningenden alltmer ökade jordbruksbevattningen.
Vidare pekades på det i vattendomstolspraxis sinaatt på håll gjorts
försök lösa sådana problematt tidsbegränsa tillstånd tillattgenom

ellerVattenuttag prövotidskonstruktioner. Förslaget igenom attom
vissa fall tidsbegränsa tillstånd dock inte något gehör hos före-vann
draganden.

Till förstöd principen tillstånd gäller för all framtidatt anfördeett
föredraganden han delade Vattenlagsutredningensatt uppfattning att en
företagare fått tillstånd till vattenföretag för sin ekonomiskaettsom
och tekniska planering kunnamåste frånutgå tillståndet normaltatt

kommer bestå i oförändradsett formatt under längre tid. Etten
tillståndsbeslut borde därför företagaren rimligt mått trygghetettge av

ingripanden.mot Om tillståndsbeslut eller väsentligasenare ett delar
det kunde rivas vidare, företagarensansågsutan ställningav bliupp

alltför osäker prop. 1981822130 106.s.
Vad gäller konkurrens- och fördelningsproblemen föredra-ansåg

ganden dessa berodde främstatt bristandepå planering. Emellertid
hade planeringsfrågoma fått allt aktualitetstörre instrumentenochen
för planeringen skulle komma förbättras. Det låg därföratt tillnärmast
hands försöka lösa sådanaatt frågor inom för särskildramen en
vattenplanering. Vidare pekades på särskilt vad gällde bevattnings--
företagen framkomligatt lösa konkurrensfrågorvägen att kunde vara

Åvattenrättslig samfällighetsbildning. andra sidanen framhölls att en
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självfallet kunde utgöratill tidsbegränsning tillståndmöjlighet ettav
Emellertid taladefördelningsmetodema.till de nämndakomplement

giltighetstidtillståndsför i stället förflera skäl begränsa ettatt attman
skäl sadessådantomprövningsinstitut.sig Ettskulle begagna ettav

kostnadskrävande omgångochframstod onödigdetatt som envara
resursutnyttjandetomfördelningtillståndsgivning,med avom enen ny

tidsbegränsadeförmodasvidarealdrig blev aktuell. kundeDet att
vidlöpavattentillgång skulle kommautnyttja visstillstånd utattatt en

samladmöjligtinte blev någonolika tidpunkter det ändå göraså attatt
därvidutnyttjande.fortsatta Attbedömning vattentillgångens av-av

framstodtillstånd tills samtliga gamla löptvakta med ut somnya
107.praktiskt möjligtönskvärt eller a.varken s.prop.

Å vissa andrabeträffandesidan anförde föredragandenandra att
fåtänkaskundefrågorna resursfördelning dessaproblem än enom

tillstånd.tidsbegränsade T.ex.lösning medenklare ett systemgenom
uppkommatill tillståndshavaren intefrågor ersättningskulle några om

skulleresursfördelningtillståndet löpte ochi samband med utatt ny
bättretidsbegränsade tillstånd sades ocksåmedEttgöras. system passa

arrendator.jordbruksbevattning förtill lämnadesi fall tillståndde en
tillståndtidsbegränsadeskäl för ordning medytterligareEtt varen
meddelasändå alltid kunna påenligt föredraganden sådana måsteatt

108.sökandens begäran a. prop. s.
övervägandenredan framgått blev resultatet föredragandensSom av

bestridandetillståndtidsbegränsade sökandensmed motatt ett system
behövde skeomfördelningborde införas. deninte I mån vattneten av

och,för omprövningsinstituti stället ske inomborde detta ettramen
vattenrättsligförbeträffande bevattningsföretagen, inom enramen

samfällighetsbildning.

allmännatillstånd till förmån för intressenOmprövning av

hade det1918 vattenlagoch nyprövningsinstituten iKungsådre- års
all-nytillkommandesyftet underlätta förde skulleattgemensamma

likartadeInstituten påintressen sig gällande. ävengöramänna att var
vattenbyggnaderde båda innebar skyldighet fördet ägaresättet att av

sig i derasersättning finnai viss utsträckning tillrätt attatt utan
rättsliga regleringenlagligen förvärvade rättigheter rubbades. Den av

huvudsakligaKungsådreinstitutetsinstituten dock mycket olika.var
frittsådana anspråk påsyfte underlätta förverkligandetattvar av
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framrinnande kunde komma ställasvatten från samhällets sidaattsom
sedan tillstånd lämnats hålla inneett vid vattenbyggnad.att vattnet en
Nyprövningsinstitutet syftade till omprövning den avvägningen av som
gjorts i tillståndsbeslut mellan byggnadsintressetett och motstående
allmänna intressen. Den äldre vattenlagen innehöll också bestämmelser

lösningsrätt för Sålunda det möjligt för dennastaten. medom attvar
vissa längre intervall lösa utbyggda strömfall, det behövdesnär för att
tillgodose allmänt behov.

Frågan omprövningsinstitut diskuterades ingåendeett inyttom
samband med vattenlagens tillkomst se 198182:130 108 ff.prop. s.

Vattenlagsutredningens förslag gick bestämmelsernapåut att om
kungsådra, nyprövning och lösningsrätt skullestatens ersättas ettav

med omprövning till förmån för allmännasystem intressen. Den nya
ordningen skulle alla vattenföretag, storlek ochtyper oavsettavse av
belägenhet.

Även föredraganden ansåg det fanns behov kunnaatt attav om-
vattenföretag.pröva Visserligen kunde vid tillståndsgivning vidman

dåvarande tidpunkt och kanske i ännu utsträckning i framtidenstörre
grundpå erfarenheter med säkerhet tidigarestörre förutseänav vunna

vattenföretagens verkningar och villkoren därefter. Trots dettaanpassa
kunde det emellertid visa sig tillstånd från början olämpligtatt ett var
utformat. kundeDet också så omständigheter uppkommitattvara nya
efter det tillståndet meddelats. Som exempelatt nämndes ändringar i
vattenförhållandena, teknik, samhälleliga värderingar angåendeny nya
förhållandet mellan utbyggnadsintressen och bevarandeintressen eller

förändringar detpå samhällsekonomiskastora området. Föredraganden
biträdde därför förslaget till omprövningsinstitut innebördett nytt av

företagre skulle skyldig i vissatt utsträckning underkastaatten vara
sig inskränkningar i givet tillstånd allmänna intressenså iett att
fortsättningen kunde tillgodoses bättrepå därvidsätt. Att i lagenett
direkt vilka allmänna intressen skulle kunna beaktas ansågsange som
inte lämpligt. En sådan lagstiftningsteknik kunde nämligen binda
utvecklingen för framtiden, eftersom det inte lagändring skulleutan

möjligt beakta nytillkommande intressenatt skydds-vara av samma
värda grad de särskilt angivna.som

Såväl Vattenlagsutredningen föredraganden framhöll detattsom
föreslagna omprövningsinstitutet inte kunde gälla begränsningar.utan
Sålunda borde det inte möjligt vid omprövningen meddela såattvara
ingripande ändrade föreskrifter företaget blev omöjligt drivaatt att
eller medförde orimliga kostnader för företagaren. bordeDessutom det
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omprövningen haintresse skulleallmänna tillgodoses engenomsom
emeller-föredraganden dettyngd för kunna beaktas.viss Enligtatt var

perspektiv,i vidarenödvändigt omprövningsfrågan ocksåtid ettatt se
företagarintressenochi vilket konflikten mellan intressenallmänna

Naturligt-samhälleliga intressen.konfliktgäller mellan olikaytterst en
handlingsfrihetvis viss detdet i och för sig önskvärt med närenvar

nytillkomna miljöskadoringripa oförutsedda ellergällde att mot t.ex.
vattenföretag. kostnaderna både förorsakade Emellertid måsteav

handlingsfriheten bärasgenomförda åtgärder och för själva ytterst av
ochenskilda medborgarna i arbetstagare, konsumenterde egenskap av

ojämtdessutom slåskattebetalare. kostnadsbörda kundeDenna mot
väsentliga samhälls-speciella branscher och regioner, varvid andra

Även effekternaintressen kunde hotas. de primära ompröv-ettavom
relativtningsinstitut, krediter för företagarna, blev be-dyraret.ex.

effekter möjlighetkunde negativa indirekta uppkomma.gränsade En
nämligen påverkatillstånd till Vattenkraftverk kundeomprövaatt
kraftutbyggnadñnansieringsmöjlighetema för formerandra änäven av

kraftverk omprövningsinstitutet blevvattenkraften. grundOm påett av
till följdbelånings- rebelåningsobjekt, kunde detta fåochsämre som

för-fortsatta utbyggnaden hela kraftproduktionsapparatendenatt av
idyrades med tydligt genomslag den prisnivån.totalaett

redovisade omständigheterna enligt föredragandenbordeDe nu
in vid utformningen omprövningsinstitutet.det Detvägas av nya var

desåledes nödvändigt och omfattningenövervägaatt arten nyaav
åläggas Vidare hadeförpliktelser skulle kunna företagarna.som

omprövning betydelse. frågan i vadtidpunkten för Slutligenstor var
för inskränk-företagaren till ersättningskulle berättigadmån vara

ningar i tillståndet mycket väsentlig.
princip inte före-Vad gällde den förstnämnda borde det ifrågan

ligga förpliktelserbegränsningar denågra med avseende på arten av
omprövning. Vidskulle kunna åläggas företagaren samband medisom
förpliktelserdenna borde därför företagaren kunna åläggas de som

påkallatlämpligast för tillgodose allmänna intressedetansågs att som
omprövningen. i vidta skadeföre-Förpliktelserna sades beståkunna att

erosionsskyddbyggande åtgärder, och ellerspegeldammarsåsom
ñskutsättning eller fiskodling.skadekompenserande åtgärder t.exsom

Förpliktelserna kunde skyldighet för företagarenockså innebära att
fallhöjd, ändradeeller underkasta sig förlustavstå att tapp-vatten av

regleringstillstånd.ningsbestämmelser eller begränsningar i tidigare
Även kombinationer tänkbara.sådana årgärder En typannan avav var



378 Kapitel 4

förpliktelser ändrade eller kontrollåtgärder.var nya
Beträffande däremot omfattningen företagarens förpliktelser iav

samband med omprövningen borde denna enligt ñredraganden före-
slnivas i lagen. Framför allt ekonomiska skäl förtalade det skulleatt

för de förpliktelsemasättas vad ñck innebära.gräns Omen nya
för ändring omfattningstörre skulleutrymmet ängavs en som senare

komma utnyttjas i praktiken, kunde kostnaderna för gardera sigatt att
framtidaeventuella händelser slå igenom och leda till alltför högamot

ñnansieringskostnader för osäkra företag. Som redan framhållits
innebar begränsningarna det vid omprövning inte skulle få före-att
skrivas sådana eller ändrade villkor medförde ändamåletattnya som

företagetmed inte kunde tillgodoses eller förutsättningarna föratt
företaget rubbades Villkoren fick inte heller åsamka till-avsevärt.
ståndshavaren, innehavare till andelskraft ellerrättav annan som
inrättat sig efter företaget förlust eller kostnad inågon stodsom
missförhållande till de fördelar kunde vinnas. Vidare bordesom
hänsyn också till de förpliktelser och inskränkningar tidigaretas som
ålagts tillståndshavaren till förmån för intressenallmänna huvudöver

och således inte endast till förmån för det intresse skulletaget som
tillgodoses vid omprövningen. Emellertid borde därvid hänsyn tas
endast till företagarenvad fått iunderkasta sig samband tidigaremed
omprövningar och alltså inte till vad han fått enligtavstå det ursprung-
liga tillståndet i förhållande till ansökningen.

Vad gällde tidpunkten då omprövning tidigast skulle få ske an-
föredragandenmärkte Vattenlagsutredningen i värdefull analysatt en

kostnadseffektema vid olika tidsperioder dragit slutsatsen ekono-attav
miska hänsyn inte utgjorde hinder tidsfristennågra större mot att
gjordes väsentligt kortare tidigare nyprövningsperiodenden 55än om

Även ekologiskaår. skäl för frist.talade kortareen
Enligt Vattenlagsutredningen det inte lämpligt eller möjligtvar ens
i lagen bestämda tider omprövning tidigast skulle kunnanäratt ange

ske. ställetI borde tiden tillståndsmyndighetenbestämmas medav
hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall. tidensFörutom
inverkan ñnansieringsfråganpå borde beakta den avskrivningstidman

vanlig eller ekonomiskt motiverad. borde ocksåHänsyn tassom var
till de ekologiska förhållandena, den eller mindre förändringstörre av
vattenstånds- och avrinningsförhållandena anläggningen medförde,som
den olägenhet eller fördel anläggningen medförde från allmänsom
eller enskild synpunkt graden för anläggningens ägare.samt nyttaav
Även det hydrologiska materialets tillförlitlighet faktorvar en som
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borde beaktas enligt utredningen. bestämda tidensEfter den utgång
skulle frågan omprövning kunna helst.närtasom upp som

Föredraganden delade i allt väsentligt Vattenlagsutredningens
uppfattning. förordadeHan emellertid idet lagen skulleatt anges en
minimi- maximitid för omprövning. Av rättssäkerhetsskäl borderesp.

ställningnämligen de minstaäven företagen tryggad ochges en om-
prövning i fråga dessa borde liksom beträffande äldre företagom - -
kunna ske efter tio Vadår. gällde de företagen borde tidenstörre
kunna längre, bl.a. med hänsyn till ñnansieringssystemet förvara

ytterligai-eVattenkraftverkstörre med 20-åriga obligationslån och
belåningstid tio år. Omprövning skulle dock alltid kunna ske efterom
30 år.

frågaEn diskuterades den tidsfrist skulle börjasom var om en ny
löpa, någon omprövning inte påkallades vid utgången denom av
tidigare perioden. Föredraganden medgav reglering härvidlagatt en
skulle kunna undanröja osäkerhetsmoment för tillståndshavaren.ett
Han emellertidansåg fördelarna med Vattenlagsutredningensatt
förslag övervägde. Genom helstnär efter tidsfristensatt utgångsom

omprövningkunna påkalla kunde invänta fristen för ompröv-attman
ning gick för andra företag iäven vattendrag.ut Därigenomsamma
kunde samtidiguppnå omprövning samtliga företag, någotman en av

bedömdes betydelse inte minst i fråga korttidsregle-som vara av om
ring i vattendrag. Då eller bestämmelserett strängare meddelatsnya
vid omprövning, borde enligt föredraganden omprövning intenågon ny
få förrän efterske viss tid från det tidigare omprövningsbeslutet.
Därvid borde gälla frister för den första omprövningen.samma som

Efter i 24mönster § miljöskyddslagen föreslog Vattenlagsutred-
ningen bestämmelse för tidigaremöjliggöra omprövning detatten om
under löpande tillståndsperiod inträffade händelse inte hadesom
förutsetts tillståndsbesluteti och väsentligt ändrade förutsätt-som
ningarna för detta. Utredningen framhöll dock de väsentligt ändradeatt
förhållandena skulle faktisk bestämmelsen måstenatur samt attvara av
tillämpas restriktivt. Detta innebar inte alla allmänna intressenatt
kunde tillgodoses vid denna omprövning. Detta emellertidmåstetyp av

det skulle meningaccepteras någon med omprövningen ochom vara
ville undvika omständlig procedur med krav frampåom man att taen

material beträffandeäven andra intressen de föranlettän ompröv-som
ningen.

Vissa remissinstanser, bl.a. Kraftverksföreningen, efterlyste en
minimitid föräven omprövning förevarande slag. Enav nu annan
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framhöll fysiska förändringar i vattendrag bordeendastatt ettyttre
intekunna föranleda omprövning och tillkomsten företagatt nyaav

befintligaborde dit, eftersom till före-räknas sådana måste anpassas
tag.

förslag innebarFöredraganden Vattenlagsutredningensansåg att en
behovlämplig avvägning företagarintresset och samhälletsmellan av

före ordinariei undantagsfall villkoren för tillstånd denomprövaatt ett
minimitid skulle ledatidsfristens därvid föreskriva vissAttutgång. en

underströkstill syftet med denna omprövning inte uppnåddes. Detatt
skulle kunnadock endast faktiska förändringar i vattendragatt rent ett

föranleda omprövningcn. nämndes tillkomstenSom exempel av nya
vattensituationen,eller avloppsföretag, förändradevatten- sam-som

inte lät sigtidigt lämplig anpassning de företagen görassom en av nya
anledning tillvid tillståndsprövningen företag.dessa En annanav

fleraomprövning kunde tillståndet beträffande eller vatten-ettattvara
omprövnings-företag i bestämdavattendrag efter denomprövatsett

periodens därigenom uppkommit väsentligt ändradeoch detutgång att
vis kundeförutsättningar för andra företag i vattendrag. På såsamma

vinna samtliga kraftverk i älvden fördelen tillstånden föratt enman
i anslutning till varandra.eller älvsträcka kunde Däremotomprövasen

omprövning förändringar iföll utanför området för förtida t.exen
vilka intressen borde skyddassamhällets uppfattning samt nyasomom

tekniska landvinningar.

till vidRätt ersättning omprövning.

fall tillför tillstånd i de flestaOmprövning villkor lederett enav
medför kostnadinskränkning i tidigare tillståndet densådan det att en

sällanför tillståndshavaren. denna kostnadDäremot motsvarar mera
uppskattningbar vinst för deti ekonomiska klartnågon termer

allmänna skallblir tillståndshavaren eller detallmänna. dåFrågan om
kostnaderinga förhållanden eventuellabära dessa kostnader. underAtt

harblir omöjliga bäraför tillståndshavaren får bli deså attstora att
redan framhållits.

Även vidersättning från det allmännafrågan till ompröv-rättom
tillkomstvattenlagens sediskuterades ingående i samband medning

l98l82zl30 115 ff.prop. s.
för enskiltinskränkas förmåntillvattenrättsligt tillstånd kanEtt ett

förlusterfull till till-ersättning förprincipintresse. skall då utgåI
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ståndshavaren, det inte vidtagandefråga skadeav-ärom om av
hjälpande eller skadeförebyggande åtgärder. produktionsförlusterFör

liknandeoch bör emellertid alltid full ersättning dennautgå. Mot
bakgrund kunde hävdas det från tillståndshavarens synpunkt inteatt
fanns någon anledning han själv skulle bära förlusten dåatt ett mot-
svarande produktionshämmande ingrepp skedde till förmån för ett

Ävenallmänt intresse. andra skäl kunde anföras till för till-stöd att
ståndshavaren skulle tillerkännas full ersättning för förlust vid ompröv-
ning. Om det allmänna stod för kostnaderna, blev det synlig ñnan-en
siering samhällets budget iöver stället för ersättningsfri reglering.en
Man skulle därigenom säkerhet och föruppnå större utrymme en
rationell avvägning. Kostnaderna skulle i fortsättningen kunna be-
traktas investeringar, kunde uppskattas och Iersättas. vartsom som
fall skulle sådant kunna tillämpas i frågasynsätt allmännaett om
intressen ekonomisk natur.av

Såväl Vattenlagsutredningen föredraganden emellertidansågsom
inte under alla omständigheter kunde tillämpa principenatt man om

full ersättning vid omprövning till förmån för allmänna intressen. Utan
viss ersättningsfrihet skulle nämligen det allmänna få svårt atten

hävda sina intressen. Varken finansiering vattenrättsligaen genom
avgifter eller anslagsgivning statsbudgetenöver bedömdesen vara en
framkomlig framhöllsDet ocksåväg. faktum mångaett att vatten-som
företag, i synnerhet avskrivna Vattenkraftverk, mycket vinst-var
givande. innebarDetta sådana företag med hänsyn tillävenatt tagen-
deras roll vid finansieringen andra företag väl kunde bära delav en-

förlusten vid omprövning.av
En omständighet enskildesden rådarätt överatt attannan var

redan enligt äldre varit begränsad och till sitt innehållvattnet rätt
bestämd de allmänna ändamål vattendragen hade böraansettsav som
tillgodose. Som exempel nämndes kungsådre- och nyprövnings-
instituten, möjliggjorde allmänna intressen kunde hävdasatt utansom
alltför kostnader för samhället.stora

Föredraganden delade Vattenlagsutredningens uppfattning detatt
invecklade regelsystem bestämmelserna kungsådra bildadesom om
borde med enklareersättas regler begränsning i tillståndshavarensom

till ersättning för intrångrätt i då omprövning skedde ivattenrâtten,
syfte tillgodose allmänna intressen. Rätten till full ersättningatt borde
falla bort i fråga preciserade allmänna intressen kvalificeradom av

Till denna hänfördes allmän farled,natur. allmän hamn ochgrupp
flottled,allmän ñske hälsovården denoch allmänna miljövården.samt
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tillDäremot borde de berörda intressena inte räknas bevattning eller
torrläggning. hade visserligen varit kungsådreintressenDessa men

böra betraktas främst privatekonomiska intressen.ansågs nu som
fråga skyldigheten iI kungsådrevattendragenavstå vattenattom

hade gällt den historiskt betingade huvudprincipen denna skyldighetatt
omfattade endast del framrinnande skyldig-det Ocksåvattnet.en av
heten ersättning vidkännas produktionsförlust vid nyprövningatt utan

Ävenhade varit partiell. vid omprövning borde motsvarandeen
ordning gälla då det fråga skyldighet för tillståndshavaren attvar om

eller fallhöjdavstå eller underkasta sig produk-på sättvatten annat en
tionsförlust. Skyldigheten full ersättning bordeavståatt vatten utan
dock gälla i alla vattenområden och beträffande alla typer vatten-av
ñretag.

Vad gäller omfattningen ersättningskyldigheten under-att utanav
sigkasta inskränkningar föreslogs borde från andelarutgåatt man av

den omfattades tillståndet. falldet omprövade delrätt Isom av en
kunde direkt knyta till produktionsvärdet vattenföretaget,man an av
eftersom därigenom skulle få det adekvata uttrycket förmestman
företagarens belastning. gällde Vattenkraftverk regleringarDetta samt
och överledningar för företagkraftändamål. Beträffande sådana borde
således tillståndshavaren medges till ersättning för det produktions-rätt
bortfall vid omprövning tillåsamkades honom villkorsom genom nya

delden värdet bortfallet viss del produktionsvärdetöverstegav en av
vid anläggningen. Vattenkraftverk borde produktionsvärdet be-För

till vattenkraft tillgodogjortvärdet den i skick kundestämmas av som
vid kraftverket. kraftökningAvdrag borde därvid för dengörasuttas
föranleddes förekommande regleringar överledningar.ellersom av

Produktionsvärdet vid och överledning för kraftändamålreglering
borde till följd regleringendet värde varmed elleranges som av
överledningen vidden varje kraftverk uttagbara kraften blivit ökad
eller, då innebaråtgärden förut uttagbar vattenkraft kunde utnyttjasatt

fördelaktigare därigenom värdehöjningen.på den uppkomnasätt,ett
Vad gällde andra vattenföretag det enligt föredragandenkunde vara

eller omöjligt objektivt uppskatta produktionsvärde.svårt rent att ettav
Som exempel nämndes vattentäkt för kommunal Vattenförsörjning. I

falldessa tillgripa andra metoder. Ersättnings-tvungen attvar man
friheten för det allmänna i fall vissborde sådana delmotsvara en av

tillgodogjorda vattenmängden, viss berörda fall-den del denen av
del det regleringsmagasinet.höjden eller viss utnyttjadeaven
inte skulle kompenseras böra liggasadesDen andel inomsom
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gränserna 15 l20 produktionsvärdet vattenmängden,av resp.-
fallhöjden eller magasinsvolymen. Andelen skulle bestämmas av
tillståndsmyndigheten i samband tillståndsbeslutet.med Vid denna
prövning borde hänsyn till bl.a. företagets inverkantas på vatten-
stånds- och avrinningsförhållandena, fördelden eller olägenhet som
företaget väntades medföra från allmän och enskild synpunkt, graden

för tillståndshavarennytta och innehavare till andelskraftav rättav
längden tidsfristen ñrsamt omprövning.av

Om produktionshämmande inskränkningar föreskrivits föreredan
den ordinarie omprövningsperiodens till följdutgång väsentligtav
ändrade förhållanden, borde i sådana fall den andel inte kompen-som
serades minskas med hänsyn till den tid återstod fram till densom
ordinarie omprövningen.

det fall företagarenFör åsamkades andra kostnader vid omprövning
till förmån ñr allmänna intressen, såsom för ålägganden utföraatt
skadeförebyggande eller skadeavhjälpande åtgärder, borde han själv få
bekosta dessa åtgärder, eftersom kostnaderna bedömdes bli för-
hållandevis måttliga.

Omprövning äldre tillståndav

särskiltEtt problem vid vattenlagens tillkomst hur det ompröv-var nya
ningsinstitutet skulle förhålla sig till sådana tillstånd meddelatssom
enligt äldre lag. Att de bestämmelsernagöra omprövningnya om
tillämpliga sådanaäven på företag ansågs nämligen strida grund-mot

företagare isatsen förvägatt skall kunna bedöma de rättsligaen
konsekvemsema sitt handlande.av

Emellertid framgick inventering Vattenlagsuuedningenav en som
gjort i samarbete med Kammarkollegiet och Naturvårdsverket detatt
fanns behov kunna äldre tillstånd.att ompröva även Särskilt uttalatav

detta behov i fråga tillstånd meddelats under den tid dåvar om som
naturvårds- och miljöskyddsintressena inte beaktades i ut-samma

Ävensträckning vid tiden för lagstiftningsärendet. fiskeintressetsom
motiverade möjligheterna tillatt omprövning äldre tillstånd vid-av
gades. Utredningen föreslog därför de omprövningsreglernaatt nya
skulle tillämpas även äldrepå företag, dock med vissa modifikationer

hänsyn till tillståndshavarna och kreditgivarna. Sålunda skulleav
möjligheten till omprövning enligt de reglerna inträda först efternya

övergångsperiod tio frånår den lagens ikraftträdande.en av nya
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förflutittrettiogälla årkraftverkbeträffande bl.a.Vidare skulle att
vadföreslogs ocksåsärskilda reglerfullbordan. Vissafrån företagets

nyprövnings-underkastadevattenföretagsådanagällde varsom
inte hadekompenserasinte skulleandelskyldighet. denDå som

föreslogtillståndsbeslutet,gamlasamband med detikunnat bestämmas
bestämmasför alla skulleandelen gångVattenlagsutredningen att en

fallhöjden ellervattenmängden,produktionsvårdet,till 120 maga-av
sinsvolymen.

föredraganden detVattenlagsutredningenlikhet ansågmedI vara
möjligtgjorde detordningrättssäkerhetsintresse attattett somen

gjordesstarka skälintevattenrättsligt tillståndompröva utanett
emellertidSådana skäl ansågstillstånd.tillämplig också äldrepå

omprövningsärskilt behovetfall. pekade påföreligga i detta Han av
tagitssådan hänsyntillstattsvattenföretagäldresådana utan attsomav

vidskulle ha skettintressenallmännatill motstående senareensom
vissa modifika-medborde därförtillståndbedömning. Också äldre -

enligt reglerna.tioner deomprövas nya-
medi samband ompröv-särskilt övervägdesfrågaEn annan som

från detersättningtilläldre tillstånd denning rättenomvarav
för-utvidgning inämligeninnebarreglernaallmänna. De ennya
tålaersättningskyldighetentill äldrehållande sårätt på sätt att utan

vattenföretagi allatillämplig frågainskränkningar gjordesvissa om
andelenföreslagnaSamtidigt denoch belägenhet.storlekoavsett var

itillståndshavarenvadmindreinte kompenserades120 änom som
kungsådra ochenligt bestämmelsernafall fåttvissa kunde ha avstå om

nyprövning.
rättssäkerhetsskälkrävdeövervägandenEnligt föredragandens att

beroendegjordesskyldigheten ersättning avstå etc.vattenatt utan av
inskränkningarunderkastat deföretag skulledet omprövas varsomom

ochkungsådrareglernaenligtersättningsrätten gälldei ny-omsom
intesådana företagbeträffandeförordade därförprövning. Han att som

ersättningfulltillinnehavarna skulle haregler rättomfattades dessaav
omprövning,till följdkostnadför förlust eller oavsett omaven

ellerintressekvalificerat allmäntförtill förmånavståendet skedde ett
inte.

underkastade reglernaföretaggälldeVad däremot omsom var
detersättningsfrihet förvissnyprövning bordekunsådra eller en

dessai frågaförhållandenaföreligga. Emellertidallmänna omvar
behövdefullständig rättvisadärvidföretag olika. För uppnåatt manen

tillståndshavaregickprincip ha reglering påi attut varensomen
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andelbara denskyldig vid omprövning ersättning avståatt utan som
enligtersättningsigför allmännaåterstod det tillgodogöra utanatt

omvittnatinnebära deemellertidäldre bestämmelser. skulleDetta att
reglernaochkomplicerade kungsådrebestämmelserna även om ny-

i fallframtid eller såför allprövning skulle komma tillämpas vartatt
sådaninte kompenserats. Enfanns kvar andellänge det någon som

oacceptabeltkomplicera påordning bedömdes dock regelsystemet ett
Vattenlagsutredningens förslagFöredraganden biträdde därförsätt. om

Omför det allmänna.schablonisera ersättningsfriheteni ställetatt
borde kunnalågt till 120,därvid andelen så accepterasattes mansom

fåtttidigare hade avstå,tillsammans med vad tillståndshavarenden,att
kunde haföretagarenfall överstiga vadkanske i enstaka kundenågot

kungsådra ochbestämmelsernafått enbart grundavstå på omav
nyprövning.

föreslagnadenna inte deni riksdagen accepteradeVid behandlingen
därförersättningsfrihet. blevResultateti frågaskillnaden att,om

ikraft-tillkommit före vattenlagensvattenföretagallabeträffande som
bestäm-tidigare inte omfattatsdeträdande och således även som av
skyldigblevnyprövning, tillståndshavarenkungsådra ochmelserna om
120.ersättningsfri andelsig för allmännaunderkasta detatt omen

Även ocksåkan ifrågasättasavsikten varit detta dock attom --
i allameddelats enligt äldretillståndinnehavare rätt samman-somav

sig vissskyldiga vid omprövning underkastaskullehang att envara
blivit fallet.inteallmänna har emellertidersättningsfrihet för det så

företagsituationer där omprövning äldrei sådanagällerDetta av
förpliktas skadeförebyggandeutförai tillståndshavarenresulterar attatt

Åtgärder beståförra slaget kanskadeavhjälpande åtgärder. deteller av
anläggaålyngelledare,exempelvisi bygga ñsktrappa eller attatt

Åtgärder denbiotopåtgärder.spegeldammar eller vidtaatt senareav
kostnadñsk.utsättning Denkategorin kan bl.a. odling eller avavse

inteåtgärder hartillståndshavare för sådanaåsamkas ansettssom en
i dessaharomfattas ersättningsfriheten för det allmänna utan statenav

skadaför den åt-fall full ersättning till tillståndshavarenatt utge
innebär för denne.gärderna

skillnadföreliggerdetförhållandet berornämnda påDet att ennu
ersättningtilltillståndshavarensvad gäller uttrycka rättsättet att

sidanoch andra12 vattenlagen åmellan sidan 9 kap. och 14å ena
införande vattenlagen.ll och 12 §§ lagen avom

medförbl.a.stadgasförsta stycket vattenlagen9 kap 12 §I att
ellerförlusteller 11 §omprövning enligt 15 kap. vattenav
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fallhöjd eller inskränkning reglerai förratten avrinningatt vattnets
tillståndaskavare omfattas omprövningen ersättning förutgårsom av
förlusten eller inskränkningen, inte följer 14annatom av

Däremot i 11 ñrsta§sägs stycket lagen införande vatten-om av
lagen bl.a. medför omprövning enligt 15 kap. 9 eller 1latt §

vattenlagen tillstånd enligt 1918 vattenlagårs ellerettnya mot-av
svarande äldre bestämmelser skada för tillståndshavaren utgår
ersättning till denne, inte följer 12annatom av

Eftersom omprövning äldre tillstånd i fallmånga sker ochav
kommer ske enligt 15 kap. 4§ vattenlagen till förmån för detatt
allmänna ñskeintresset, kan den påtalade olikheten komma attnu
medföra betydande kostnader för Kammarkollegiet har dockstaten.
gjort den bedömningen intedet realistiskt räkna medäratt att att
kollegiet kommer tillföras för bekosta skadeföre-att attresurser
byggande eller skadekompenserande åtgärder i önskvärd omfattning.

Med anledningen den påtalade skillnaden har Kammar-av nu
kollegiet i skrivelse till Justitiedepartementet i januari 1992 gjort
framställning ändring i lagen införande vattenlagen.om om av
Kollegiet har därvid föreslagit 11 och 12 §§ ändras så överens-att att
stämmelse i sak med 9 kap. 12uppnås § första stycket och 14 första§
stycket vattenlagen.

Kammarkollegiets framställning har remissbehandlats och frågan
bereds för inomnärvarande regeringskansliet i interdepartementalen
arbetsgrupp med sikte på förslag till lagändring skall lämnas tillatt ett
riksdagen under våren 1994. Enligt uttalande i bilaga 1 till proposi-
tionen 199394:30 strategi för biologisk mångfald 26s. skallom
förslaget gå vidpå omprövning äldre tillstånd föreskrivnaut att av
skadeförebyggande och skadekompenserande åtgärder skall bekostas

tillståndshavaren inom for värdet den ersättningsfria andelav ramen av
gäller för förlust fallhöjd bilagaSe 3 tillävenvatten,som nu av m.m.

1993942100 21.prop. s.

överväganden

Av den lämnade redogörelsen framgår villkoren föratt ett vatten-
rättsligt tillstånd enligt huvudregeln kan till förmån föromprövas
allmänna intressen först efter viss tid från det tillståndsdomenatt
vunnit laga kraft. Det också märka denna tidär aldrig äratt att att
kortare tio iblandår och kan trettioän lång redo-så år. Avvara som
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omprövning förtidigaretillframgår också möjlighetengörelsen attatt
frånHärvid bortses dåbegränsad.intressentillgodose nämnda högstär

företaskanvillkor till ñsket näromprövning skydd för somsomav
15helst kap. 4 §.

innebördbestämmelse13 31 5 miljöbalken finnskap. § attI aven
tillstånd, detförföreskrivas eller ändrade villkordet kan ett omnya

uppkommittillståndet någonverksamhet meddengenom som avses
framgårinte meddelades. Somolägenhet förutsågs tillståndetnärsom

motsvarandeinavsnitt 5.1.4 vi vidare befogatdet att ta enanserav
lagarBeträffande dessabestämmelse i vissa NRL-anknutna lagar.

olägenhetbetydandefrågaföreslår vi emellertid det skallatt omvara
förfå föreskrivas. Gemensamteller ändrade villkor skallför att nya

dem kanomprövning med stödde bestämmelserna dockär att av
helst.begäras när som

medmiljöskydd hushållninghälso- ochFrågor natur-samtom
för-samhället.betydelse itillmäts i dag allt Dettastörreenresurser

lyftsnämnda intressenamiljöbalken i vilken dehållande präglar också
exploateringsintressena.intressen, bl.a Ettbekostnad andrafram på av

omprövninggenomslag just tillåtamiljöintressena ärsätt attatt avge
tillstånd.tidigare meddeladevillkor för

framhållas,det vattenförhållandentill början gällerbörDet nären
enligt alltidvillkorsomprövning miljöbalken såmedan gottatt somen

förändringar från miljösynpunkterleda till positivaägnad årär att som
vattenförhållandena till förändringaromprövning ofta ledakanså en av

till tillsynpunkter både och detdet bättre sämre.från ärsammasom
till naturvärden.kan leda förlustreglering sjösystemEn ett storaav av

sig bådefått bestå såden väl genomförd harMen är ochnär anpassar
deundanröjandeoch människorna till förhållandena. Ettnaturen av

betydandemedförauppförts kananläggningar för regleringensom
detvärden också påinte sociala ekonomiskaskador bara på och utan

följdetablerats tilldjurliv i övrigtoch och det landskapväxt- avsom
regleringen.

avgörandeEmellertid förhållandedetta inteär något motargument
diskuterar,i fall viutvidgning omprövningsmöjlighetema det nuaven

inteolägenheternämligen verksamheten till betydandelettnär som
föralltsåförutsågs tillståndet meddelades. ompröv-måstenär Det att

medfört negativa ochning skall komma till stånd klart tillståndetstå att
blirVid omprövningenoförutsedda konsekvenser bör avhjälpas.som

varförtillämpliga, hänsynsjälvfallet eljest gällande tillåtlighetsregler
omprövningen ochockså till negativa verkningarskall tas enav
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avvägning dessa. vissagöras fall,I exempelvis vidgentemot om-
prövning tillstånd till vattentäkt, menligatorde verkningar förav
miljön sällan uppkomma.

Enligt mening bordevår alltså i vattenlagen införas möjlighet atten
villkor för tillstånd, verksamhetenompröva upphov till be-när ger

tydande olägenheter inte förutsågs tillståndet meddelades.närsom
Emellertid föreligger komplikation till vidaså vattenlagen iatten
förhållande till miljöbalken och övriga NRL-anknutna intarlagar den
särställningen det enligt vattenlagen kan uppkomma skyldighetatt en
för det allmänna tillståndshavaren för inskränkningar i hansersättaatt
verksamhet kan bli följden omprövning villkoren. Ensom av en av
ändring omprövningsreglema i vattenlagen därför förutsättaav synes

ersättningsbestämmelsema över.att ses
i och för sigDet är svårt bärande skäl till den skillnadnågraatt se

föreligger mellan vattenlagens och övriga lagars ersättningsreglersom
vattenlagensän mycket äldre tillkomsthistoria. Betecknandeannat är

minerallagen medger omprövning villkor för bearbetningskon-att av
cession, verksamheten upphov tillnär betydande olägenhetger som
inte förutsågs koncessionennär meddelades. Så får ske kon-utan att
cessionshavaren har till ersättning för detta. principiellarätt Några
skillnader mellan vattenföretag och gruvföretag det gäller ekono-när
miska förusättningar bära bördan nytillkommande villkor tordeatt av
inte ñnna.stå också i godDet överensstämmelse med den iäratt
miljöbalken på grundval Polluter PrinciplePays i Romfördragetav- -
fastslagna principen förorenaren betalar, skador miljönpåatt att som

företaget vållar får bäras företagaren.av
nuvarandeDe reglerna har emellertid kommit till efter noggranna

Ändringaröverväganden i Vattenlagsutredningen. ersättnings-av
reglerna kan inte ingåendegöras analys. anpassningDenutan av
vattenlagen till miljöbalken införmåste balkens ikraftträ-görassom nu
dande innefattar intemed nödvändighet omprövningsreglema.

grund det anfördaPå och då arbete med vattenlagen börvårtav
begränsas med hänsyn till intresset miljöbalken skall kunna trädaatt
i kraft möjligt viså har från lägga framavstått någrasnart attsom
förslag till ändringar i vattenlagens omprövningsregler.

detta sammanhangI bör också följande. den tidigareAvnämnas
lämnade redogörelsen framgåtthar det vid prövningen vissaatt av
äldre vattenföretag inte intressentagits hänsyn till i denallmänna
utsträckning Emellertid harmed dagens varit möjligt.mått mättsom

tio förflutit därmedsedan vattenlagen trädde i kraft och detår ärnu
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föromprövning denallmänna påkalla ävenmöjligt för det storaatt
i sammanhangetbör detvattenföretagen.de äldre Detmerparten av

vissa vattendrag redanbeträffandeKammarkollegietockså nämnas att
vattendosmtolen ochtillomprövningin ansökningarmed attgått om

ansökningar.sådanakollegiet förberderandra vattendragbeträffande
förtidabestämmelsenerinra den nuvarandeVi vill också omom

omprövning.
Kammarkollegiet för dettillkommer detframgåttredanSom att

villkor.omprövningbl.a. Däremoträkning ansökaallmännas avom
enligt vattenlagen.tillsynenlänsstyrelsenligger det utövapå att

villkorsomprövningtillkommer begäramiljöbalkenEnligt rätten att
anläggning ellertillsynenalltid myndighetden utövar över enensom

Även harMiljöombudsmannenNaturvårdsverket ochverksamhet.
inteanledning fördärför övervägafinnssådan Deträtt. att om enoss

vadområdevattenlagensbefogad ocksåordning pämotsvarande är
Härtill kommertillsynsmyndighet.länsstyrelsengäller attsom
i fråga underKammarkollegiets roll i vattensammanhang satts senare

inte ikollegiet dettadärvid riktatsinvändning ärtid. En attmotsom
kan härnaturvårdsintressen. Detutsträckning tillgodosetttillräcklig

enligt 15 kap.eller vattenförbundkommunockså erinras att ettenom
vattenhushållnings-eller ändradeansökan9 § får göra om nya

eller hälso-allmänna miljövårdenför tillgodose denbestämmelser att
ñsket.för främjavården eller att

myndighetsbevakning allmännabedömning fråganVid avomav
vattendomstolarnasåvälhålla i minnetintressen bör att somman

skyldighet yrkandenlångtgåendeförrättningsmännen har att oavsetten
i tillståndsärende. Dettaolika frågor kan kommapröva ettuppsom

följdintressen. Eni fråga till allmännai synnerhet hänsynengäller om
frånskall inhämtasofficialprövningsprincip yttrandendenna är attav

underlätta domstolarnasmyndigheter i tillståndsärenden.olika För att
intressena ochde allmännauppgift beaktaoch förrättningsmännens att

in i dessa frågor harmöjligt djuparesamtidigt detgöra trängaatt
tillgodoseendeföri vattenmål föra talanKammarkollegiet ålagts att av

kollegiet idärvid märkaEmellertid detintressen.allmänna är attatt
från berörda fack-initiativomfattning beroende råd ochärstor av

i vissa1962 har också kommunmyndigheter. Sedan år rätt atten
intressenför tillgodose allmännavattenmål föra talan på orten.att

admi-Vattenlagsutredningen, föreslog tillövergång ensom en
tillståndsprövning, sektorsmyndigheternistrativ förordade allaatt som

skulletill intressenhade uppgift vissa allmännabevaka typeratt av
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framförakunna sina synpunkter och yrkanden direkt till den vatten-
rättsliga tillståndsmyndigheten. iDäremot sådana fall där det allmänna
självt måste initiativprocessuella förordade utredningen endastta att

myndighet skulle få föra det allmännas talan och denna uppgiftatten
i fortsättningenäven borde läggas på Kammarkollegiet. Vattenlags-

utredningen föreslog dock kollegiets organisationöversyn i syfteen av
det förstärkt sakkunskap i fråga främst vattenbyggnads-att ge om

tekniska frågor och förbättrade det vattenrättsligapå området.resurser
för kommunernaRätten självständigt föra talan i vattenmål bordeatt

enligt utredningen behållas och utvidgas.
Vid remissbehandlingen Vattenlagsutredningens förslag ansågav

flera remissinstanser det önskvärt med utvidgad talerätt föratt var en
fackmyndigheterna. remissinstanserNågra också fackmyndig-ansåg att
heterna borde ha talerätt i fråga omprövningäven och för-egen om
verkande.

Föredraganden, förordade bibehållande domstolsför-ettsom av
farandet, menade det låg i domstolsförfarandets begränsaatt natur att
antalet självständigt skulle kunna processuella initiativparter tasom
för det allmänna. Detta gällde i egenskap såväl sökandeav som

biträddeHan därför förslaget det allmänna bordemotpart. före-att
trädas bara Kammarkollegiet och berörda kommuner. Vad gälldeav
förhållandet mellan kollegiets och kommuns talerätt det inteansågsen
finnas behovnågot reglering. Till de frågornärmare där detav en

självtallmänna skulle processuellt initiativ hörde enligt före-ta ett
givnadraganden omprövning tillstånd till förmån för allmännaav

intressen.
Vid bedömningvår frågan vill till början framhållaegen av en
omprövning villkor enligt huvudregeln i vattenlagen och dessatt av

promulgationslag först blivit möjlig och det alltså ovisst iärattnu
vilken utsträckning institutet kommer användas. Vid jämförelseratt

miljöbalkerLmåstemed alltså det förbehållet medangöras, ompröv-att
ning enligt miljöskyddslagen enligt åtskilliga bedömare kommit till
stånd i mindre omfattning varitän motiverat kanså sådantnågotsom

anförasinte i fråga omprövning enligt vattenlagen.om
Till ñrmån för behålla den nuvarande organisationen medatt

Kammarkollegiet det kan begära omprövningensamtsom organ som
otvivelaktigttalar den kompetens under lopp byggtsårenssom upp
kollegietinom på området i fråga. I samband med omprövning enligt

vattenlagen kan uppkomma och därtillsvåra mycket speciella frågor
juridisk kollegiets kvalificerade företrädare harart attav som vana
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lösa.
enligtomprövningdet förutframgår anförda kanSom vatten-enav

diskuterarvigrundertill omprövning deilagen påmotsats nuen
för all-kostnader detmedminerallagen förenadenligt exempelvis vara
till hälsan,hänsynenfinnas intressenkan också andra änDetmänna.
till vidhänsynhushållningenmiljön och med att tanaturresurser en

enligtvad gällertilliomprövning enligt vattenlagen, motsats som
avvägningarkunnamiljöbalken. innebär behovet göraDetta attatt av

till kostnadernamed hänsynolika allmänna intressen ochmellan att -
vattenlagensprioritera vissa dessa påallmänna störreför det ärav-

bedömningar.sådanaKammarkollegiet väl lämpatområde. göraär att
Å ändringsidan bör de anfördaandra motargumenten avennu

vidknappastinte överdrivas. behöver sägasordning Detgällande att
god ochintressen behovetomprövning sådana allmänna avsomen

omprövningföretagarsidan. Videnergi företrädasbillig kommer att av
intressen torde detför allmänna såframtiden till förmåni gott som

denvidsträckta bemärkelsemiljöhänsyn i denblialltid komma att som
Även exempelvisföretagarintressena.miljöbalkeni står emotgetts som
miljöskydd. Detfrämst bättretillgodosesñskeintressena ettgenomnu

miljöskyddsintressenprioriteringar mellan olika änsålundaär snarare
Nödvändig-det frågaintressen blirdisparata allmännamellan om.mer

klarframtidenför ståallmännas kostnader tordebegränsa detheten att
behovet juridisk kompetenssamtliga myndigheter. Vad angårför av

advokatbyråerfrån debehövs någondet köpaskan sådan somavom
ocksåEnligt mening detämnesområdet.sig ärspecialiserat på vår

advokathjälpkvalificeradutsträckning anlitari ökadrimligt att staten
juridiska frågor.i svåra

denskalltillsynsmyndighetenviktigaste skälet förDet att vara som
myndighet torde hadennaockså har begära omprövningrätt är attatt

prövning.sådanförutsättningarna behovetde bästa bedömaatt enav
länsstyrel-otvivelaktigtgäller också vattenförhållandena. Det ärDetta
vattenför-regionaladehar den bästa kännedomen omserna som
vissa länibevattningsfrågorSärskilt gäller dettahållandena. som

länsstyrelsenOmårligen återkommande svårigheter.vållar som
allmännaförmån förtillmöjlighettillsynsmyndighet också har atten

därmedfår länsstyrelsenomprövning villkorintressen begära av
förhållandenförbättrade pååstadkommaytterligare instrumentett att

området.
omprövnming kanfrågortill anfördaEmellertid kommer det att om

helainomsamordnasbehövaofta kommeroch kanske vatten-att --
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regelmässigt län.är större än En central myndighetsystem ettsom
Kammarkollgiet har möjligheterdå åstadkomma sådanattsom en

samordning.
finnsDet i detta sammanhang anledning erinra föransvaretom

åtgärdsprogram behövs för miljökvalitetsnormer skall kunnaattsom
uppfyllas. Miljökvalitetsnormer kan bl.a. omfatta krav på vatten-
kvalitet. kanDet väl tänkas sådant åtgärdsprogram också böratt ett
innefatta omprövning villkor för tillstånd enligt vattenlagen. Enligtav
miljöbalken ankommer det på länsstyrelsen åtgärds-upprättaatt ett

för myndigheternas och kommunernas planering kvalitets-program om
räckvidd berör flera kommuner inom län. Omettnormens normen

berör område länstörre skall åtgärdsprogrammetänett upprättasett
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Detav som

torde kunna förutsättas uppgiften därvid kommer läggas påatt att
Naturvårdsverket.

I överensstämmelse detmed anförda bör enligt meningvår
länsstyrelsen den myndighet har ansöka omprövningattvara som om

villkor fö: iillsi ..d länge fråganså endast berör länet. fråganOmav
berör flera län skulle det anförda förtala behörighetennärmast attnyss

Ännuskulle tillkomma Naturvårdsverket. förskäl detta ärett att som
förut det i allmänhetnämnts torde komma bli miljöintressenaatt som
talar för omprövning och det kan naturligt myndighetatt attvara en

har miljöfrågoma huvuduppgift får också dettapåsom som agera
område. Emellertid har vi inget erinra Kammarkollegietatt mot att

central myndighet får begära omprövning frågan flera län.när rörsom
Självfallet måste Kammarkollegiet inhämta synpunkter från olika
fackmyndigheter då detäven gäller omprövningsfallen och utföra sin

italan samråd med dessa.
enlighetI med det anförda föreslår vi ansökan omprövningatt om

får länsstyrelsengöras frågan berör flera län, ansök-att,av men om
ningen i stället skall Kammarkollegiet.göras av

bakgrundMot Miljöombudsmannen skall ha begäraatt rätt attav
omprövning enligt miljöbalken kan ifrågasättas han inte borde haom
motsvarande enligt vattenlagen.rätt Emellertid bör initiativrätten enligt
denna lag tillkomma endast central myndighet. det ingetDäremot ären

hindrar Miljöombudsmannen lämnar synpunkter och deltar iattsom
det samrådsförfarande vanligtvis föregår Kammarkollegietssom
ställningstagande i omprövningsärende.ett

Vi erinrar Miljöorganisationsutredningen har i uppdragatt attom
utreda organisationsfrågor i anledning förslag till miljöbalk.vårt Deav



Kapitel 4 393

organisationen utredningens arbetebeslut rörande miljösidanpå som
ocksåkan leda fram kan ändrade ståndpunktertänkas böra föranleda

det gäller organisationen för vattenfrägor.när

4.5 Specialmotivering förslaget till lagtill om

ändring i 1983:291vattenlagen

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § skall skyddas naturtillgdng.och vårdasVatten som en gemensam
Skador och olägenheter miljön ellerkan drabba människan,som

skall förebyggas och skaderisker undanröjas, allt denskall inaturen
detutsträckning ekonomiskt rimligt vid verksamhet det slagär av som

det frågaär om.

meningen, övergripande aktsamhetsregel,Första upptar mot-som en
paragrafens nuvarande lydelse. meningenI andra knyts vatten-svarar

lagen till miljöbalken allmän aktsamhetsregel, hargenom en som
utformats efter i bestämmelsemai 12 miljö-1 kap. 7 och §§mönster
balken. Skälen för den föreslagna ändringen har i avsnitt 4.4.1angetts
i motiveringen.den allmänna Bestämmelserna uttryck för princi-ger

skador skall förebyggas och för försiktighetsprincipen. Be-attpen
i miljöbalkenstämmelserna kompletteras skyddsåtgärder och tör-av

emellertid innehållasiktighetsmått. Vattenlagen bör bestämmelseregna
i sistnämnda i 3 kap. 2Deämne. tas upp

2 § lag tillämplig och vattenanlaggningar.Denna vattenjöretagpåär
Bestämmelser skydd för finns miljöbalken.vattenförsörjningen iom

fråga landI vattenföretag kan beröravissa något annatom som
finns särskilda bestämmelser.

Första stycket första meningen har motsvarigheteroch andra stycket
i gällande lydelse. erinranFörsta stycket andra meningen innehåller en

frågor skyddet föreslås bli behandladevattenförsörjningenattom om
i miljöbalken i stället för föri 19 kap. vattenlagen. Skälen ettsom nu
överförande vattenskyddsbestämmelsema till balken har redovisatsav
i avsnitt 4.4.3 i den allmänna motiveringen.
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lydelse.i nuvarande§§ 3 och 4 §§3 och 4

2 Rådighet överkap. vatten m.m.

vattentäkt fördenna lag bedrivertillstånd enligt10 § Den utansom
torka,vattenbrist, orsakas avståvidbevattning skyldigär att som av

naturmiljön. Länsstyrelsenskyddanödvändigt fördet är attvatten som
förstaskyldigheten enligttider för vilkaområden ochfår besluta om

undanta sådanafår länsstyrelsengälla. beslutetskall Imeningen
påverka naturmiljön.bedömsvattentäkter intesom

länsstyrelsenstycket, skallenligt förstameddelasbeslutInnan
berörsoch sakägaredemed andra myndighetersamråda avsom

beslutet skall beredasväsentligthar intressebeslutet. Andra ett avsom
till samråd.tillfälle

attiakttabevattningsföretagarenföreläggaLänsstyrelsen får vid vite
härvid förordnaLänsstyrelsen fårstycket.enligt förstaskyldighetsin

det överklagas.gällabeslutet skall ävenatt om

avsnitt 4.4.6 i deningående ihar behandlatsParagrafen Denär ny.
motiveringen.allmänna

för vattenföretagförutsättningar3 Allmännakap.

med tillämpning också 3 kap. 2 §vattenföretag skall,1 § För ett av
lämplig med hänsyn tillplatsväljas sådanmiljöbalken, ärsomen

skall detkapitel. Valet plats inne-bestämmelserna dettai attutanav
ändamålet med vattenföretagetmedverka tillbär oskälig kostnad atten

och olägenhet.kan med minsta intrångvinnas

vattenföretag inteparagrafen fårEnligt nuvarande lydelse ettav
plats ellermed hänsyn till valet på någottill stånd, detkomma avom

planeringssynpunkter. Vidarefrån allmännahindersätt möterannat
vattenñretag skalltillståndsprövningenföreskrivs vid natur-ettatt av

resurslagen tillämpas.
lokaliseringsbestämmelseñnnsparaplyreglerBland miljöbalkens en

lokalisering verksamhetgäller fördennai 2 Enligt3 kap. att av en
till syftetmed hänsyn medplats lämpligväljasskall sådan årsomen

föreskrifterna i ii 3 ochbestämmelserna kap. 4ochbalken samt
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6 kap. Lokaliseringen skall, det innebär oskälig kostnad,utan att en
medverka till ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägen-att
het.

Med hänsyn till lokaliseringsbestämmelsen i miljöbalken s.k.haratt
paraplykaraktär och undantag inte frågagjorts i sådana sektors-om
lagar innehåller lokaliseringsbestämmelser skall densom egna
tillämpas också vattenrättsligapå förhållanden. Som vi ikonstaterat
den allmänna motiveringen fordras därför från strikt lagteknisk syn-
punkt ingen fristående lokaliseringsregel i vattenlagen. Emellertid har
vi redan tidigare intagit principielladen ståndpunkten vattenlagenatt
bör innehålla fullständiga friståendeoch aktsamhetsregler.

Som framgår våra överväganden i avsnitt 4.4.4 i den allmännaav
motiveringen bör innehållavattenlagen bl.a. lokaliseringsbestäm-en
melse. har tagitsDenna in i förevarande paragraf. Eftersom mot-
svarande paraplybestämmelse i miljöbalken medger vidare hänsyns-ett
tagande, bl.a. till syftet miljöbalken,med har samordning skett meden
balkens lokaliseringsbeståmmelse.

Bl.a. den förelagna lokaliseringsbestämmelsen pröv-ges genom
ningsmyndigheten möjlighet avslå ansökning den ñnneratt atten om
sökanden borde ha valt plats för företaget den föreslagna.änen annan

avsnittI 4.4.4 i den allmänna motiveringen diskuteras begrep-om
allmänna planeringssynpunkter verkligen alltjämt fyllerpet någon

funktion i vattenlagen. skäl därPå redovisat föreslår vi denattsom
nuvarande hânvisningen i 3 kap. l § första meningen deutmönstras ur
tillåtlighetsregler i vattenlagen skall tillämpas domstol ochsom av
förrättningsman.

nuvarandeDen hänvisningen till allmänna planeringssynpunkter kan
vad gäller domstolarnas förrättningsmännensoch prövning ersättas
med tillämpning dels hushållningsbestämmelsema i 3 och kap.4en av
miljöbalken, dels allmänna aktsamhetsregler i vattenlagen, utformade
med ledning miljöbalkens regler anpassade till vattenlagen,av men
dels lokaliseringsbestämmelser i miljöbalken och vattenlagen och
föreskrifter i denna hänsyn till fysiska planeringen,den delsom
bestämmelsen samhällsekonomisk helhetsbedömning i vatten-om en
lagen. Sådana bestämmelser, alla från olika infallsvinklar harsom
betydelse för planeringen, mycket bättre ledning ñr rätts-synes ge
tillämpningen den skäligen innehållslösaän hänvisningen till allmänna
planeringssynpunkter. Vi förutser emellertid inte förändringnågon
beträffande de intressen skall beaktas.som

Vad däremot regeringensgäller prövning enligt vattenlagen föreslår
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hänvisningenmotiveringenvi skäl redovisats i den allmännapå attsom
i tagitsbestämmelse hartill det nämnda begreppet behålls. En ämnet

regeringenbarasist i kapitel. understrykas detin detta Det bör äratt
planeringssynpunkter.skall vattenföretag allmännapröva ett motsom

i sitt yttrandeförråttningsmannen skall såledesVattendomstolen eller
prövninggrunda sini tillåtlighetsfrågan inte in begreppetgå på utan

övriga tillåtlighetsreglema i kapitel.de dettabara på

de skyddsåtgärdervill utföra vattenföretag skall vidta2 § Den ettsom
kan fordras förförsiktighetsmått skäligenoch iaktta de i övrigt attsom

människorsolägenhet förhindra vattenföretaget medför skada elleratt
hushållning med markeller främja hållbarhälsa miljön församt att en

rimligt vid verk-ekonomisktoch allt den utsträckning deti ärvatten,
samhet det slag det jagaärav som om.

meningen iförstaParagrafen delvis 7§ andra stycketmotsvarar
nuvarande lydelse.

lämpligamöjliggörai 3 vattenlagenBestämmelserna kap. attavser
och andraavvägningar sidan företagarens intressenmellan åå ena

Flera reglernamotstående och enskilda intressen.sidan allmänna av
intressen bereds skyddbl.a. till uppgift tillgodose sådanahar att som

i 3 kap. vattenlageni miljöbalken. bestämmelsernaockså denI mån
naturvård och hus-hälsoskydd,sikte frågor miljöskydd,påtar om

sakliga innehållhållning hamed bör denaturresurser somsamma
konstateratbestämmelserna i miljöbalken. Vi har tidigare att om man

börskäl för vattenlagentill denna slutsats talar starkakommer att
vad gäller hänsyninnehålla fristående fullständiga bestämmelseroch

hälsa, miljö och hushållning medtill naturresurser.
och miljön detbetydelse för hälsanVattenlagen sådanär attav

innehöll aktsamhets-sig främmande inte i formskulle den någonte om
vattendomstolarnasmiljöhänsyn. rimligtregler Det är att upp-om

miljö- hushållningsintressenariktas hâlso-, ochmärksamhet på genom
miljön ochför ochallmän hänsynsregel skydd hälsan omomen

hushållning med mark och Före-främjande hållbar vatten.av en
hänsynsregel.paragraf sådanvarande upptar en

de hushällnings-lag tillämpasVid tillständsprävning enligt denna3 5
sådanamiljöbalken4 kap.bestämmelser 3 ochi samtsom anges

särskildmiljöbalken.6 kap.enligt Enfastställtskvalitetsnormer som
Ivattergföretag finns ilokaliseringbestämmelse om av
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nüüøkønsekvens-skallVid tillstdndsprøvning enligt denna lag en
tillgänglig.beskrivning enligt 8 kap. miljöbalken finnas

vid tillståndspröv-3 kap. l nuvarande lydelse föreskrivs bl.a.§I att
tillämpas.naturresurslagenningen vattenföretag skallettav

6bestämmelserna i ochmiljöbalkenEnligt 2 kap. l § skall
föreskrivet i bl.a.miljöbalken tillämpas enligt vad8 kap. också ärsom

grundläggandeimiehåller 3 kap.de angivna kapitlenvattenlagen. Av
hushållningsbestämmelserhushållningsbestämmelser, kap. särskilda4

bestämmelser miljökvalitets-i 6för vissa områden landet, kap. om
miljökonsekvensbeskrivningar.8 bestämmelseroch kap. omnormer

konstruktioneni miljöbalken valda på sättDen att, som nusamma
paraplybestämmelsernai naturresurslagen, de nämndasker göra

det i ochgäller vissa andra lagar krävertillämpliga vadäven att var
i vilkaframgårin vilka detbestämmelserdessa närmaretas aven av

i miljö-omfattning paraplybestämmelsernaoch i vilkensammanhang
regleras i den lagen.tillämpas i frågorbalken skall som

tillämp-enligt mening sådanvattenlagen bördet gäller vårNär en
tillståndsprövningliksom för närvarande vidning äga rum av--

vattenföretag.
naturresurslagenfrånhänvisningsbestämmelsen bör deI attanges

skallsärskilda hushållningsbestämmelsemagrundläggande ochhämtade
enligt 6 kap.miljökvalitetsnormer fastställtsliksomtillämpas, som

4.4.2 motiveringeni avsnitt i den allmännamiljöbalken. Som angetts
fastställda kvalitetsnormer tillämpas ocksåviktigt pådet vatten-är att

självfalletunderstrykas miljökvalitetsnormerförhållanden. börDet att
vattenlagen.miljöbalken, inte med stödfastställas med stödskall avav

miljökvalitetsnormerHänvisningen innebär sålunda dels sådanaatt som
enligt vattenlagen,ocksåenligt miljöbalken tillämpasfastställts skall

i miljö-tillämpningen därvid skall detdels ske sättpåatt angessom
balken.

tillskall kunna läggasmiljökvalitetsnormermiljöbalkenI attanges
administrativa myndigheter.åtgärdsprogram,grund för upprättade av

Miljö-vattendomstolarna.Sådana kan inte bindande förprogram vara
miljötill-detvattendomstolarnadäremot förkvalitetsnormema anger

tillåtlighetsreglema.vid tillämpningenbehöverstånd uppnås avsom
tillpåtagligt medverkarvattenföretagförhållandetDet attatt ett en

grund förmiljökvalitetsnorm överskrids bör kunna ompröv-utgöra en
företaget.villkoren förning av

ansökan19 vattenlagennärvarande stadgas i 13 kap. § lFör att en
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skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som
förbehövs bedöma företagets beskaffenhet, omfattningatt och verk-
däriblandningar, miljökonsekvensbeskrivning.en

Miljökonsekvensbeskrivningar bör vilken lag det frågaäroavsett
bygga på principer iakttagandemed dockom gemensamma attav

beskrivningen kan vidare eller begränsat innehåll alltefterges mer
frågans vikt och beskaffenhet. Alla miljökonsekvensbeskrivningar bör
därför grundas miljöbalkenspå bestämmelser. motiverarDetta att
hänvisningen till miljöbalken också bör balkens bestämmelseravse om
konsekvensbeskrivningar.

blirDet då med stöd miljöbalken ñreskrifternärmareav som om
sådana beskrivningar meddelas också beträffande mål och ärenden
enligt vattenlagen. Om och i fall hur föreskriftsrättensä skall fördelas
mellan olika myndigheter Miljöorganisationsutredningen.övervägs av

förstaI stycket andra meningen har tagits in erinran detatten om
i l finns§ särskild bestämmelse lokalisering. Tillägget föran-en om
leds hushållningsbeståmmelsema i 3 kap. miljöbalken,att vartillav
hänvisas i första meningen, innehåller lokaliseringsregelen som
emellertid bara sikte miljöbalken.påtar

4 §

Vid sidan de avvägningar allmänna intressen skall görasmotav som
med tillämpning miljöbalkens paraplybestämmelser skall enligtav
förevarande paragraf också samhällsekonomiskgöras helhetsbe-en
dömning företaget.av

5 § Ett vattenföretag och anläggningsarbeten utförsför ett vatten-som
företag får stridainte detaljplan eller områdesbestämmelser.mot en

syftetOm med planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock
mindre avvikelser göras.

Gäller eljest, andrai fall 9 kap. 11i § och 11 kap.än som avses
ochI 5 miljöbalken,§§ särskilda bestämmelser för bebyggande eller

användning mark- eller vattenområde, skall vattenföre-ettannan av
utföras syftetså med bestämmelserna motverkas.intetaget att

ansökanNär tillstånd till täkt berg, sand,en om sten,av grus,
lera, jord, eller andra jordarter skall behovet täkt-torv prövas, av
materialet de skadorvägas på och djurlivet och påvdxt-mot natur-
miljön i övrigt takten kan befaras orsaka och intressetsom mot av en
hållbar hushållning med takten kanOm befaras för-naturresurser.
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sällsynteller djurartlivsbetingelsema för drnågon vdxt-sdmra som
behovetallmännadetfår tillstånd lämnas endasthotad,eller avom

taktmaterialet synnerligenar stort.

2 i nuvarande§i paragrafenoch andra styckenaFörsta motsvarar
lydelse. Tredje stycket är nytt.

till naturvårdslageni styckethänvisningarna andranuvarandeDe
miljö-ibestämmelsermotsvarandemed hänvisningar tillhar ersatts

balken.
nu-liksomstrandskyddsaspekternamiljöbalken följer bl.aAv att -

12 § första9 kap.inte länsstyrelseni vattenmålet ochbör beaktas av
2 miljöbalken.stycket

awägningsreglersärskildadetredje stycket framgårAv att som
tillämpas vidockså skallgäller vissa täkterin i miljöbalken vadtagits

enligt vattenlagen.prövning
den föreslagnatillämpningenSåväl strandskyddsaspektema avsom

motive-avsnitt 4.4.4 i den allmännabehandlas iawägningsregeln
ringen.

hälsatill människorskan leda skadavattenföretag på6 § Ett som
till stånd.olägenhet fdr kommaväsentlig inteeller annan

Är skadar hälsa synnerligmänniskorsvattenföretag inteett avsom
vattenföre-beslutasynpunkt, fårfrån allmän regeringenbetydelse att

områden förriksintressestånd,komma tillfår drtaget avom som
skadas.allvarligtoch kulturvärden intenatur-

hinderfinnsdet inte någoti nuvarande lydelse får,Enligt 3 § även om
ståndtillinte kommadettavattenföretag enligt eller 21mot ett om

därigenom uppkommerbetydelseskada eller olägenhetnågon störreav
tillföretaget kommadockför intressen; hinder fårallmänna häravutan

betydelse frånsynnerligregeringen finner företagetstånd, äratt avom
synpunkt.allmän

3kontrollbestämmelsen i 3 kap. §Avsikten denmed nuvarande
inte varitintressenvattenlagen skydda sådana allmännaär att som

sikteBestämmelsen baramöjliga beakta i sammanhang. taratt annat
erinra mång-viktigtintressen dåallmänna detpå är attatt om enmen

betraktadeenskilda intressen sådan styrkafald kan ha är attatt som
intresse.allmäntett

miljö-aktsamhetsregleri 13 kap.Bland miljöbalkens särskilda om
endast istoppregler,farlig verksamhet finns också skärpta somnya
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begränsad omfattning skall kunna frångås. Således får enligt 13 kap.
5 första§ stycket miljöfarlig verksamhet kan leda till skada påen som
människors hälsa eller väsentlig olägenhet inte Omutövas.annan en
miljöfarlig verksamhet inte skadar människors hälsa ärsom av synner-
lig betydelse från allmän synpunkt, får enligt andra stycket i para-
grafen regeringen besluta verksamheten får komma till stånd,att om
områden riksintresseär för och kulturvärden intenatur-som av
allvarligt skadas.

De viktigastetvå allmänna intressena faller under kontroll-som
bestämmelsen i 3 § tvekanär skyddet människors hälsautan ochav

miljö.vår Det alltså delvisär intressen skallomsorgen om samma som
skyddas denna bestämmelse stoppregeln i miljö-genom som genom
balken.

Det kan med fog hävdas viktigså bestämmelseatt en som en
stoppregel skall kunna återfinnas i den lag förstai hand reglerarsom
tillåtligheten vattenföretag, dvs. vattenlagen. ocksåDetta står i godav
överensstämmelse med den valda metoden för anpassning, nämligen

fristående och fullständiga tillåtlighetsregler. Detta och detgenom
förhållandet vi föreslår särskild regel i 3att kap. beaktandeen om av
de awägningsreglema vad gäller tillstånd till vissa täkter talar förnya

anpassad stoppregel behålls iatt vattenlagen.en
Som anförts i den allmänna motiveringen det lämpligtär att vatten-

lagen innehåller stoppregler, utformas efternärmast imönstersom
miljöbalken. Enligt meningvår bör sådana regler placeras bland
tillåtlighetsreglema i 3 kap. Detta betyder de får tillämpning vidatt
tillståndsprövningen företaget, däremot inte vid den fortsattaav
driften. Som regel torde driften vattenanläggning intesådanav en som
ha någon nämnvärd betydelse för miljön. Driften själva vatten-av
företaget kan däremot miljöstörningar.orsaka Som exempel sådanapå
företag kan nämnas regleringsföretagen. längeSå inte förutsättningar
för omprövning villkoren för sådant företag vid handen blirârettav
stoppreglema huvudöver inte tillämpliga fortsattapå den driften.taget

-Därcmot kan de i princip bli tillämpliga då villkoren för företaget skall
eftersomomprövas, tillåtlighetsreglema då skall tillämpas denpå

ändring begärs. Det sedanär sak tillåtlighetspröv-som atten annan
ningen ändringen i praktiken aldrig torde leda till stoppreglernaav att

till.slår
regelI torde inte vattenföretag medföra hälsorisker, varför den

absoluta stoppregeln i första stycket i praktiken inte blir tillämplig.
Till ledning för tillämpningen stoppregeln tjänar också miljö-av
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dock under-området. Det måstekvalitetsnormer fastställts försom
orsakar skall kunnavattenföretagetde olägenheterstrykas att som

Hit kan inteskall slå till.stoppregelnväsentliga förbetecknas attsom
Å sidanandramiljökvalitetsnorm.varje överskridandehänföras av en

miljökvalitetsnormer.saknastillämpasstoppregeln detkan även om
detomfattar ocksåi 3 §kontrollbestämmelsennuvarandeDen

liderrennäringen,näring,förhållandet ñskeri- eller t.ex.att annan
miljö-deni fall bero påalltid torde dettaförfång. såSå gott som
dennauteslutasdock intemedför. kanföretagetpåverkan Det attsom

miljösynpunktfrånolägenhetermedför obetydliga skador och attmen
föråterverkningarekonomiskalikafullt får betydandeolägenhetema

skyddsmekanismer skallinte vattenlagensnäringen i fråga. För att
andra allmännastoppregelnföreslagnañrsvagas, beaktar den även

miljöintressena.deintressen än rena
framgår13 42 § vattenlagen29 och kap.12 kap. §Av att, om

detlag3 första stycketenligt 3 kap. §hinder möter mensamma
idispenstill stöd föromständigheterföreligger sådana som anges

förrättningsmannenparagraf, skallstycket i nämnda såandra resp.
regeringenstillyttrande överlämna fråganvattendomstolen med eget

enligt andraregeringsprövning bli aktuellkanprövning. Den som
ordningskall i denalltså skestoppregeli förevarandestycket som

enligt vattenlagen.gäller

andra1-6 skall tillenligt hänsyn§ Vid7 prövningen vatten-tas
förbehövaskansärskilda anläggningarellerföretag attantassom

ändamålsenligtskall kunna utnyttjasvattenföretaget pä sätt.ett

lydelse.nuvarandeParagrafen 3 5 §kap.motsvarar

gäller8 § Bestämmelserna 1-5 §§ intei
eller åtgärdanläggningvattenföretag vid vissprövning avsom
för anlägg-villkormiljöbalken harkap.enligt 5 ettangetts som

ätgärdens utförande,ellerningens
enligtmeddelatsharvartill koncessionrärledningar i vatten,

rärledningar,1978:160lagen vissaom
meddelats enligtharbearbetningskøncessionverksamhet, vartill

tonjyndigheter.1985:620 vissalagen om

ilydelse. Punkten 26 nuvarande3 kap. §Paragrafen motsvarar
för järnväg,väg,eller vattenföretagandraparagraf broarnämnda om-
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tunnelbana eller spårväg, anläggande har i särskild ord-prövatsvars
ning har emellertid fått utgå. Prövning med hänsyn till vatten--
intressena bör ske anläggningenäven i sammanhang.prövats annatom

§9 vattenföretagEtt tillåtligt skall utföras med sådanärsom en
omfattning och sådantpå ändamålet oskälig kostnadsättett att utan

medvinns ochminsta intång olägenhet för motstående allmänna och
enskilda intressen. Därvid den utför företaget skyldig vidtaär attsom
åtgärder ägnade förebygga eller minska skadorär före-attsom av

han därigenominte orsakas oskälig kostnad. Beträffandetaget, om
åtgärder stället föri gällerersättning i 9kap. 1 tredje§pengar
stycket.

Paragrafen 7 § första stycket första meningen och andramotsvarar
istycket nuvarande lydelse.

Enligt förarbetena till vattenlagen paragrafen inteär betraktaatt
egentlig tillåtlighetsregel. Frågan vattenföretags omfatt-ettsom en om

ning och utförande skall i första hand grundvalprövas på reglernaav
i 1-6 §§. Med stöd dessa regler skall jämkning kunna ske så attav
företaget huvud blir tillåtligt.över Om det sedan ñnnstaget utrymme
för olika lösningar eller ytterligare jämkningar det sålunda tillåtligaav
företaget blir förevarande stadgande tillämpligt.

Bestämmelsen i 7 § första stycket andra meningen i nuvarande
lydelse förhållandetrör mellan olika vattenföretag och berör främst
deras ekonomiska intressen. har sammanförtsDen med nuvarande 10 §

också ekonomiskarör förhållanden mellan olika parter.som

10 § Ett vattenföretag skall, det kan ske oskälig kostnad,utanom
utföras detså försvårarinte vattenföretag eller verk-att annat annan
samhet kan framtiden berörai vattentillgång ochantassom samma

främjar allmäntteller enskilt ändamål vikt.som av
Om det vid tillståndsprövningen vattenföretag framgårett attav

detta kan väsentlig ändring utföras det medförså betyd-utan att en
ande för någon skall begäran dennepå villkor med-nytta annan, av
delas härom. Sådant villkor dockfår meddelasinte förutsättningarom
föreligger för bildande samfällighet enligt denna lag.av en

beredsDen enligt andra stycket skall skälig ersätt-nytta utgesom
till tillståndshavaren.ning den åsamkas kostnadOm grundpåsenare

villkor enligt andra han berättigadstycket till ersättning enligtärav
9kap.
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meningenstycket andra3stycket kap. första7 §Första motsvarar
meningen ochförstastycketlydelse. Imiehållet i förstanuvarande

9understycket i nämnda paragrafandra tas upp ovan
10 i3 kap. §paragrafenoch tredje styckena iAndra motsvarar

lydelse.nuvarande
meningenandraförsta stycket ärAvsikten med bestämmelsen i 7 §

verksamhetervattenföretag ellerförhållandet mellan olikaregleraatt
innehållerVattenlagen ävenutifrån i första hand ekonomiska intressen.

olikamellanförhållandenabestämmelser regleraandra attsom avser
föreligger109 och §§. Detsådana stadgandenintressenter. Två är

mellan de bådaskillnadbeaktansvärdi detta sammanhangdock en
förhållandeni 10 främst§bestämmelserna. Sålunda regleras av

deni huvudsakregleringekonomisk dvs. artnatur, samma somaven
i 9 § däremotBestämmelsenmeningen. ärförsta stycket andrai 7 §

möjliggörai tillsyftar ställetdetta slaginte ett vatten-attattutanav
skallsamfällighet bästaför på sättutförs inomföretag ramen ensom

ställer.i samfälligheten Detolika deltagarnakrav dedemotsvara som
andrastycketi förstaför bestämmelserna 7 §talarsagda attnu

paragraf. Vii och10och § bör arbetasmeningen sammasamman en
sker.därförföreslår såatt

9 ll §§.och§§ nuvarande11-13

be-galler14 kap. 1 och 3enligt §§[fråga utrivning14 § avom
endast 6 och 9detta kapitel §§.ståmmelserrta i

har docki lydelse.delvis 12 § nuvarande DenParagrafen motsvarar
vilkadenkonstruktion till vidaså attgetts avangernuen annan

inte vilkautrivning ochvidi gällabestämmelserna 3 kap. skallsom
undantagna.skallsom vara

avsnitt 4.4.4 iibehandlatsföreslagna bestämmelsen harDen nu
densyftet medhuvudsaldiga ärallmänna motiveringen. attden Det

återställnings-miljöbalkens påtillvattenlagen skall synanpassas
skyldighet.

gäller,vattenföretagtillåtligheten15 § regeringenDá prövar ettav
ståndtillkommaföretaget får1-1 4bestämmelserna §§.iutöver att om

planeringssynpunkter.till allmännamed hänsynhinder inte möter

nuvarande lydelse.iförsta meningendelvis 1 §Paragrafen motsvarar
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Bestämmelsen har utformats efter i 5 kap. förstamönster 4§
stycket miljöbalken. Den behandlas i avsnittnärmare 4.4.4 i den
allmänna motiveringen. Som redan framhållits i motiveringen till 1 §

detär endast regeringen skall beakta allmänna planerings-som
synpunkter.

4 kap. Tillståndsplikt

2 § Tillstånd till vattenföretag krävs detinte, uppenbartett är attom
varken allmänna eller enskilda skadasintressen företagetsgenom
inverkan på vattergförhållandena. [fråga detaljdrårteringom genom
täckdilating krävs tillstånd endast det föreligger sannolika skålom att
allmänna eller enskilda intressen skadas företaget.genom

frågaI markavvattning krävs tillstånd det för företagetävenom om
behövs särskild tvångsrätt enligt 8 kap. 1 eller 2 eller§ ellertvåom
flera skall delta företageti och någon överenskommelse harinte
träfats delaktigheten.om

Bestämmelser krav tillståndpå finns miljöbalken.iävenom

Tredje stycket är Skälen till förslaget har redovisats inytt. den
allmänna motiveringen.

börDet tillständsplikten enligtnoteras vattenlagenatt är mer
omfattande denän enligt miljöbalken. Eftersom bestämmelserna i
första stycket täckdikning,även kan sålunda sådana företagavser
behöva enligtprövas vattenlagen tillståndspliktnågon intetrots att
föreligger enligt miljöbalken. Vidare kan markawattning i samband
med täkt enligt torvlagen tillståndspliktigtorv enligtav vatten-vara
lagen sådan markavvattningtrots undantagen frånatt är tillståndsplikt
enligt miljöbalken.

5 kap. Markavvattningssamfälligheter m.m.

Kapitlets nuvarande rubrik Särskildaär bestämmelser markav-om
vattning. Bestämmelser markavvattning kommer i fortsättningenom

finnas dels i miljöbalken, dels i 12att kap. vattenlagen såvitt angår
prövningen enligt denna lag, dels i antal olika bestämmelser iett
vattenlagen behandlar frågor tillåtlighet Förevarandesom om m.m.
kapitel kommer främst behandla samfálligheter för markawattningatt
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Jfrm.m.Markavvattningssamñlligheterbetecknasdärföroch bör
till 6rubriken kap.övrigtför

förtill ledningaravloppsvattenavledandeBestämmelserna avom
ochhälso-äventyrliga frånförefalla5-8 kanmarkavvattning §§

emeller-framgårvattenlagentillmiljöskyddssynpunkt. förarbetenaAv
såväl miljö-beaktasböravledandesådantvid prövningtid att av

avlopps-detkommerHärtillfaktorer.ekonomiska attmässiga som
markavvattning såförledningar gottavleds till somvatten som numera

förenklat kanNågotdet släppsrening innanvissalltid undergått ut.
avloppsvatten.och dränvattenfråga dag-det renatsamtärsägas att om

ytterligaremiljöskyddssynpunkt över-från hälso- ochBehovet attav
intedärför kanske såavledande stort.bestämmelserna ärväga om

föraanledning överfinnasdet kanfråga sig attkanMan om
framför allt bevatt-samfälligheter,andrafrågorprövningen omav

till13 kap.enligtvattendomstolvidprövningfrånningssamfalligheter,
avsnittfrågadenna12 Vi diskuterarenligt kap.förrättningsprövning

motiveringen.allmänna4.4.6 i den

Avgifter10 kap.

lamp-detfår,eller förrättningsmannenVattendomstolen år§5 om
dldgga133 kap. §villkor enligtmeddelaförstalletligare, i att

fisketfrämjandesärskild föravgiftbetalatillstándshavaren avatt en
vattenföretaget eller någotinomberörsdeti an-vatten avsom

avgiji.Avgijien kan årligvattenomráde.gränsande ---
fastställdes.avgiftenBeloppet av ---

tillhänvisningennuvarandeförsta meningen denstycket harförstaI
Änd-kapitel.i13 §tillhänvisningmed3 kap. ll § ersatts sammaen

paragrafen igjortsomnumreringdenringen föranleds avsomav
3 kap.

basbeloppet.Vattenkraftverk8 § För av---
basbeloppet.vattenöverledningarFör av---

avgiftenbasbeloppetMed avser.---
omfattningtill den ihänsynavgijisklass skallVid inplacering i tas

berörsvattenområdedetfiske förekommer ifisk ochvilken avsom
utsträckning identilldetta,föreller anläggningarvattenföretaget

ellervattenföretagetpåverkasoch fisketvaltenförhállandenavilken av
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anläggningar för detta till omfattningen de förpliktelsersamt av som
företagaren har ålagts enligt eller5 § 3 kap. 13

fjärdeI stycket har den nuvarande hänvisningen till 3 kap. ll § ersatts
Ändringenmed hänvisning till 13 i§ kapitel. föranledsen samma av

den omnumrering gjorts paragrafen i 3 kap.som av

11 kap. Särskilda bestämmelser större vattenföretagom m.m.

3 § Om vattenföretag sådantett ån 1 och 2annat t §§ett som anges
betydandeår omfattning eller ingripande beskajfenhet, fårav rege-
förbehållaringen sig prövningen företagets tillåtlighet. Detsammaav

gäller ifråga vattenföretag 4 kap.i 6 tredjeett § stycketom som avses
miljöbalken. Besked förbehållet skall lämnas till vattendomstolenom
eller förråttningsmannen dominnan eller beslut har meddelats om

företagets tillåtlighet.

Den nuvarande hänvisningen till naturresurslagen i andra meningen har
medersätts hänvisning till motsvarande bestämmelse i miljöbalken.en

7 § Innan tillstånd söks till vattenföretag sådan omfatt-ett årsom av
ellerning beskaffenhet dess tillåtlighet skall eller kan kommaatt antas

prövas regeringen enligt 1-3att §§ eller omfattas 4 kap. 6 §av av
miljöbalken, skall förberedande åtgärder ha vidtagits enligt 8-11 §§.

Den nuvarande hänvisningen till naturresurslagen har medersätts en
hänvisning till motsvarande bestämmelse i miljöbalken.

12 kap. Prövningen markavvattningstöretagav

25 § Om sökanden den instållas.---
sakägare tillpå förrättningen.---
Sedan anläggningsbeslut har meddelats får ansökningen inte åter-

kallas hos förröttningmannen. stalletI skall återkallelse ske hos vatten-
domstolen detpå och inom densatt tid enligt 38 § galler försom
överklagande anläggningsbeslutet. Härvid gallerav ---

Ordet tillståndsbesluf i tredje stycket första och andra meningarna
byttshar anläggningsbeslut.mot
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ifråga11 §tillämpningen 3 kap.28 § Frågor avom

om ---
11 ifråga§tillämpningen 3 kap.Frågor omom av ---

lltilländratstill 8 § i 3 kap. harHänvisningen att avse

företagetdet söktahinderfinner29 § förrättningsmannenOm motatt
sådanaföreliggerdetstycketkap. 6 förstaenligt 3 § attmöter men

före-fråganstycket ellerandraomständigheter i omomavsessom
skalllag3 denna11 kap. §tillåtlighet enligt avgöras av rege-tagets

med sakägamasammanträdeefterförrättningsmannenskallringen,
avgörande.tillfrågan regeringensyttrande överlämnamed eget

tillhänvisningmed3 harHänvisningen till 3 kap. § stopp-ersatts en
6i 3 kapreglerna

Anläggningsbeslut m.m

tillstånds-under denna har begreppetparagrafemaoch irubrikenI
anläggningsbeslut.beslut bytts mot

dennaenligthinder företagetföreligger någotdet31 § Om inte mot
anläggningsbeslut.meddelaskall förrättningsmannenlag,

innehålla bestäm-behövlig utsträckningskallAnläggningsbeslutet i
melser om

ändamålföretagets ---
beslutetskallföretaget iföranläggningsbeslutet arbetenAvser

arbetstid.utfördaskallvilken arbetenaden tid inom varaanges

sammanträdevidAnläggningsbeslut skall meddelas34 § ---

beslut förrätt-överklagasfall 37§38 andra i§ I än avsom avses
vattendomstolentill inomskallbesvär inningsmannen gessomgenom

för-meddelades elleranläggningsbeslutetden dagveckor frånfyra
inställdes.rättningen

vissa beslutöverklagandeordningen förparagraf, därdemaI avav
byttstillståndsbeslutbegreppethar motförrättningsmannen anges,

anläggningsbeslut .



408 Kapitel 4

13 kap. Prövningen vattenmålav

14 § Stämningsmál talanår om

11. ersättning för skada grundpå vattenföretag drivsinte iatt ettav
enlighet med villkoren tillståndsdomi eller anläggningsbesluten ett
eller enligheti med vad föreskrivs 17kap.i 2som
12. enligtersättning 17kap. 3 § denna lag eller 23 kap. 2 miljo-§a
balken,

I punkt ll har tillståndsbeslut bytts anläggningsbeslut.mot
Den nuvarande hänvisningen i punkt 12 till 19 kap. 7 §vattenlagen

har med hänvisning tillersatts motsvarande bestämmelseen om
ersättning i miljöbalken.

Ändringen har sin grund i de nuvarande bestämmelserna iatt
19 kap. vattenlagen skydd för vattenförsörjningen föreslåsom m.m.
överflyttade till miljöbalken. Emellertid skall därvid frågor ersätt-om
ning på grund vattenskyddsföreskrifter i fortsättningenäven prövasav

vattendomstol och inte fastighetsdomstol.av av
Ändringen kräver det förtydligandet bestämmelsen i övrigt attav

den nuvarande hänvisningen till 17 kap. 3 § uttryckligen relateras till
vattenlagen.

19 § ansökanEn varigenom ansökningsmål anhângiggörs skallett
skriftlig och, inte följer 20 innehållavara annatom av

de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar behövssom
för bedöma företagets beskafenhet, omfattning och verk-att
ningar, däribland miljökonsekvensbeskrivning enligt 8 kap.en
miljöbalken,
uppgifier behovsom ---

förstaI stycket punkt 1 i nuvarande lydelse finns bestämmelseen om
ansökan i ansökningsmål skall innehållaatt bl.a.ett miljökon-en en

sekvensbeskrivning.
Som vi framhållit under 3 kap. 3 bör§ miljökonsekvensbeskriv-

ningar vilken lag det frågaoavsett är grundas enhetliga prin-påom
ciper iakttagandemed dock beskrivningen kan vidare ellerattav ges

begränsat innehåll allt efter frågans vikt och beskaffenhet. Allamer
miljökonsekvensbeskrivningar bör därför grundas miljöbalkenspå
bestämmelser. Att framgårså skall ske hänvisningen i 3 kap. 3av
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miljökonsekvensbeskriv-bestämmelse skyldighetEn inattom enge
informationssynpunktning i ansökningsmål bör emellertid från stå

i förevarnde emellertid innehålla det skallkvar paragraf. börDenna att
8fråga miljökonsekvensbeskrivning enligt kap. miljö-vara om en

balken.

det sökta företaget42 § vattendomstolen finner hinderOm motatt
det föreligger sådanaenligt 3 kap. 6 första stycket§möter attmen
vattendomstolen medomständigheter stycket, skallandraisom avses

yttrande överlämna frågan till regeringens prövning. Detsammaeget
II kap. 1-3 ellergaller, frågan företagets tillâtlighet enligt 5 §om om

skall regeringen.avgöras av

Hänvisningen till i 3 3 har medbestämmelserna kap. § ersatts en
6hänvisning till i 3 kap.stoppreglema

anslutningsvad veckor.65 § Vattendomstolens domar tva---
Vattendomstolens ansökningsmál för överklagasdomar i även av

Miljöombudsmannen och för yrkesjiskareintresseorganisation såvitten
föreskrifter till för hälsan eller miljön.tillämpningen skyddavser av

domar Försvarsmakten,Andra stycket gäller inte som avser
materielverk eller radioanstalt.FörsvaretsFörsvarets

får beslutEnligt 20 kap. 5 miljöbalken inte i balkens§ som avses
överklagassjätte och sjunde avdelningar bl.a. Miljöombudsmannen.av

miljöfarlig verksamhet fårBeslut överklagas ocksåsom avser av en
försvars-intresseorganisation vissaför yrkesfiskare. Beslut som avser

intressen nämnda överklaga.dock undantagna från den rättenär att
medMiljöombudsmannen ideellt rådHos skall finnas ett represen-

fungera samråds-för miljöorganisationer. skallRådet etttanter som
organisationerna och bl.a.forum mellan Miljöombudsmannen och ge

i principielltbakgrund till Miljöombudsmannens ställningstagandenen
viktiga frågor.

föreliggamening överklagaEnligt bör ävenvår motsvarande rätt att
fråga ansökningsmål.i vattendomstolens idomarom

eftersom fråga dom-Talerätten direkt imåste lag är omanges
förutsättningarprövning. finnasstolarnas emellertid knappastDet torde

taleberättigade.i skalldirekt lag vilka organisationeratt varaange som
intresseorganisationhänvisning till det skall frågaEn att om envara

för yrkesfiskare godtagbar.bör kunna vara
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Miljöombudsmannens och ñskareorganisationemas möjligheter att
talan vattendomstolarnasföra blir i princip begränsadeavgörandenmot

tillåtlighet,till frågor utförande och villkor. Talan ersättningom om
föra bara ikan de egenskap sakägare, vilket de aldrigså gott somav

torde talerätt bör gälla i stämnings-En endast ansökningsmål. Ivara.
målen kan det inte lämpligt idet kommer till högreatt partervara nya
instans.

Till skillnad från miljöbalken, där inte medföramedverkan kan
kostnadsansvarnågot Miljöombudsmannenkangentemot motparten,

ñskareorganisationernaoch i Vattenöverdomstolen och dom-Högsta
istolen undantagsfall förpliktas sökanden för kostnader i dessaersätta

instanser. Detta gäller då Miljöombudsmannen eller ñskare-en
organisation fullföljt talan för-och därvid vårdslöshet ellergenom
summelse åsamkat sökanden kostnader. torde inte ha någonDetta

betydelse bör ändå beaktas fråga uppkommer destörre närmen om
skall överklaga avgörande.ett

72 § Vattenöverdomstølens domar hos domstolen.Högsta---
[fråga domstolen gäller bestämmelsernarättegången i Högstaom

vattenöverdomstølen 68,rättegången i 65 andra stycket, 69 ochi §om
71 §§.

Bland de bestämmelser i vattenöverdomstolen vartillrättegångenom
hänvisas i andra stycket har införts bestämmelsen talerätt föräven om
Miljöombudsmannen ñskareorganisationer.och

14 Särskildakap. bestämmelser utrivningom m.m.

§1 Paragrafen föreslås upphävd.
Förevarande paragraf innehåller till-ansökan görsattnu om om

rivastånd vattenanläggning i skall tillstånd tillatt ut ytvattenen
utrivningen lämnas, inte förordnande enligt 2meddelas Somom
framgår den allmänna motiveringen avsnitt bör frågor4.4.4av om
utrivning i fortsättningen med tillämpning vissa tillåtlig-prövas av av
hetsreglema i 3 kap. blirDet alltså inte fråga automatiskt tillåtaattom
utrivningen. Förevarande bestämmelse kan därför 2 fram-utgå. Av §

emellertidgår vattendomstolen i stället för meddela tillståndatt att att
riva vattenanläggning i kan förordna underhålls-ut ytvatten atten
skyldigheten skall fastighetsägare begär det.övergå på en som
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15 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m.

4 § detOm visar har vidtagits villkorsig anordningar elleratt som
har meddelats till skydd för enligt 3 kap. 13 eller 10 kap.fisket §som

5 § mindre ändamålsenliga, vattendomstolen meddelafår ändradeär
bestämmelser.

nuvarande hänvisningenDen till 3 kap. ll § har medersatts en
Ändringenhänvisning till 13 i§ kapitel. föranleds densamma av

omnumrering gjorts paragrafen i 3 kap.som av

§7 Ansökan länsstyrelsen.prövning 3-5 §§i görsom som avses av
behovet flera län, stället ansökningenAvser omprövning igörsav

Kammarkollegiet.av

närvarande detFör endast Kammarkollegietär kan ansökangörasom
omprövning till förmån för allmänna intressen.om

Skälen för förslaget ansökningen skall länsstyrelsen,görasatt av
frågan endast berör lånet, har redovisats i avsnittet 4.4.7 denom

allmänna motiveringen.

11 § tillstånd sådan vattentäkt.Ett Därvid vad 3 kap.iäger som---
föreskrivs11 § jämkning företagen eller företräde detåtom av ena

företaget motsvarande tillämpning.

Den nuvarande hänvisningen till 3 8 hari meningen kap. §andra
Ändringenmed hänvisning kapitel. föran-till ll § iersatts en samma

leds den omnumrering iparagrafen 3 kap.gjortsav som av

§17 Om vattenföretag 9 kap. 1-10 §§.ett ---
frågaOm betydande skada enskild eller för allmäntför någotär om

får begäras sådana bekostnadintresse, företagarensändringar på av
vattenföretaget eller medföra skadorvattenanläggningen utan attsom,

för tredje eller för tillständshavaren,väsentliga olägenheter ärman
ägnade förebygga framtida skador. frågaeller minska Iatt om

eller,allmänna behovetintressen förs talan länsstyrelsen avomav
Även färändringar berör kommunenflera län, Kammarkollegiet.av

föra talan ifråga allmänna intressen.om
Anspråk skadan uppkom.på -
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Bestämmelserna denna paragrafi ---

stycket föreslås i vi anfört underandra överensstämmelse med vadl
få föra ifall frågan7 § länsstyrelsen skall talan ändring, endastatt om

berör länet.

18 kap. Tillsyn och besiktning

Tillsyn1 § länsstyrelsen.över av---
särskilda skäl föreligger, får tillstândsdom ellerOm i etten an-

läggningsbeslut förordnas myndighet skall,någon jämteatt annan
länsstyrelsen, tillsyn hänseende.i visstutöva

andra stycket tillståndsbeslutI har begreppet bytts anläggnings-mot
beslut.

3§ tillstándsdom anläggningsbeslutI och fdr föreskrivas att en
vattenanläggning skall besiktas, sedan företaget har utförts.

Besiktningsman företagaren.av---

första stycket harI begreppet tillstándsbeslut bytts anläggnings-mot
beslut

.

5 § Besiktningsmannen skall eller 4 Protokollet skall om--- ---
besiktningen. besiktningsmannenOm finner avvikelser har gjortsatt
från vad har föreskrivits tillstándsdomen eller anläggnings-isom
beslutet, skall han avvikelsema uppfattningenligt hans kanange om
skada allmänna eller enskilda intressen.

tredje meningenI har begreppet tillståndsbeslut bytts anlägg-mot
ningsbeslut.

kap.19 Skydd för vattenförsörjningen m.m.

avsnitt 4.4.3 idenI allmänna motiveringen vi anfördahar där skälpå
kapitletföreslagit förs till miljöbalken.överatt
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20 kap. Kostnadsbestämmelser

§1 ansökningsmålI samfälligheten.i---
mål gäller1 eller förverkande enligt 15 kap. 3-6omprövningsom

eller 12 § skall länsstyrelsen, Kammarkollegiet och tillstándshavaren
för kostnadersina vid vattendomstolen. mdl enligt 15 kap.I 3 §svara

skall länsstyrelsen och Kammarkollegiet dessutom för kostnadersvara
vid vattendomstolen uppkommer för andra tillstånds-änmotpartersom
havaren. Gäller mal enligt 15 kap. 3 för förbättra§ omprövningett att

vattenanläggnings säkerhet skall dock tillständshavaren stället förien
länsstyrelsen eller Kammarkollegiet för nämnda kost-senastsvara
nader. mål kostnader.I sina---

sådanaI har klagat.---

I andra stycket har Kammarkollegiets kostnadsansvar förts påöver
länsstyrelsen i den mån motsvarande skett beträffande talerätten.

§8 Tillförråttningskostnader första stycket.---
Om anläggningsbeslut meddelas, skall förrättningskostnadenta

fördelas mellen deltagarna markavvattningsföretageti eñer vad som
skäligt.är
Inställs förrättningen fastighetsregleringen.vid---
Om länsstyrelsen eller Kammarkollegiet begär omprövning ettav

markavvattningsföretag, denskall myndighet begärt omprövningensom
förförrâttningskostnadehta. detNär skäligt.ärsvara ---

sökandSåsom har begärt.---

andraI stycket har ordet tillståndsbeslut bytts anläggnings-mot
beslut.

fjärdeI stycket första meningen Kammarkollegietshar kostnads-
förts länsstyrelsen iöver den motsvarande skettmån be-ansvar

träffande talerätten.

21 Ansvar,kap. handräckning m.m.

1 § Till böter ---
fitllgöraunderláter vad åligger honom enligt 18 kap. 2 §att som

första stycket.
till1 ringa ansvar.---
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brottsbalken.Till ansvar ---
äldre lag.jiskelagenI ---

förföreskrivs i första stycket 5 denEnligt lydelsenuvarande ansvar
2föreskrifter meddelats enligt 19 kap. ellerbryter harmotsom som

bli överförda till3 Eftersom bestämmelserna i 19 kap. föreslås
ansvarsbestämmelsen imiljöbalken, blir konsekvens härav atten

punkten 5 kan utgå.

Är 1-3 döms tilll § brott I första stycketi § grovt,a som avses
fängelse lägst månader och högsti år.sex sex

särskilt beaktas,Vid bedömande brott skallärett grovt omomav
tid,begåtts systematiskt eller under längre varitgämingen av mer

inneburit människors hälsa elleromfattande eller risker förart stora
miljön.

riks-förslaget till i miljöbalkenOm ansvarsbeståmmelser antas av
strafflatitudema analogt därmed.dagen, bör i vattenlagen höjas Det

straffansvar förbör uppmärksammas inte föreskrivervattenlagenatt
överträdelse allmänna aktsamhetsregler.av

stycket 1-3 § har 1 förstaOm begått §någon gärning iavsesen som
rättelse.honom vidtafår länsstyrelsen vid föreläggavite att

Om tillståndet enskilda intressen.---
Länsstyrelsen får det överklagas.---

avjöreläggandet.Den som ---

lydelse omfattar första meningar. DenI nuvarande stycket två
ihänvisningen i första omfattar punkt 5 1 §nuvarande meningen även
före-första fårstycket. Enligt andra meningen i nuvarande lydelse

läggande inte iakttagit vad gäller enligtockså meddelas någon somom
19 kap. första stycket. Eftersom 19 föreslåsl § kap. utgå vatten-ur

i första 5lagen, kan hänvisningen meningen till punkt Detsammautgå.
meningen.gäller i fråga den hänvisningen i andranuvarandeom

22 kap. Slutbestämmelser

överklagas hos kammar-6 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får
beslutetbesvär,rätten avsergenom om ---
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kostnader 20 12kap.i 11 ellersom anges
prövning säkerhet enligt kapitel,3 detta§av
föreläggande enligt 2 kap. tredje stycket eller9 10 tredje§ §

stycket, 21 kap. 3 § eller förbud kapitelsenligt 4 första stycket.detta §
I hosövrigt regeringen.---

I nuvarande lydelse i första punkt 3görs stycket hänvisning tillen
förordnande och föreskrifter enligt 19 2 och 3kap. §§. punktDenna
liksom hänvisningen i 6punkt i nuvarande lydelse till föreläggande
enligt 19 kap. l § tredje stycket har fått stycket punkt 6utgå. Första
i nuvarande lydelse har kompletterats med hänvisning tillävenen
sådant föreläggande vi föreslar i 2 10kap. § tredje Skäletstycket.som
till utmönsttingen hänvisningarna till bestämmelser i 19 kap. vårtärav
förslag det kapitlet skall föras till miljöbalken. grundöver Påattom

punkt 3 i första stycket föreslås har deutgå nuvarande punkternaattav
4-6 i stycke till 3-5.omnumreratssamma
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Övriga5 lagarNRL-anknutna

5.1 Gemensamma synpunkter

5. 1 Inledning

förts in.miljöbalken har nuvarande naturresurslagenI också den
hushållningeninnehåller bl.a. grundläggande bestämmelserDenna om

fysiska övrigt liksommed mark och och den miljön i ävenvatten
särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden. bestäm-Dessa

planeringen. 2 naturresurslagenmelser har betydelse för l kap. §I
hushållningsbestämmelserna enligt vadskall tillämpassägs att som

föreskrivs i vissa sektorslagar.
Enligt 2 i 6 och 8kap. l miljöbalken skall bestämmelserna§

ikap. miljöbalken tillämpas enligt vad föreskrivet plan-också ärsom
1985:620och bygglagen 1987:10, 1983:291,vattenlagen lagen

1971:948,vissa torvfyndigheter, 1902:7l l,väglagen lagenom s.
innefattande vissa elektriska anläggningar, lagenbestämmelser om
1978: 160 vissa rörledningar, luftfartslagen 1957:297, mineral-om

1991:45, kontinentalsockeln, lagenlagen lagen 1966:314 om
farled1983:293 avlysning allmäninrättande, utvidgning och avom

ekonomiskaoch allmän och lagen 1992: 140 Sverigeshamn 1 zon.om
tillämpningangivna bestämmelserDe lagarna skall alltså innehålla om

i eller mindre omfattning 6 och 8 kap. miljöbalken.större av
grundläggande hushåll-de angivna kapitlen innehåller 3 kap.Av

förningsbestämmelser, särskilda hushållningsbestämmelser4 kap.
vissa i 6 miljökvalitetsnormerområden landet, kap. bestämmelser om

miljökonsekvensbeskrivningar.och 8 kap. bestämmelser Tre avom
kapitlen till vida 3 kap.har motsvarighet i naturresurslagen, så att

2 kap. 3 kap.naturresurslagen, 4 kap.motsvarar motsvarar natur-
resurslagen 8 motsvarar5 naturresurslagen. Bestämmel-och kap. kap.
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miljökvalitetsnormer i 6 kap. innebär däremot prin-någotserna om
cipiellt nytt.

Miljöbalken innehåller också 5 kap., bestämmelserett upptarsom
regeringen skall meddela tillstånd till vissa anläggningaratt storaom

kapitelDetta det nuvarande 4 kap. naturresurslagen.motsvararm.m.
Också dessa bestämmelser beaktas imåste de NRL-anknutna lagarna
eller åtminstone vissa dem.av

de lagarI räknas i 2 kap. l miljöbalken§ finns före-som upp nu
skrifter, utformade olikapå något tillämpningsätt, naturresurs-om av
lagen. Vi betecknar fortsättningsvis dessa lagar, sedda i degrupp, som
NRL-anknutna lagarna eller, ibland, sektorslagama.som

Plan- och bygglagen och vattenlagen har behandlats i kapitlen 3 och
fråga4. l de övriga NRL-anknutna lagarna vilägger i detta avsnittom

fram vissa sammanfattande synpunkter anpassningenpå till miljö-
balken. gällerDetta dock inte ellagen. behandlasDenna i stället i
avsnitt 5.1.5.

De NRL-anknutna lagarna innehåller bestämmelser krav påom
tillstånd, ibland kallat koncession, för förändra användningenatt av
mark och I väglagen har tillståndet formenvatten. arbetsplan.av en
Ibland sådana bestämmelserutgör det helt centrala innehållet i lagen,

därigenom får karaktären ramlag där det materiella inne-som av en
hållet bestäms villkor ställs i samband med tillståndav attsom upp
meddelas. Som exempel kan kontinentalsockellagennämnas och lagen

Sveriges ekonomiska I andra fall tillståndsfråganär baraom zon. en
detalj i mycket lagkomplex.större Somett exempel kan nämnas
luftfartslagen. Som grund för tillståndsprövningen självfalletmåste
alltid läggas planeringsunderlag. I den meningenett kan dessa lagar
också betecknas planeringslagar

När, föreslås i lagrådsremissen, bestämmelserna isom nu natur-
resurslagen förs i miljöbalken, måste hänvisningarna i de NRL-
anknutna lagarna ändras till miljöbalken eller vissaatt avse snarare
bestämmelser i denna. iFrågan, övrigt miljöbalkens bestämmelserom
bör styrande för frågor hälso- och miljöskydd hushåll-vara samtom
ning med berör de NRL-anknutna lagarnanaturresurser ellersom om
dessa innehållabör särskilda aktsamhetsregler för miljöskyddet, bör
enligt meningvår bedömas i linje med de allmänna överväganden som
vi redovisat i avsnitt 2.2.2.

riksdagenOm miljöbalk och beslutar den skall innehållaantar atten
paraplybestämmelser det slag föreslagit,vi har visar detta denav som
vikt riksdagen fäster vid miljöintressena beaktas vidocksåattsom
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Sektorsprincipen imiebârtillämpningen de NRL-anlmutna lagarna.av
för miljöskydd hälsa ochvarje sektor själv får tillgodose kravenatt

ñnns inteföregående detfråga. detinom sektorn i iMen antyttssom
miljöskyddétföranledning olika principerdet därvid skall tillämpasatt

principer gälla ochfrån sektor till sektor. I stället bör gemensamma
dessa bör de slås fast i miljöbalken.vara som

5.1.2 Miljöprövning i eller flera ledett

dede frågor vid anpassningen NRL-an-En uppkommersom avav
miljöhänsynen skall beaktasknutna lagarna till miljöbalken den,är om

tillståndsprövning enligtenbart sektorsmyndigheterna vidav en
tillståndprövning skall isektorslagen eller särskild deäga rumom en

fall i stöd miljöbalken. dettadär sådan föreskriven eller med Iären av
hänseende finns i gällande olika modeller.rätt

6 tredje meningen miljöskydds-Sålunda föreskrivs i § stycket andra
järnväg ilagen i fråga flygplats, eller stoppreglernaväg attom samma

paragraf inte hindrar anläggning detta slag används för sittatt en av
ianläggande särskild ordning. kanändamål, dess Däremotprövasom

meddelas vidvillkor skyddsåtgärder prövning enligt miljöskydds-om
anläggningar innebärfråga dessa miljöbalkenlagen. I ävenattom

ifrågan förbud skall kunna ärende enligt balken seprövas ettom
lagrådsremissen 183.s.

minerallagen skall i fallEnligt 4 kap. 2 § då ärende bevil-ett om
bearbetningskoncession företag tillåtlighetjande skallettavser varsav

NRL-anknutna hushållningsbestâm-enligt flera de lagarna,prövas av
melsema i 2 tillämpas endast vid denoch 3 kap. naturresurslagen
prövning sker i koncessionsärendet.som

Prövningen bearbetningfrågorna tilltillstånd torv-av enav om
fyndighet enligt naturvårdslagenför energiändamål täkttillståndoch om
skall i detta i 18 naturvårdslagenske sammanhang. Lagtekniskt §ärett

täkttillstånd enligtlöst det det föreskrivs kravetpå påsättet att att
paragraf inte vartill bearbetningskoncessiontäkt torvsamma avser av

har meddelats enligt ordning saknar dock betydelsetorvlagen. Denna
för det eftersom naturvårdslagenmateriella resultatet prövningen,av
inte förutsättningarna för täkttill-innehåller materiella reglernågra om
stånd och länsstyrelsen prövningsmyndighet enligt båda lagarna. Omär
materiella regler beträffande för täkttillstånd införsförutsättningarna
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i miljöbalken, tillses dessamåste regler slår igenom också vidatt
prövning enligt torvlagen.

vissaI andra fall prövning helt eller delvis inte skall skeattanges
enligt miljöskyddslagen, tillstånd enligt lag.när någon Sågetts annan

bl.a. fallet regeringenär tillståndsfråga enligtnär prövat 4 kap.en
naturresurslagen. sådant fallI gäller enligt 6 tredje första§ stycket
meningen miljöskyddslagen inte stoppreglerna i paragraf.samma

särreglering upphör emellertidDenna enligt miljöbalken, i och med att
bestämmelserna i naturresurslagen förs in i miljöbalken. liknandeEn
särregel beträffande företag tillåtlighet enligt rörlednings-prövatsvars
lagen också enligt miljöbalken.utgår

fallI några kvarstår emellertid också enligt miljöbalken vissa nu
gällande regler uteslutande kompetens för sektorsmyndigheten. Såom

fallet förutom enligtär det nämnda undantaget för torvlagennyss- -
i regel beträffande företag enligt vattenlagen, 9prövats t.ex.som se
kap. 12 första§ stycket 2 i fråga strandskyddsbestämmelsema, 11om

lkap. § andra stycket i frågal täkttillstånd och ll kap. 5 första§om
stycket i fråga skyldighet anmäla arbetsföretag iatt naturen.om
Eftersom vi skall vattenlagen och det finnsöver all anledning iattse

föradenna in aktsamhetsreglema i miljöbalken hänvisningareller till
dem torde dessa bestämmelser inte vålla problem.några

Enligt 10 kap. 2 § stycketandra miljöbalken krävs inte tillstånd för
markawattning i samband med täkt drivs med tillståndtorvav som
enligt torvlagen. Vidare skall enligt ll kap. l § andra stycket miljö-
balken täkttillstånd inte krävas i fråga täkt i vattenområde eller därom
tillstånd fordras enligt lagen kontinentalsockeln eller för vilkenom
bearbetningskoncession meddelats enligt torvlagen. I den mån mate-
riella regler ñnns för iverksamheten miljöbalken bör sådana regler
införas också i sektorslagen.

flertalet fallI förhållandettorde dock prövning skall skeattvara en
enligt sektorslagen frågan koncession eller tillstånd till vissav om
verksamhet, hantering eller åtgärd medan miljöprövning skall skeen
enligt miljöbalken. Tillståndet enligt sektorslagen då huvudsakligentar
sikte förhållandetpå till samhällsekonomiska intressen eller till enskild

för fastighetsägarerätt eller konkurrenter i vilkas rörelsefrihet till-
ståndet inslcräkning,utgör medan miljöprövningen företrädesvisen

förhållandet till allmänna intressen i fråga hälsa, miljö ochavser om
hushållningen med naturresurser.

Enligt vår mening bör miljömyndigheterna kunna företagpröva
redan prövats sektorsmyndigheterna, det behövs försom attav om
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hälso- och miljöskyddet skall bli tillgodosett. Prövningen kan komma
till stånd antingen i föreskrifter företag vissatt att ettgenom anges av

generellt skall Koncessionsnämnden eller läns-prövastyp sett av
styrelsen eller tillsynsmyndigheten ingriper företagetatt motgenom
med föreläggande eller förbud, i fall kan medså mötassom en an-
sökan tillståndsprövning från företagarensenligt miljöbalken sida.om
Sistnämnda ordning skall enligt miljöbalken gälla i fråga bl.a.om

lagrådsremissen avsnitt 4.l2.5. Vilket alternativ väljsvägar, se som
inte framgåbehöva eftersom behövligaNRL-lagen, bestäm-synes av

melser finns i miljöbalken eller kan meddelas i föreskrifter med stöd
balken. Som framgått föregående avsnitt finns dock vissa sär-av av

skilda bestämmelser i miljöbalken utesluter prövning enligt balkensom
tillstånd enligt viss denär någon NRL-anknutna lagarna.getts av

Likaså ñnns det särregel i minerallagen prövning enligtatten om
hushållningsbestämmelserna endast skall ske i ärendet bearbet-om
ningskoncession.

Flera de NRL-anknutna lagarna kan betraktas utprägladeav som
planeringslagar. naturligtvisDetta gäller plan- och bygglagen men
också exempelvis luftfartslagenväglagen, i de delar berördaärsom av
naturresurslagen och lagen inrättande, utvidgning och avlysningom av
allmän hamn och allmän farled. frågaI lagar denna gällerartom av
det främst reglera miljöfrågornahälso- och i anslutning till frågoratt

planering och byggande anläggningar enligt lagen. Frågorom av som
berör störningar frånoch olägenheter befintligaredan verksamheter

mindrekan bara i lösas med hjälp demån NRL-anknutna lagarnasav
regler. lagar får därför betydelseDessa förstörst hälso- och miljö-
anpassningen verksamheter, miljöbalkenmedan reglerar stör-av nya
ningar och olägenheter från beñntliga anläggningar. dualismDenna

det bara mycket miljöbalkengör så nödvändigt och de NRL-attmer
anknutna lagarna harmonierar i fråga hälso- och miljökraven. Manom
kan självfallet inte ha regler i fråga planering och byggandeom av en
anläggning leder fram till anläggningar vilkas användande däreftersom

hälso- och miljömyndigheterna. den tilltänktaOm verksam-stoppas av
heten, hanteringen eller åtgärden inte uppfylla miljöbalkenskan krav

skydd förpå hälsa och miljön hushållningen medsamt naturresurser
det meningslöst meddela tillstånd till enligtär den lagstift-att annan

mng.
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överväganden5. 1.3

Slutsatsen de synpunkter redovisats i föregående avsnitt är attav som
de NRL-anknutna lagarna bör till den hälso- ochpåanpassas syn
miljöfrågor ligger till grund för miljöbalken. För anpassningensom

väljaskan flera olika metoder. häromFrågan har behandlats i avsnitt
2.2.3. framgårSom vidär den lösning enligt vilken deattanser
grundläggande miljöreglerna återfinns i miljöbalken föredraär att
framför lösning enligt vilken sektorslagarna innehåller friståendeen
allmänna aktsamhetsregler hänsyn till miljöhälsa, och hushållningom
med naturresurser.

det gällerNär de NRL-anknutna lagarna kopplingen mellansynes
miljöbalk och sektorslag kunna bli tydlig broar slås mellantreom
miljöbalken och sektorslag.resp.

förstaDen bör knyta balkens mål och grundläggande principer till
miljöpåverkandede frågor sektorslagen reglerar. En sådan kopp-som

ling får därvid främst karaktär portalparagraf för sektorslag.av resp.
Kopplingen bör också innefatta hänvisning till miljöbalken. Hän-en
visningen bör erinra miljöbalken innehåller bestämmelser tillattom

förskydd hälsan, miljön och hushållningen med naturresurser.
Meningen härmed skulle erinra dem tillämpar vissattvara som en
sektorslag verksamhetpå verksamhet kan kommaatt atten samma
bedömas enligt miljöbalken,även de undvikerså tillståndatt att ge

liknandeeller till verksamheter sedan beñnns otillåtna enligtsom
miljöbalken.

Å andra sidan miljöbalkensgäller särskilda bestämmelser om
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, hantering kemikalier ochav
avfallshantering vad i sektorslagen.står blirLagarna alltsåoavsett som
parallellt tillämpliga och miljöbalken får omedelbar genomslagskraften

inom sektorn i fråga såvittäven de i miljöbalkenangår behandlade
områdena. Sektorslagen får med andra ord inte karaktären lexav
specialis, såvitt skyddet för hälsan,angår miljön och hushållningen
med eftersom dessa frågor regleras i miljöbalken ochnaturresurser,
inte i sektorslagen. Undantag härifrån kan naturligtvis förekomma,

då sektorslagenmåste klart framgå det dessäratt avsett attmen av
bestämmelser skall tillämpas i stället för bestämmelserna i miljöbalken.

avsiktavsnitt 4.3 har framgåttAv vår skall fallet medsåäratt att vara
vattenlagen.

andra förbindelsenDen mellan sektorslag och miljöbalken bören
bestämmelser uttryckligen tillutgöras hänvisar de från natur-av som
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särskilda hushållningsbestäm-resurslagen hämtade allmänna och
miljökvalitetsnormermelsema de bestämmelser utgörsamt somom en

miljöbalken.huvudnyhet i
sektorslag och miljöbalken börtredje förbindelsen mellanDen en
prövningenprecisera havet beslutsunderlag vid enligt sektorslagen.på

Härigenom prövningen till-säkerställs sker bästanämligen att mot
gängliga kunskap befintliga värden, andra anspråk kon-samtom

föreslagnasekvenser den förändringen. samlade medDet systemetav
starkare koppling plan- bygglagenmellan naturresurslagen och ochen
intehar framgått hänvisningarna naturresurslagen och övrigamellanav

NRL-anknutna lagar. ansvarfördelningen mellanberör såvälDetta
kommun sektorsmyndighet kunskapsförsörjningensoch betydelsesom
för tillämpningen bestämmelsernaturresurslagen. Naturresurslagensav

framvuxna den fysiska riksplaneringen. allmänna bestäm-Deär ur
melserna i omfattande kunskaps-exempelvis 2 kap. motsvaras ettav
underlag med olika värden enligt 2 kap. finns ochområdenom var

enskildavad konstituerar i fallet. Med denna bakgrundvärdet detsom
föreställde sig lagstiftaren kunskapsunderlag skulle görasatt samma

förändradtillgängligt vid prövning ochmark- vatten-en enav
användning inom visst område vilken lag i fråga,oavsettett som var

grundläggandeoch med avvägningsregler enligt natur-gemensamma
principer övergripanderesurslagen skulle gälla för denäven samma

bedömningen tillåtligheten i alla mål och ärenden lag. Detoavsettav
återfinnskunskapsunderlag åsyftades i kommunernassom numera

bygglagen.Översiktsplaner enligt plan- och
emellertidkunskapsmaterial har kommit fram och inteDetta sent

alltid olikavarit tillräckligt kunna åberopas i målförgenomarbetat att
översiktsplanenoch ärenden. främstaDen torde dockorsaken attvara

intressena inte fått den rollden samlade uttolkaren de allmännasom av
i förarbetena frågor hartill naturresurslagen.avsågs Dessasom nu

behandlats framgår redogörelsenPlan- och byggutredningen avav som
1993:i avsnitt i förordningen 1913.7. Redan tidigare har regeringen
delstillämpning förtydligat kravennaturresurslagen på attom av

dialog mellanöversiktsplanen skall vid dels denanvändas beslut, på att
förkrävs kunskapsunder-och kommun skall återupprättasstat attsom

laget enligt vidareutvecklas.naturresurslagen skall
tredje förbindelse miljöbalken och de NRL-anknutnaDenna mellan

ilagarna bör sig i bestämmelser införs deuttryckta att attomsenare
finnas tillgäng-miljökonskevensbeskrivningar enligt miljöbalken skall

Ävenliga i enligt i fråga. planeringsunderlagärenden sektorslagen
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kap. miljöbalkenenligt 7 har härvid betydelse. Emellertidstor avser
formella kopplingen enligt frågalagrådsremissen såvitt iden ärnu

miljökonsekvensbeskrivningar.endast 8 kap. om
bör understrykas de förordade lösningarnaDet ställeratt storanu

krav utbildningen sektorsmyndighetemas personal, depå så attav
anställda alltid medvetna inte bara sektorslagen ocksåär att utanom
miljöbalkens regler skall tillämpas vid planering och byggande och så

de också har kunskap inte bara de reglemas innehållatt om senare
också hur de tillämpas i miljömyndighetemas praxis. Detta ärutan om

emellertid problem generellt för all lagstiftning.ärett som ny
Flertalet de NRL-anknutna lagarna sådan betydelse förärav av

hälsan och miljön det skulle sig främmande inte ide någonatt te om
form innehöll aktsamhetsregler miljöhänsyn. rimligtDet är attom
sektorsmyndighetemas uppmärksamhet riktas hälso-, miljö- ochpå
hushållningsintressena allmän hdnsynsregel skydd förgenom en om
hälsan och miljön och främjande hållbar hushållning medom av en

En sådan aktsamhetsregel kan lämpligen frånhämtas denaturresurser.
övergripande aktsamhetsreglemai miljöbalken. Till denna aktsamhets-

allmänregel bör knytas hänvisning till miljöbalken erinraren som om
balken innehåller bestämmelser i fråga ñrskydd människorsatt om

och miljönhälsa i fråga främjande hållbar hushållningsamt om av en
med naturresurser.

En bestämmelser i detta sammanhang särskilt måstegrupp som
beaktas paraplybestammelsernaär hushållning, kvalitetsnormer ochom
miljökonsekvensbeskrivningar i 6 8 kap. miljöbalken.och Enligt
2 kap. l § miljöbalken skall nämligen dessa också tillämpas enligt vad

föreskrivet i de s.k.är NRL-anknutna lagarna. dessaI måstesom
därför också in regel återknyter just till detta stadgande. Itas en som
dag omfattar denna koppling hushållningsbestämmelsema i 2 och
3 kap. naturresurslagen och kommer till uttryck dels i denna lag, dels
i de NRL-anlmutna lagarnas allmänna kravregler. Sålunda finns i
l kap. 2 § naturresurslagen bestämmelse bestämmelserna iatten om
2 och 3 kap. skall tillämpas enligt föreskrivetvad i vissaärsom
angivna lagar och i de NRL-anknutna lagarna finns i föreskrifterregel

naturresurslagen skall tillämpas vid prövning enligtärendenattom av
lagen. frågaI miljöbalken gäller kopplingen också bestämmelsernaom

miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar.om
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5.1.4 Innehållet i vissa bestämmelser i de NRL-centrala

anknutna lagarna

Inledning

Som framgått det föregående bör det ske anpassning de NRL-av en av
Ävenanknutna lagarnas aktsamhetsregler till dem i miljöbalken.

härutöver bör viss anpassning till miljöbalken i degöras NRL-
anknutna lagarna. Denna anpassning behöver dock inte drivas långt.så

de flestaI hänseenden kan lagarna behållas i det skick de har. Somnu
exempel kan miljöbalkennämnas inte påverkar de förhållandenatt
mellan enskilda sidanå fastighetsägare och andraparter åt.ex. ena-
sidan koncessionshavare enligt minerallagen eller torvlagen oftasom-

huvudfråga iär den NRL-anknutna lagen. hellerInte ersättnings-en
regler till förmån för enskilda ñnns det anledning ändraparter på.att
Tillsynsbestämmelser,ansvarsbestämmelserochfullföljdsbestämmelser
torde i allmänhet också kunna förbli oförändrade.

självaI verket det bara litetär antal frågor där det finnsett an-
ledning behovet ändradeöverväga bestämmelseratt i de NRL-av
anknutna lagarna. Det gäller vissa frågor generellt harsett storsom
betydelse för skyddet människors hälsa och miljön eller för hus-av
hållningen med frågordessa finnsI redan bestämmelsernaturresurser.
i vissa de NRL-anknutna lagarna. Förekomsten och innehålletav av
i sådana bestämmelser varierar emellertid från lag till lag. Det är
önskvärt bättre konsekvens skapas i dettaatt hänseende. Nären nu en

deöversyn görs NRL-anknutna lagarna i syfte dem tillattav anpassa
miljöbalken bör tillfället i akt genomföra ändringar för skapatas att att

sådan konsekvens. detI följande samladsker bedömning ien en av
vad bestämmelsermån rörande dessa frågor bör in i de NRL-tas
anknutna lagarna. Den bedömningennärmare emellertidmåste göras
för varje särskild lag för sig.

Tillämpning miljöbalkenav

Enligt miljöbalken skall människors miljönhälsa och skyddas mot
skador och olägenheter och hållbar hushållning med naturresurseren
främjas. ligger iDet sakens verksamhet, hantering ellernatur att en
åtgärd enligt någon de NRL-anknutna lagarna i de allra flesta fallav
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till negativa för i första miljönlecer konsekvenser hand och hushåll-
ningen Särskiltmed gäller detta beträffande vattenlagen,naturresurser.
minerallagen och kontinentalsockellagen alla utpräglade exploa-ärsom
terngslagar. Vissa intedessa skador och olägenheter kan såledesav
förebyggas eller undvikas mindre tilltänktamed den exploa-än att

inte kommer till förhållandestånd. beaktas då detDetta måsteter ngen
gäler de till miljöbalkensNRL-anknutna lagarna allmännaatt anpassa
aksamhetsregler.

viSom redan påpekat i avsnitt 5.1.3 bör sektorsmyndigheten
allmän hänsynsregel i myndighetenden lag harnärmast attgenom en

tillimpa hushållnings-uppmärksam de hälso-, miljö- ochgöras
intessen miljöbalken till ändamålhar värnaattsom om.

Vad kopplingengäller den lagtekniska mellan NRL-anknuten lagen
miljöbalkens allmänna ñnns framgåraktsamhetsregler detocn som av

av:nitt 2.2.3 flera lösningar.
utforma iEtt allmän aktsamhetsregel NRL-anknutcnsätt att en en

lag i denna direkt föreskriva viddet tillämpningen lagenär att att av
videll:r verksamhet, hantering eller i lagen skallåtgärden avsessom

tilkes, människors hälsa och miljön skyddas skador ochatt mot
olägenheter och hållbar hushållning med främjas.att naturresurseren

sådan kategorisk i förhållanderegel skulle emellertid alltförEn vara
miljöbalkenstill olika modifikationerregler, innehåller mot-som av

svarande princip.
Ett utforma allmän aktsamhetsregel isätt NRL-annat att en en

lag i denna föra in sådana allmänna aktsamhetsregleräran;nuten att
i niljöbalken lämpligen bör tillämpas inom den NRL-anknutnasom
lagens hinder återgivande iNågot sådant sektorslagarnamot ettram.
avde allmänna aktsamhetsreglerna i miljöbalken inte föreligga.synes

Enligt meningvår bör i sektorslagama kunna i första hand intas
allmännaden aktsamhetsregel i miljöbalken återfinns i 1 kap. 7som

innehåller skaderiskerDenna skador och kan drabbaatt som
människan, miljön eller skall förebyggas och skadenisker skallnaturen
unlanröjas. nämnda allmänna aktsamhetsbestämmelsenDen ger
utryck ñr principen skador förebyggas för ñrsiktig-skall ochatt
hesprincipen. principer grundläggande för hälso- och miljö-Dessa är
skjddet och bör komma till uttryck i flertalet sektorslagarna. Dessav

i sektorslagarna blir då ytterligare påminnelse kravetnävaro en om
miljöbalkens tillgodoses. reservationmål skall fall börpåatt denI så

ifinns 1 kap. 12 nniljöbalken i be-§ också komma till uttryckson
stänmelsen, de allmänna iaktsamhetsreglernanämligen tillämpasatt
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den utsträckning det ekonomiskt vidär rimligt verksamhet det slagav
det frågaärsom om.

Sådana intressen i miljöbalken skall alltså tillgodosessom avses
också vid verksamhet, hantering eller åtgärd enligt de NRL-anknutna
lagarna. Emellertid syftar dessa till avvägning den aktuellaen av
sektorns intressen också intressenandra allmänna hälso-ängentemot
skydds-, miljö- och hushållningsintressena liksom enskildagentemot
intressen, och nyttjanderättshavaresägares intressen i förhållandet.ex.
till verksamheten i fråga. iAtt rörledningslagen hänvisa tillt.ex.
aktsamhetsregler enbart hänsyn till miljöhälsa, och hushållningom
med skulle kunna vilseledande. Bestämmelsernaturresurser vara om

awägningar skall ske också med avseende andra intressen ñnnsatt på
i flera de NRL-anknutna lagarna. Sådana bestämmelser bör iav
fortsättningen finnas i åtminstone flertalet de NRL-anknutnaav
lagarna.

De stoppreglema i 13 kap. 5 miljöbalken§ tillämpligaärnya
endast i fråga miljöfarlig verksamhet. Reglerna har intesålundaom

generell tillämplighet.någon Det saknas därför anledning hänvisaatt
till dem i sektorslagarna. Många verksamhet enligt de NRL-typer av
anknutna lagarna, mineralutvinning, kommer dockt.ex. att som
miljöfarlig verksamhet kräva tillstånd enligt miljöbalkenäven på

för närvarande falletsätt är enligt miljöskyddslagen. Isamma som
sådant fall blir tillämpligastoppreglema verksamheten.på

lokaliseringsbestâmmelse

vissa fallI kan det ñnnas olika till lokaliseringalternativ denav
verksamhet i fråga.är Det gäller flygplatser, far-vägar,t.ex.som
leder, elledningar och rörledningar. Miljöbalken innehåller bland de
grundläggande hushållningsbestämmelsema i 3 kap. lokaliserings-en
bestämmelse, 2 Denna innehåller tillämpningvid miljöbalkenatt av
gäller för lokaliseringatt verksamhet skall väljas sådan platsav en en

lämpligär med hänsyn till syftet med balken och de grund-som
läggande och särskilda hushållningsbestämmelsema bestämmel-samt

miljökvalitetsnormer; lokaliseringen skall innebärdetserna utan attom
oskälig kostnad medverka till ändamålet kan vinnas med minstaatten

intrång och olägenhet.
deI NRL-anknutna lagarna hänvisas bl.a. till de grundläggande

hushållningsbestämmelsema i miljöbalken och demla hänvisning
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innefattar i för sig lokaliseringsbestämmelsen. Emellertidoch även är
lokaliseringfrågan sådan vikt det i vissa sektorslagarnaattom av av

särskild lokaliserings-bör in bestämmelse därom. sådanEntas en
bestämmelse bör i sektorslagen sammanföras med hänvisningen till
paraplybestâmmelserna i 6 miljöbalken.4 och kap.

innehållerVäglagen i 13 § bestämmelse vid byggandeatten om av
tillsesskall får sådant läge och utförande ändamåletväg vägenatt att

med vinns minsta intrång oskäligmed och olägenhetvägen utan
kostnad. liknar bestämmelsn lokaliseringsregelnSom i hög gradsynes

miljöbalkeni väglagens bestämmelse även vägens ut-men avser
förande.

de fall olika platser eller för verksamhet enligtI lägen kan väljas en
NRL-anknuten innehållerlag det lämpligt lagenatten synes en

särskild vidaktsamhetsregel den till miljön skallhänsyn tasom som
lokaliseringen verksamheten i fråga. bestämmelsen iNär väg-av nu

omfattar frågan omotiveratlagen också utförande detvägensom synes
finnasändra bestämmelsen i detta hänseende. torde inteDetatt an-

ledning motsvarande bestämmelse i andra NRL-anknutna lagaratt ge
utformning. skillnad därförTill från miljöbalken deten annan synes

lämpligt lokaliseringsbestämmelse i de NRL-anknutna lagarnaatt en
omfattafår utförandet anläggningen i fråga; i miljöbalkenäven av

finns direktandra bestämmelser utförandet saknar mot-om som
svarighet i de NRL-anknutna lagarna.

Vid tillämpningen vissa lagar finns ingetandra NRL-anknutnaav
beträffande lokaliseringen exempelvis i fråga mineral-val såsom om-

utvinning och torvbrytning och det finns då inte anledning medatt ta-
lokaliseringsbestämmelse i lokaliseringen blir likväl delagen. Fören

grundläggande särskilda hushållningsbestämmelsemai miljöbalkenoch
fastställda miljökvalitetsnormer intresseawägningstyrande. Densamt

sker enligt naturresurslagen i fortsättningen skallochsom nu som
enligt 3 miljöbalken prövning fråganoch kap. innebär4göras en av

visshuruvida verksamhet får bedrivas viss Vidareplats.på ären en en
lokaliseringsprövning möjlig i samband miljöprövningmed den som

i fortsättningenför närvarande enligt miljöskyddslagen ochgörs som
exempelvis mineral-skall enligt miljöbalken med avseendegöras på

därvidutvinning och för denna erforderliga anläggningar. Om det
lokaliseringenñnns olika alternativ i fråga den närmare t.ex.avom

självfallet den lokaliseringanrikningsverk klarningsbassänger skalloch
minsta och olägenhetanläggningen väljas medför intrång utanav som

oskälig kostnad.
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Planeringsbestdmmelse

bestämmelseinnehållerNRL-anknutna lagarnaflesta deDe omenav
områdesbestämmelser fårinom område med detaljplan elleratt ett en

stånd i strid planeninte tillanläggning enligt lagen i fråga komma mot
bestämmelserna; intebestämmelsernaellereller syftet med planenom

innehållerVäglagenfår dock mindre avvikelsermotverkas göras.
naturvårdsföreskrifterbestämmelse ifall gällerhärutöver detatt,en om

ellerbebyggandeandra särskilda bestämmelser för markseller an-
skallområdesbestämmelser,vändning detaljplan eller så vägenän

3 kap. linte motverkas. §syftet bestämmelserna Ibyggas medså att
till stånd,inte får kommaföreskrivs vattenföretagvattenlagen att ett

plats eller sätt möterdet med hänsyn till valet på något annatavom
sistnämndaplaneringssynpunkter. Innebördenhinder från allmänna av

föreskrivsavsnitt liknandebestämmelse i 4.4.4. Påhar berörts sätt nu
anläggningar fårtillstånd till vissai naturresurslagen4 kap. 3 § att

enligt hushållnings-hinder interegeringen,lämnas möteromav
planerings-till allmännaeller med hänsyn andrabestämmelserna

finns i det tillbestämmelse i 5 kap. 4 §liknandesynpunkter; en
till miljöbalk, innehållerförslagetlagrådet remitterade att rege-som

tillanläggningtillstånd till bl.a. med hänsynringen får lämna atten
iakttas.planeringssynpunkterallmänna

ellerNRL-anknutna itidigare anförts har de lagarnaSom större
planeringslagar. övergripandekaraktärenmindre utsträckning Denav

hushållningsbestämmelserform grundläggande ochplanering i av
naturresurslagenfinns isärskilda hushållningsbestämmelser nusom
tillämpningengällande vidoch skall in i miljöbalken blirtas avsom

tillhänvisningar i dessa lagarde NRL-anknutna lagarna grundpå av
kom-planering, främst dennämnda bestämmelser. Men även annan

kunskapsunderlagsigmunala översiktsplaneringen, i och för utgörsom
vidbeaktashushållningsbestämmelserna, börvid tillämpning av

därförVi harplaneringen enligt övervägtde NRL-anknutna lagarna.
sektorslagarnaolikaföreslå uttrycklig ibestämmelse de attatt omen

områdes-detaljplaner ochtill planeringhänsyn skall äntas annan
bestämmelser.

iutformas eftersådan bestämmelse mönsterskulle kunnaEn
innebäri 3 3 fastighetsbildningslagenbestämmelsen kap. § attsom

försvåra områdetsfastighetsbildning får skulleinte ske åtgärdenom
ellerolämplig bebyggelseändamålsenliga användning, föranleda
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motverka lämplig planläggning området. Mot bestämmelsesådanav en
kan visserligen invändas, hänvisningen till olämplig bebyggelse inteatt

relevant i frågaär vissa anläggningar enligt de NRL-anknutnaom
lagarna. hänvisningenDen skulle dock kunna utgå.

Vi har till slut för inte föreslå någon regelstannat att av nyss
angiven i de NRL-anknutna lagarna. bestämmelseEn innebärtyp som

exempelvis inte får försvåraväg områdets ändamålsenligaatt en
planläggning skulle kunna leda till cirkelresonemang, eftersom detett
kan förhålla sig så det just vägändamåletär områdetsatt utgörsom
ändamålsenliga användning. justDet den fråganär skall prövassom
i samband med vägplaneringen. Tillräcklig ledning ñr bedömning av
frågan får, inte verksamhetennär strider detaljplan eller områdes-mot
bestämmelser eller andra föreskrifter för markens användning,mot

isökas hushållningsbestämmelsema i miljöbalken i de föreskriftersamt
för planeringen finns i sektorslagen i fråga. Särskilt bör därvidsom
betydelse tillmätas lokaliseringsbestämmelsen, sådan ñnns.när

alternativEtt till det presenterade förslaget skulle kunna attnu vara
hänvisa till allmänna planeringssynpunkter. skäl härtillEtt skulle vara

sådan hänvisning finns i lagrådsremissen med förslag till miljö-att en
balk. För vattenlagens del har vi behandlat frågeställningen i avsnitt

Vi4.4.4. har där konstaterat det förär svårt vattendomstolarnaatt att
tillämpa allmäntså hållet begrepp allmänna planerings-ett som
synpunkter. Detta begrepp bäst tillämpasettsynes vara som av rege-
ringen vid övergripande strategisk prövning frågor rörandeen av
hushållningen med mark och förefallerDet därför detvatten. som om
inte bör användas i sektorslagstiftningen i samband medänannat
prövning regeringen.görssom av

Bestämmelser miljöbalkeni hushållning och miljökvalitetsnormerom

Enligt 2 kap. l § miljöbalken skall bestämmelserna i 6 och
8 kap. miljöbalken också tillämpas enligt vad föreskrivet i deärsom
olika NRL-anknutna lagama. de angivnaAv kapitlen innehåller 3 kap.
grundläggande hushållningsbestämmelser, 4 kap. särskilda hushåll-
ningsbestämmelser för vissa iområden landet, 6 kap. bestämmelser

miljökvalitetsnormer 8och kap. bestämmelser miljökon-om om
sekvensbeskrivningar.

i miljöbalkenDen valda konstruktionen de nämndagöraatt para-
plybestämmelsema tillämpliga vad gäller deäven NRL-anknutna
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bestämmelseindet ilagarna kräver och dessa tasatt avenvar en av
i vilkenochsammanhangvilken framgår idet vilkanärmare

iskall tillämpasmiljöbalkenomfattning paraplybestämmelsema i
frågor lagen.regleras i den NRL-anknutnasom

för närvarandetillämpning liksomEnligt mening sådanbörvår en
koncession enligttillstånd ellervid prövningen frågoräga rum av om

tillståndsbeslutetdärNRL-anknuten lag. I väglagen, motsvarasen
tillämpas vidskallnaturresurlagenarbetsplan, attangesav en nu

anledning förfinns inteprövning enligt och detärenden lagen, ossav
föreslå ändring detta uttryck.någonatt av

naturresurslagende frånhänvisningsbestämmelsen börI attanges
hushållningsbestämmelserraa skallsärskildahämtade grundläggande och

miljökvalitets-bestämmelsernagällertillämpas. det däremotNär om
tillämpas. Miljö-sådana skallinte dessadetär somsomnormer

miljöbalken, inte med stödskall fastställas med stödkvalitetsnormer av
i de olikalagarna. Bestämmelsernade NRL-anknutnanågon avav

därför sådana miljökvalitetsnormersektorslagarna bör innebära att som
tillämpasmiljöbalken skall också enligt sektorslagenfastställts enligt

i fråga.
minerallagen bör den nuvarande ordningen behållasgällerVad att

miljöbalken i mineral-enligt 3 kap. bara skall skeprövningen och 4
ärendet.

miljökonsekvensbeskrivningarmiljöbalkenBestämmelser i om

till miljöbalkenNRL-anknutna hänvisningende lagarna börI avse
miljökonsekvensbeskrivningar.balkens bestämmelseräven om

miljökonsekvens-miljöbalken finnsI bestämmelser att enom
iföreskriver ingåbeskrivning inte undantag,skall, regeringen enom

tillståndåtgärd kräveransökan för verksamhet eller somen annan
föreskrifter meddelatsenligt följer harvad balken eller somsom av

regeringen får före-med stöd balken 8 kap. 1. Vidare sägs attav
skallskriva NRL-anknutna lagarnadet i ärenden enligt denågonatt av

8 2 2 kap. l §miljökonsekvensbeskrivning kap. §. Avupprättas en
miljökonsekvens-framgår emellertid bestämmelsernaatt om

föreskrivet i vissabesla-ivningar skall tillämpas enligt vad ärsom
bästlagarna.dvs. NRL-anknutna Detuppräknade lagar, de synes

miljökonsekvens-reglerförenligt med denna bestämmelse att om
lagarna.beskrivningar in direkt i de NRL-anknutnatas
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Miljökonsekvensbeskrivningar bör vilken lag frågadet äroavsett
bygga principer med iakttagandepå dock attom gemensamma av

beskrivningen kan vidare eller innehåll efterbegränsat alltges mer
viktfrågans och beskaffenhet. miljökonsekvensbeskrivningarAlla bör

därför grundas miljöbalkens bestämmelser. blirpå då med stödDet av
miljöbalken föreskrifter sådana beskrivningarnärmaresom om
meddelas också beträffande enligtärenden de NRL-anknutna lagarna.

och i fallOm hur föreskriftsrätten skall fördelasså mellan olika
myndigheter Miljöorganisationsutredningen.övervägs av

Vzllkor för tillstånd

frågaEn generellt bör uppmärksammas vid anpassningenannan som
de NRL-anknutna lagarna till miljöbalken denärav som avser om

villkor för verksamheten skall fastställas i samband med tillståndatt
eller koncession meddelas och vilka frågor villkoren i fall skallså
kunna avse.

Flera de NRL-anknutna lagarna innehåller bestämmelserav nu om
tillstånd kan förenas villkor. Sålunda föreskrivsmed i 6 kap. 6 §att

luftfartslagen helt kort tillstånd meddelas till allmän flygplatsnäratt
villkorfår föreskrivas för tillståndet. Enligt kap. 5 minerallagen4 §

skall bearbetningskoncession förenas med de villkor behövs fören som
skydda allmänna intressen eller enskild eller behövs föratt rätt attsom

naturtillgångarna skall utforskas eller tillvaratas ändamålsenligtpå ett
Andra NRL-anknutnasätt. lagar innehåller liknande bestämmelser.

Kontinentalsockellagen innehåller i 4 utförlig§ bestämmelseen mer
i vilken efter nyligen genomförd lagändring ingår hän-ävenen en
visning till miljön. Enligt bestämmelsen skall vid tillstånd fogas de
villkor påkallade från allmän synpunkt,är villkorsåsomsom om
företagets ledning, för arbetenas utförande, anläggningsättet på
kontinentalsockeln för arbetena, provtagning, rapportering rörande
verksamheten, användning produkterna och åtgärder till bevarandeav

fyndighet eller borrhål, villkorde till förbehövs skyddsamtav som
miljön eller till skydd för sjöfarten, fisket eller allmänt ellerannat
enskilt intresse.

Enligt meningvår de: lämpligt deär NRL-anknutna lagarnaatt
genomgående innehåller bestämmelser möjlighet förena tillståndattom
eller koncession med villkor kan betydelse för allmännasom vara av
intressen eller enskild Iuttrycket allmänna intressen ligger själv-rätt.
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miljönochmänniskors hälsaskall till samtfallet också hänsynatt tas
emellertidframstårintressenhushållningen med Dessanaturresurser.

skälfinnsdetlagarnaför attcentrala de NRL-anknutna attsåsom
idem bestämmelserna.särskilt omnämna

dennadocklagarnaNRL-anknutnavissa defrågaI synesom av
väglagen ochfrämstgällerfullttillämpasordning inte kunna Dettaut.

behandlingen devidvifråga återkommerTill dennaminerallagen. av
enskilda lagarna.

Ändring tillståndvillkor förav

minerallagen,ochtorvlagenlagarna,NRL-anknutnaVissa de t.ex.av
enligtverksamheteninnebördbestämmelser ettatt,upptar omav

betydande olägenhetertillkoncession upphovtillstånd eller somgeren
fårmeddelades, såkoncessionentillståndetinte förutsågs när resp.

före-förbehövsvillkordeprövningsmyndigheten bestämma attsom
Även 531 §13 kap.miljöbalkenolägenheterna.minskaellerbygga

bestämmelsermiljöskyddslagennuvarandeliksom den upptar av
hälso-,betydelseökadetanke bl.a. denMedinnebörd.liknande
vi detbalkförslagettillmäts ihushållningsfrågomamiljö- och anser

införs bestäm-genomgåendelagarnaNRL-anknutnaibefogat deatt
förändrade villkorföreskriva ellermöjligtdetmelser gör att nyasom

koncession.tillstånd Imed ellerverksamhetden ett enavsessom
till miljöbalk börenligtmöjlighet förslagetmotsvarandetillförhållande

skalli de lagarnadet NRL-anknutnaskillnaden bestådock den att vara
villkorändradeellerförbetydande olägenhetfråga att nyaom en

miljöfarlig verksamhetföreskrivas. de fall frågaskall få I är om
stödmedföreskrivas ävenändrade villkor kunnaellerkommer attnya

miljöbalk.i förslaget tillbestämmelsernaav

Äterstållningsâtgârder

verksamhetermedförbundengenerelltfrågaYtterligare ärsomen
återställ-föråtgärderbehovetNRL-anknutna lagarnaenligt de år av

tillstånd eller konces-övrigt,miljön ioch närning ett ennaturenav
anledning upphör.verksamheteneller dååterkallassionen annanav

minerallagen, torvlagenfinns iåterställningBestämmelser nuom
skall,minerallagen när4 §13 kap.Enligtrörledningslagen.och en
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bearbetningskoncession upphör, koncessionshavaren utföra efterarbete
och bort anläggningar i den det motiveratmån frånta är allmän eller
enskild synpunkt; återställningsåtgärder kan emellertid också vara
föreskrivna villkor enligt miljöskyddslagen. 16I § rörlednings-som
lagen föreskrivs koncession upphör gälla, denatt, äratt senastom som
innehaft koncessionen skyldig bort ledningen och vidta andraatt ta

föråtgärder återställning, detta påkallat frånär allmän eller enskildom
synpunkt. Frågan regeringenprövas eller myndighet iav annan sam-
band med koncessionen upphör. Skyldigheten kan genomdrivasatt
med vitesföreläggande.

Enligt meningvår bör det ñnnas möjlighet föreskrivaatt att natur-
liga förhållanden rubbats verksamhet skall återställas närsom av en
verksamheten upphör. Huruvida bör skeså eller inte beror naturligtvis
i hög grad förhållandenapå i det enskilda fallet. Som regel torde dock
återställning böra ske.

Frågan återställningsåtgärder kan regleras olikapå sätt,om an-
tingen i form villkor i samband med tillstånd meddelas ellerattav som

i lag föreskriven skyldighet inträder i samband med till-en attsom
ståndet upphör. Eftersom det vid tillämpningen de NRL-anknutnaav
lagarna ofta fråga mycketär och långlivade anläggningarstoraom som

och flygplatservägar det rimlig ordning frågan skallattsynes vara en
kunna tillståndsmyndighetprövas i samband med tillståndetav atten
upphör. Enligt meningvår bör sålunda bestämmelser skyldighetom
för tillståndshavare och koncessionshavare vidta åtgärder föratt
återställning verksamhetennär upphör föras in i de olika NRL-an-
knutna lagarna. Detta bör dock inte hindra försåsom närvarandeatt

fallet enligtär 34 § torvlagen skyldigheten kan bestämmas genom
villkor i tillståndet eller koncessionen.

Skyldighet ställa säkerhetatt

Enligt miljöbalken 13 kap. 21 får§ tillstånd till miljöfarlig verk-ett
samhet gäller för viss tid beroendegöras säkerhet ställs förattsom av
verksamheten. Vidare får enligt ll kap. 2 tillstånd§ till täkt lämnas
endast säkerhet ställs för de villkor skall för tillståndet;gällaom som

täkttillstånd tidsbegränsatär på så sätt länsstyrelsen fårett återkallaatt
tillståndet efter tio Visar sig säkerhetenår. otillräcklig får länsstyrelsen

tillståndetbesluta skall gälla endast ytterligare säkerhet ställs.att om
Om det finns fårsärskild skäl, länsstyrelsen befria sökanden från
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i miljöbalkenbestämmelsernasäkerhet. Enligt de angivnakravet på
ställainte behöverlandstingenkommunerna ochgäller att staten,

säkerhet.
bestämmelseriblandinnehållerNRL-anknutna lagarna attDe om

före-meddelas skallkoncessiontillstånd ellerdet i samband med att
och lands-kommunskrivas villkor säkerhet skall ställas; stat,attom

Förekomstensäkerhet.ställafrån skyldighetenting dock befriadeär att
konsekventemellertid fögautformningen dessa bestämmelseroch ärav

inteinnehåller bestäm-flesta lagarnalagarna emellan.de olika De
6i kap. §innehåller 4Minerallagensäkerhet.ställandemelser om av

bearbetningskoncession skallinnehavarebestämmelse attom aven
återställ-vidtaskyldigheterför hansställa säkerhetåläggas attattatt
det inteuppfyllas,skallupphörningsåtgärder verksamhetennär om

otillräcklig fårvisar sig säkerhetensärskilda skäl tillfinns något annat;
Torvlagenskall ställas.ytterligare säkerhetlänssstyrelsen bestämma att

koncessionshavarebestämmelsei stället i 13 §innehåller attom enen
ställa säker-föranleder åläggasskälinte särskildaskall, attannat,om

intressennaturmiljön, allmännaandraskydd förtillför villkorhet att
får läns-torvlagenuppfyllas. Också enligtskallenskildeller rätt

ställas.skallytterligare säkerhetbehövs bestämmadetstyrelsen attom
oftaenligt lagverksamhet NRL-anknutentill ärTillstånd enen

imening. fallet får detNärtidsbegränsad i eller så är ansesannanen
villkor ellerförkrav säkerhetsig möjligt ställa påföroch att upp

återställningsskyldighet.
svårbedömd fråga säkerhet i deti vad månemellertidDet är en

återställnings-skyldighet vidtaförfallet bör krävasenskilda att att
verksamheten be-fallHittills iåtgärder skall uppfyllas. har många

kommun.trañkverk, ellerdrivits statlig myndighet, ett av enav som
verksamhetersådanamånSäkerhet har då obehövlig. denIansetts

säkerheter.behovutsträckningprivatiseras i uppkommerstörre avnya
blirförutses sådanaoftaåterställningsåtgärder kandet gällerNär att

anlägg-mycketaktuella först efter lång tid då kan storaavsemen
bank-in på spärratningar. kan bestå i i medelSäkerhet sätts ettatt

sådan säkerhetförKostnadenbankgaranti ställs.konto eller att enen
bliemellertid mycketkan stor.

övervägande flertalet deåtminstoneidock för detskäl talar att av
möjligtdetbestämmelser,införas görNRL-anknutna lagarna bör som

säkerhetskyldighet ställaföreskrivaminerallagenefter imönster attatt
efterkommas.skall Näråterställningsåtgärderbeslutför ettatt om

ñnnsinte längre någotkanskeverksamheten har upphört och det
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företag rikta anspråk kan iatt fallså återställningsåtgärdermot genom-
föras vederbörande tillsynsmyndighet och kostnadernaav tas ut ur
säkerheten. En sådan föreskrift bör emellertid meddelas bara detom
finns behov det och dessutom särskilda skäl inte talar det medav emot
hänsyn till exempelvis kostnaderna blir betungandeatt utan mot-
svarande för miljön.nytta

detNär gäller säkerhet för villkor skall uppfyllas fråganatt är än
mer svårbedömd. Det ekonomiska värdet sådana villkor oftaärav
svårt uppskatta. Under pågåendeatt verksamhet ñnns det andra och
bättre sanktioner villkor inte följs.när Vitesföreläggande kan användas
och i fall kan tillståndet återkallas,extrema såsom kan ske enligtnu
exempelvis 6 kap. 3 § minerallagen. Vi har därför för intestannat att
föreslå bestämmelser ställande säkerhet för andra villkor änom av
återställningsåtgärder. innebärDetta den nuvarande bestämmelsenatt
härom i torvlagen bestämmelseersätts säkerhet för åter-av en om
ställningsåtgärder.

Miljöombudsmannens talerätt

Enligt 20 kap. 5 § miljöbalken har Miljöombudsmannen rätt medatt
vissa undantag överklaga beslut enligt balken. Miljöombudsmannen har
enligt 13 kap. 37 § miljöbalken atti frågarätt miljöfarlig verksam-om
het framställninggöra återkallelse tillstånd eller ändring ellerom av
upphävande villkor villkor. Det kan svårligen hävdassamtav om nya

behovet eller motiven föratt överklagarätt för få miljö-attav atten
hänsyn tillgodosedda i princip har vikt i frågor enligt de NRL-annan
anknutna lagarna, exempelvis väglagen, det gäller miljönän när i
övrigt. vissaI fall regeringen tillståndsmyndighetär och utrymme
finns då inte för överklagande och vid tillämpningen andra lagarav
kan särskilda skäl tala Miljöombudsmannen tillerkännsmot att över-
klaganderätt. Det emellertid motiverat huvudregelattsynes som
tillerkänna Miljöombudsmannen talerätt enligtäven de NRL-anknutna
lagarna. Talerätten torde dock böra begränsas till enbartatt avse
miljöfrågor. Såvitt frågorangår främjande hållbar hushåll-om av en
ning med denna inom förnaturresurser tillämpningensynes ramen av
sektorslagarna så svår den inteavgränsa bör omfattasatt attvara av
Miljöombudsmannens talerätt. Denna talerätt bör därför omfatta
sektorsmyndighetemas beslut såvitt tillämpningen bestäm-avser av
melser till skydd för hälsan eller miljön.
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tillerkäntsmiljöbalkeniharYrkesñskarenas intresseorganisationer
i bestäm-frågoriöverklaga beslut enligt balkenrätt avsesatt som

överklagande-fåböramiljöfarlig verksamhet.melserna De synesom
ekozonslagen.ochkontinentalsockellagenenligtocksårätt

Övriga frågor

tillståndmeddelaskallregeringenföreskrivsmiljöbalken5 kap.I att
ellerverksamhetervissaanläggningarvissabeträffande samtstora

tillståndsprövningensigförbehållaRegeringen kan ocksååtgärder. av
anläggningen,fall,i andraåtgärdverksamhet elleranläggning, omen

omfattningbetydandefåkani frågaåtgärdenverksamheten eller antas
kapitelEnligt ärbeskaffenhet.ingripandeblieller rege-sammaav

myndighetersför andrabindandetillståndi frågaringens beslut om
verksamhet elleranläggning,Eftersommiljöbalken.enligtprövning en

kan kommavadenligttillståndsprövats attåtgärd sagtssom nusom
i vissavi detlag, föreslårNRL-anknutenenligt attävenprövas aven

i tillstånds-besluterinran regeringensinskalllagardessa atttas omen
enligt denkoncessionsprövningtillstånds- ellervidbindandefrågan är

regeringenintesjälvfalleterinran behövsaktuella lagen. Någon om
enligtkoncessiontillstånd ellerfråganeller kansjälv skall pröva om

NRL-anknutna lagen.den

Ellagen5.1.5

elektriskabestämmelserl902:71 innefattande vissal,Lagen oms.
Ellagstiftnings-närvarandeanläggningar ellagen utreds för av

få ellageningårutredningen 1992:04. dess uppdrag ersattN I att
börbestämmelserlagenslagstiftning. Bl.a. börmed modern prövas om

Utredningenelsäkerhetslag.ochi eldistributionslagdelas enupp en
i denlagstiftningenocheldistributionenfram förslag rörandehar lagt

antagitdärvidharRiksdagenvårriksdagen.frågan har behandlats av
Ändringen i kraft denträdaavseddändring i ellagen.lag är atten om

1995.januari1
slutligtellagentill fåsyftarfortsatta arbete ersattUtredningens att

föråldrad och det ärsynnerligenlagstiftning. Ellagenmodernmed är
upphävdadennaskulle försökameningfullt snartinte att anpassanu

beträffandevi förordarriktlinjeri enlighet med demiljöbalkentilllag



438 Kapitel 5

andra NRL-anknutna lagar. Detta torde i stället få iske anslutning till
beredningen den lagen.av nya

För den händelse den lagen skulle komma träda i kraftattnya
miljöbalkenän har vi emellertid funnit det nödvändigt ändrasenare att

den hänvisning till naturresurslagen finns i ellagen till iattsom nu
stället miljöbalken. För i just denna bestämmelseatt uppnåavse
konsekvens med övriga förslag förordar vi hänvisningen till balkenatt
skall miljökvalitetsnormeräven och miljökonsekvensbeskriv-avse
ningar. Förslagen redovisas i specialmotiveringen.

5.1.6 Specialmotivering till förslaget till lag ändringom
i lagen 1994:617 ändring i lagen 1902:71om

1, innefattande vissa bestämmelser elektriskas. om
anläggningar

2 § 2 Nätkoncessiøn får allmän synpunkt.mom. ---
Ndtkoncession för ledningen.av---
Ndtkoncession för koncessionsømráde.annat---
Nätkoncession får begärda omrâdet.---
Ndtkoncession får avvikelser göras.---
Vid frågorprövning meddelande nätkoncession tillämpasav om av

de hushállningsbeståmmelser 3 ochi 4 kap. miljöbalkensom anges
sådana kvalitetsnonner fastställts enligt 6 kap. miljöbalken.samt som

I ärende meddelande nätkoncession skall miljökon-ett om av en
sekvensbeskrivning enligt 8 kap. miljöbalken fogas till ansaaningen.

Ndtkoncession fdr stycket tillämpas.---

1994:617Lagen ändring i lagen 1902:71 1, innefattandeom s.
vissa bestämmelser elektriska anläggningar innehåller i 2 2§om mom.
sjätte stycket bestämmelse vid prövning frågoratten om av om

nätkoncessionmeddelande skall naturresurslagen tillämpas. Dennaav
skall ilag fortsättningen ingå i miljöbalken och hänvisningen bör i

stället denna.avse
Enligt 2 kap. 1 miljöbalken§ skall bestämmelserna i 6 och 8

kap. miljöbalken också tillämpas enligt vad föreskrivet i deärsom
olika NRL-anknutna lagarna. Bland dessa uppräknas ellagen. Aväven

angivnade kapitlen innehåller 3 kap. grundläggande hushállnings-
bestämmelser, 4 kap. särskilda hushållningsbestämmelser vissaför
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miljökvalitetsnormer ochi landet, 6områden kap. bestämmelser om
miljökonsekvensbeskrivningar.8 kap. bestämmelser om

nämndadei miljöbalken valda konstruktionen göraDen att para-
NRL-anknutnadevad gällertillämpligaplybestämmelsema även

bestämmelseinkräver i och dessalagarna det tasatt en avvar en av
i vilken omfatt-sammanhang ochframgår i vilkavilken det närmare

i frågorskall tillämpasmiljöbalkenparaplybestämmelserna ining som
i lagen.regleras den NRL-anknutna

tillämpning liksom för närvarandemening sådanEnligt börvår en
koncession enligttillstånd ellerprövningen frågorvidäga omavrum

ellagen.gällerNRL-anknuten lag. Detta ävenen
naturresurslagenfrånbör dehänvisningsbestämmelsenI attanges

skallhushållningsbeståmmelsernasärskildagrundläggande ochhämtade
beträffande övriga NRL-an-vi föreslagitlinje med vadtillämpas. I

Bestämmelsernamiljökvalitetsnormer tillämpas.lagar börknutna även
sådana miljökvalitetsnormerdärför innebärai ellagen bör att som

nätkoncessionsprövningtillämpas vidskallenligt miljöbalkenfastställts
ellagen.enligt

miljökonsekvens-bestämmelserñnnsmiljöbalkenI attom en
ingå iregeringen föreskriver undantag,skall, intebeskrivning enom

kräver tillståndeller åtgärdför verksamhetansökan annan somen
föreskrifter har meddelatsbalken ellerenligt följervad somsom av

Vidare regeringen får före-§.balken 8 kap. 1stöd sägsmed attav
skallde NRL-anknutna lagarnai ärenden enligtskriva det någonatt av

miljökonsekvensbeskrivning 2 förord-8 kap. §. 4 §Iupprättas en
i förstamiljökonsekvensbeskrivningar föreskrivs1991 :738ningen om

enligt skallkoncession ellagenbeviljandestycket, i ärendenatt om av
2 kap. l §ansökningen.till Avmiljökonsekvensbeskrivning bifogasen
miljökon-bestämmelsernamiljöbalken framgår emellertid att om

föreskrivetvad ienligtsekvensbeskrivningar ärskall tillämpas som
bästlagarna. Detvissa uppräknade lagar, dvs. de NRL-anknutna synes

miljökonsekvens-reglerförenligt denna bestämmelsemed att om
Vi föreslårlagarna.beskrivningar in direkt i de NRL-anknutna atttas
beviljandeärendein bestämmelse ii ellagen etttas att avomomen

fogasmiljökonsekvensbeskrivning skallnätkoncession enligt ellagen en
ansökningen.till

det frågavilken lagbör ärMiljökonsekvensbeskrivningar oavsett
dockiakttagandeprinciper medbygga på attavgemensammaom

innehåll allt efterellerbeskrivningen begränsatkan vidare merges
miljökonsekvensbeskrivningarAlla börvikt och beskaffenhet.frågans
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därför grundas miljöbalkenspå bestämmelser. Bestämmelsen i ellagen
bör därför hänvisa till 8 miljöbalken.kap. blirDet då med stöd av
miljöbalken föreskrifter beskrivningarnärmare sådanasom om
meddelas också beträffande ärenden enligt ellagen. i fallOm och så

föreskriftsrättenhur skall fördelas mellan olika myndigheter övervägs
Miljöorganisationsutredningen.av

vi anförtSom i avsnitt 5.1.5 bör anpassningen i övrigt ellagstift-av
ningen till miljöbalken i samband med beredningen dengöras av nya
ellagstiftning utreds Ellagstiftningutredningen.som av

5.2 Väglagen

5.2. l Vägtrañkens miljöpåverkan

Sett i historiskt perspektiv har trañkens miljöpåverkan uppmärk-ett
relativt Trafiken i dag de källornaär tillstörstasammats sent. en av

miljöstörningar och i storstäderna till och med den finnsDetstörsta.
motsättningar mellan det vilketpå vägtrafiken påverkar omgiv-sätt
ningen och de miljöpolitiska målen. Hälso- och miljöstörningarna från
transportsektorn består främst i luftföroreningar, buller, vibrationer,
nedsmutsning och trängsel intrång i landskapsbilden och isamt natur-
områden med åtföljande påverkan och djurlivet.på växt-

Luftföroreningarna dels lokalt problem, internationelltär delsett ett
problem iblandmed global räckvidd. Av de luftförorenande utsläppen
i Sverige kan del tillskrivas trafiken. Det inte bara vägtrafi-ärstoren
ken för utsläpp betydande sådana kommer också frånutansom svarar
flygtrañken och sjöfarten liksom från arbetsfordon.

Av iämnen trañksammanhang orsakar lokala problem kansom
kolmonoxid,nämnas kväveoxider, kolväten, och partiklar.ozon

Utsläpp kolmonoxid hälsoproblem främstär i tätortema. Drygtettav
80 % kommer från trañken. Bland kväveoxidema kvävedioxidär
farligast från hälsosynpunkt. Tunga aromatiska kolväten anses vara
cancerframkallande. Ozon kraftigt oxiderandeär bildasämneett som

kolväten och kväveoxider under inverkan solljus. Partikelutsläppav av
sot, speciellt från dieselmotorer, kan medföra ökade risker för

Utsläppen partiklar leder också till kraftig nedsmutsning.cancer. av
Luftföroreningarna i vilkatätorter, i huvudsak kommer från bil-

orsakartrañken, varje 100år lungcancerfall och därmed orsakärca
%till 5 alla sådana cancerfall. Vad angår andra cancerformeravca
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varjei sådanainsjuknarmellan 100uppskattas och 1 000att personer
bilavgaser.grundår på av

miljö-ocheller globalaleder regionalaBland tillämnen som
kolväten ochsvaveldioxid,framhållas kväveoxider,problem kan ozon,
försurningenbetydelse förkoldioxid. Kväveoxiderna får allt störreen

vegetationen. Kolvätenmark och Ozon medför skador påvatten.av
Koldioxid ingår bland debidrar bildningentill det skadliga ozonet.av

i atmosfären kankoldioxidhaltens.k. växthusgasema och ökningen av
klimatförändringar.sikt leda tillpå

trafiken beräknaskolmonoxid- frånSåväl kolväteutsläppensom
fordons-skärptaminska kraftigt till följd redan fattade beslut omav

krav.
medminskaVägtrañkens utsläpp kväveoxider beräknas nästanav

emis-fattats skärptahälften till 2000 till följd de beslutår som omav
från allasamtidigt förutses öka. Utsläppensionskrav trafikentrots att

efter 2000 inga ytterligare åtgärdertrañkslag ökakommer åratt om
vidtas.

från utveck-koldioxid förväntas öka. Till skillnadUtsläppen av
inte koldioxidutsläppenvad gäller kväveoxider kommerlingen att

skärpta fordonskrav. Utsläp-de redan fattade beslutenpåverkas omav
därför i takt medvägtrafiken stiga ifrån kommer att settstortpen

fordo-dock ökningen motverkastrañktillvåxten. Till del kan attaven
energieffektiva.blirnen mer

berör flest människor. Medicinskaden miljöstörningBuller är som
inverkar och kärlsyste-visar buller bl.a. hjärt-undersökningar påatt

och tarmrörelsema. också psyko-Buller kanpåmet samt mag- ge
huvudvärk, illamående, trötthetsomatiska effekter, isigyttrarsom

andra kändaallmän olustoch nervositet. Koncentrationsproblem äroch
talmaskerande effekt,effekter trañkbuller. Buller ocksåhar somav en

bullertopparenstakasärskilt besvärande för hörselskadade. Högaär
har Väcknings-nattetid. Sålundaspeciellt problem, främstutgör ett

40effekter dBA.konstaterats vid låga ljudnivåerså som
3ljudnivån med dBA. Dettabullerkälla minskarOm halverasen

uppfatta. Om ljudni-ungefär förändring kanden i ljudnivå öratär som
8-10minskning med dBA,skall uppfattas halveradvån krävssom en

minskning till åttondel.dvs. bullerkällanen av en
Handlingsplan1993:65Som framgår betänkandet SOU motav
buller detUtredningen för handlingsplanbuller ärmot mestav en

ii bostadsbebyggelsebullernivåerframträdande problemet höga
inomfall dettrafikleder. de flesta svårtnärheten I är attstoraav
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överskådlig tid sänka bullernivån så mycket behövs, dvs. änsom mer
20 dBA. Antalet nänniskor för bullernivåerutsätts gårsom som

55 dBA ekvivalentnivåutöver har minskat sedan början 1970-taletav
transportarbetet i sig har ökat. utveckling beror främstDemmtrots att

ändrat boendemönsterpå framför allt i form ökat småhusboende.ett av
Kommunernas trañksaneringsprogram och förutseende väg-en mer
planering har inverkat. har inte vidtagnaäven Däremot åtgärder på
fordon, däck och vägbanor påverkat beräkningarna antaletav expo-
nerade. Utredningen frånutgår antalet exponerade ñr vägtrafik-att
buller i dag tilluppgår 1,6 milj. människor. inte baraDet är vägtra-ca

Ävenfiken upphov till störande buller. flyg- och järnvägstra-som ger
ñken orsakar antal människor i Sverige buller.att ett störsstort av
Antalet människor för frånbuller de olika trañkslagenutsättssom
uppskattas utredningen till drygt 2 milj.av

Enligt utredningen kommer trafiken i fortsättningenäven att vara
störande bullerkälla.vår Ett mycket människor i sinantalmest ärstort

boendemiljö för vägtrañkbuller ligger 20-30 dBAutsatta överett som
god ljudmiljö. Vägtrañkens bullerkällor har sådan nivå detatten en

skulle kräva bullerminskning långt vad huvudutöver över tageten som
förefaller tekniskt möjligt i fördag bullerproblemen skall kunnaatt
lösas åtgärder vid källan.genom

5.2.2 Trafikpolitiska målsättningar

Utvecklingen trañkområdetpå har samband med samhälls-näraett
utvecklingen i ñnnsDet starka band mellan sidan detåstort. ena
transportarbete utförs i samhället och andra sidanå utvecklingensom

andra verksamheter och samhällsaktivitetcr. Sålunda påverkasav
transportbehoven i hög faktorergrad befolkning, boende,av som
ekonomi, näringsliv och sysselsättning.

Persontransportema främstpåverkas tillväxten inriktningenochav
den privata konsumtionen. Stor betydelse har också den regionalaav

fördelningen liksom kollektivtrañkens omfattning och standard. Resan-
det påverkas vidare boendemönster fördelningen mellansamtav av
arbete och fritid.

utvecklingenFör godstransportema varuproduktionen ochärav
dess grad vidareförädling inom olika näringsgrenar be-störstav av
tydelse. En viktig faktor utvecklingen utrikeshandeln iärannan av
förhållande till den inhemska produktionen. Efterkrigstiden karaktä-
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riseras till del expansion, framför alltlastbilstrañkens vadstor av
gäller de långväga godstransportema.

riktlinjer behandlades riksdagenFrågan för vägtrafikbullerom av
1981.våren Regeringen 19808l:l00 bil.9 föreslagithade i prop.

riksdagen godkänna vissa redovisadesiriktlinjer proposi-att som
tionen. icke rättsligtDe bindande föreslogs delades inriktlinjer som
i fyra olika fall. förstaDet fallet nyplanering områden medavsåg av

trafikleder,bostäder och där föreslogs till 55 dBAgränsvärdena
utomhus och 30 dBA inomhus. falletandra ochDet avsåg väsent-ny

trañkleder.liga ombyggnader enstaka bostäder intill befintligaav
i fallKravet detta bullernivån inte överstigaskulle 30 40attvar -

dBA inomhus. Fall och väsentlig ombyggnad trañk-avsågtre ny- av
led i befintlig bebyggelse. Förslaget i detta fall förhindraattvar
bullerniväer 70 dBA utomhusöver och 40 dBA inomhus. Det
fjärde och sista fallet oförändrade förhållanden i frågaavsåg om
bebyggelse och trañkleder befintlig miljö. föreslogskostnadsskälAv
inga förriktvärden detta fall.

fallde kan föranledaFör åtgärder fallenväghållare, tresom av en
Trañkutskottetoch fyra, anförde i sitt betänkande 198081 :23IU att

det med hänsyn till det ekonomiska läget inte för närvarande var
möjligt riktvärden befintligför miljö, fall fyra, dettaatt attange men
inte uteslöt sådana sikt borde eftersträvas.på Utskottet sigatt ansåg
inte kunna tillstyrka motionsyrkande förlägre värden ochett om ny-
väsentlig ombyggnad trañkled i befintlig bebyggelse i proposi-änav
tionen föreslagna 70 40 dBA. Riksdagen ställde sig i sitt beslutresp.
bakom uttalandena i propositionen. Riksdagens beslut grundades på att
kostnaderna för samhället skulle för åtgärder vidtogs förbli höga om

begränsa trañkbullret i tillräcklig vidomfattning alla störda fastig-att
heter i landet. Beslutet bör uttryck för den rådandeettses som upp-
fattningen i frågan.

Trafikpolitikens mål har 1988uttryckts i trañkpolitiskaårssenast
beslut 198788:50,prop. TU 13, rskr. 159. Trafikpolitikens yttersta
syfte enligt beslutetär bidra till bibehålla och utveckla välfär-att att
den.

I beslutet det övergripande förmålet samhällets trafik-attanges
politik skall erbjuda medborgarna och näringslivet i landetsattvara
olika delar tillfredsställande, säker och miljövänlig trañ%rsörjningen
till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.

Detta mål innebär miljö- och hälsoskyddsfrågoma har lyfts framatt
i fem delmål.ett av
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God tillgänglighet
närings-ochutformas medborgarnasskall såTransportsystemet att

till-tillgodosestransportbehov kan pålivets grundläggande ett
fredsställande sätt.

efektivitetHög
effektivtbidrar tillutformas detskall såTransportsystemet ettatt

resursutnyttjande i samhället helhet.som
trafiksäkerhetHög

ställdahögtutformas detskall såTransportsystemet motsvararatt
i trafiken.krav säkerhetpå

God miljö4.
miljö hushåll-ochskall utvecklas godsåTransportsystemet att en

främjas.ning med naturresurser
Regional balans

regionaltillbidrardetskall byggas såTransportsystemet attupp
balans.

skalltillgänglighet innebärDelmålet tryggatransportsystemetattom
vadför alla medborgaretillgänglighetenarbetsresorna och avser

speciella kravtill deservice och rekreation. Hänsyn måste tas som
Likasåhandikappades behov.och deställs utifrån barnens, de äldres

näringslivets behovtillfredsställamåste trans-transportsystemet av
porter.

direkta transportkostnaderinte enbartEffektivitetsmålet omfattar
väntetider,ochkvalitetsaspekterockså kostnader ochutan res-som

lagerhållning,föroch kostnaderkomfort för persontransporterm.m.
gäller godstransporter.hantering, förpackning vadm.m.

trafiksystemolycksfrittTrafiksäkerheten förbättras ochbör såett
i trafikenoch dödademöjligt totala antalet skadadeskapas. Detsom

särskiltför trafikanter,fortlöpande minskas. gäller allaskall Detta men
trafikanterna och barnen.oskyddadede

skallmiljöeffekterdet gäller trañkensInriktningen lång siktpå när
frånskadliga utsläppenradikalt minska de transportsystemet.attvara
nationellt och interna-föroreningar skall begränsas,Utsläppen av

radikaltluftkvalitetentill skalltionellt, vad tål. I tätortemanaturen
energiHushållningen medbegränsas.förbättras och bullerstörningama

energi-ökadframför allttransportsektorn skall förbättras,inom genom
fordonen.effektivitet hos de enskilda

landsomfattandeRegional förutsätter transportsystem.balans ett
trafikslagochregionöverallt. VarjeSamtliga trafikslag inte finnaskan
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olikahar förutsättningar bör valet transportlösningarpåverkasom av
i landets olika delar.

Riksdagen uttalade hösten 1990 samlad aktionsplanatt moten
buller skyndsamt borde föreläggas riksdagen 19909l:JoUl7, rskr.
27. Riksdagen upprepade denna begäran då ställning tilltogman
propositionen 199091:90 En god livsmiljö 199091:JoU30, rskr.
38.

I nyssnämnda proposition redovisas vissa överväganden beträffande
strategin för miljöanpassat Sålunda skall detett transportsystem.
fortsatta arbetet med trafikens miljöanpassning baseras på en av-
vägning mellan behovet utveckla föratt mötatransporterna attav
2000-talets transportbehov och nödvändigheten miljöanpassaattav
trafiken. Det vårtsägs resultatet mycketatt transportsystem är av en
lång utveckling. Delar dagens bärande strukturer gamla ochärav
konstruerades i samhälle i väsentliga delar skilde sig frånett som
dagens. Det grundläggandeär uppgift förändra såatt systemeten att
det klarar de krav ochresenärer transportköpare ställer, samtidigtsom

miljö- och hälsoproblemen bemästras. krav iDagens frågasom om
trañkens miljöeffekter kommer stegvis skärpas i internationelltatt ett
samarbete.

första iEtt strategi för miljöanpassatsteg börett transportsystemen
enligt regeringens överväganden förtydliga målen ochatt attvara
därvid eftersträva följande riktlinjer.

Hälsofarlig påverkan bör begränsas kraftigt. Därvid krävs åtgärder-
ide städerna förstörre begränsa i första hand partikelutsläppenatt
från dieseldrivna fordon. Vidare skärptabehövs avgaskrav för
andra fordon.
Miljöstörande effekter från den svenska trafiken skall kraftigt be--

Enligtgränsas. regeringens bedömning kommer effekter för-som
surning och övergödning orsakade frånutsläpp den svenskaav
trafiken undanröjas till 2010.åratt
Trafikens bidrag till klimatpåverkan skall begränsas i enlighet med-
strategin för minskad klimatpåverkan.

Riksdagen beslutade under juni 1993 den inriktning skall gällaom som
för planeringen infrastrukturen under perioden 1994-2003. Storav
hänsyn måste enligt riksdagen till kravet god miljöpå ochtas en
långsiktigt hållbar utveckling. Vägsystemet skall utformas så att

minimeras Åtgärdernautsläppen och miljövänligt körsätt premieras.ett
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infrastrukturen dock kompletteras med åtgärderfråga måstei om
Väginveste-miljövänliga bränslen.fordonsutveckling ochriktade mot

ekonomisk tillväxt, ökadenligt riksdagen planeras förskallringarna
miljö regionala balansfaktoreroch med hänsyn till ochtrafiksäkerhet

standardmed högbl.a. utbyggnad stamvägnät samtettgenom av
tålabärigheten, förmågaåtgärder för höja dvs. vägarnas att tungaatt

med 40investeringsramdetta ändamål harFörlaster. sattsen
länstrañk-miljarder förför riksvägar under tio 9 kr.miljarder kr. år,

bärighetshöjande åtgärder.miljarder kr. föranläggningar och 7
Handlingsplan bullerregeringens proposition 1993941215I mot

SOU:1993:65 medframlagd med anledning betänkandet sammaav
Vidminskas kraftigt. elleruttalades trañkbullret böratt ny-namn

för begränsaväsentlig ombyggnad trafikleder åtgärder vidtasbör attav
överskrider 55bullernivån i bostadsmiljöer den inteutomhus så att

inte rimliga,vid fasad eller, sådana åtgärder sådBA är attom
inte överstiger 30inomhusnivåema dBA.
miljöer i samråd med Naturvårds-befintliga bör VägverketFör

för hurBoverket och Kommunförbundet utarbetaverket, ett program
fysiska minska vägtrafikbullret. Detmed skyddsåtgärder kan ärman

överstigande 65 dBAi befintliga bostadsmiljöerönskvärt bulleratt
i första skede.fasader utomhus frifältsvärden åtgärdas Pro-vid ett

Vidare börmedföra.bör belysa vilka kostnader detta skullegrammet
lösningarna kanåtgärderna prioriteras kostnadseffektivadeså att mest

redovisas iförst. tidsplan för genomförandet skallvidtas En program-
met.

utvecklingvadForskning bör understödjas och ökas avser av
fordon, däck ochbullret frånmöjligheterna ytterligare reduceraatt

vägbanor.
utredningenpågåendeRegeringen erinrade vidare denatt avom

möjligheternaenligt direktiven skall belysaoch bygglagenplan- m.m.
fysisk planering.miljöhänsyn förebyggandefrämja ökadatt en genom
Miljö fysiskUtredningen framhåller i delbetänkande ochsitt andra

strategiska roll iplanering den kommunala översiktsplanens samman-
i lagstiftningenRegeringen betonade förändringardehanget. utöver-

utveckla metoderaktualiseras betydelsenkan komma attatt avsom -
genomtänkti den fysiska planer-ingen.bulleraspekter Etthanteraför att

delartrañksystem i olika börför miljöanpassat landetsettprogram
med förnyelseförviktig utgångspunkt det långsiktiga arbetetenvara

viktigtrañkens infrastruktur. del i medarbetet ärEn programmetav
länsstyrelsermiljöanalys skallregionala och allatrafik-den som
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utarbeta regeringenspå uppdrag. Länsstyrelserna i storstadslänen har
regeringens uppdrag analysera planeradehur den markanvänd-att
ningen medverkar till miljömålen inomnå bl.a. bullerområdet.att
Länsstyrelserna och de centrala myndigheternas arbete för främjaatt

miljöanpassatett i olikalandets delartransportsystem bör därvid vara
viktigt förstöd kommunernasett planeringsarbete.

5.2.3 Bullerbegränsning inom EU

EG-kommissionen har beslutat under 1994år lägga fram förslagatt ett
till handlingsplan buller. Syftet med handlingsplanenmot är att ange
övergripande förmål bullerbegränsning medan överlåter till deman
enskilda medlemsländerna vidta åtgärder för nå dessaatt mål.att

De EG-direktiv för närvarande reglerar buller i huvud-som avser
sak bekämpning buller vid källan och harmonisering hav förav av
olika enskilda produkter. Genom direktivet buller från motorfordonom
9297EEG har EG skärpt kraven buller frånpå bilar förstaettsom
led i minska trafikbullret. Bestämmelsernaatt i direktivet skall träda
i kraft den l oktober 1996. EG:s femteI miljöhandlingsprogram som
omfattar perioden 1993 2000 föreslås åtgärder vidtas föratt att-
minska bullret i tätortsmiljöema vilket i EG:s grönbok miljön iom
tätort de miljöproblemenstörsta iett dessa.anges vara av

5.2.4 Gällande lagstiftning

Väglagen

Väglagen gäller allmänna 1 Statenvägar §. väghållare förär
allmänna vägar. kommunEn kan väghållare inom kommunen 5vara
§. Vägverket handhar väghållningen för räkning och harstatens
tillsyn över kommunernas väghållning 6 §. Vid prövning enligt
väglagen skall lagen hushållning med tillämpasnaturresurserom m.m.
3 §.a

Ny får anläggas,väg behövs förvägen allmän samfärdsel ellerom
kan få synnerlig betydelse förantas det allmänna. Omläggningannars
iväg sträckning och ombyggnad får ske,väg detav närny ärav

påkallat från allmän synpunkt 10 §.
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medefter samrådVägverketbyggandeFrågan väg prövas avavom
uppfattning,olikaharoch länsstyrelsenlänsstyrelsen. VägverketOm

förordnakanprövning. Regeringentill regeringenshänskjuts frågan
länsstyrelseni vissa fall skallbyggandefrågan prövasvägatt avavom

§.11
läge ochfår sådanttillsesbyggande skallVid vägenväg attav

intrång ochminstavinns medändamålet medutförande vägenatt
kostnad 12olägenhet oskälig §.utan

fårområdesbestämmelsereller vägmed detaljplanområdeInom
syftet medbestämmelserna. Omi strid planen ellerinte byggas mot

mindredockinte motverkas, fårbestämmelsernaplanen eller av-
för marksgällernaturvårdsföreskrifter ellerGällervikelser göras.

detalj-bestämmelseranvändning särskilda äneller andrabebyggande
syftet medbyggasområdesbestämmelser, skall så,plan eller väg att

myndighetregeringen ellerbestämmelserna inte motverkas; som
det ñnnshärifrånfår undantagregeringen bestämmer dock medge om

särskilda skäl 14 §.
arbetsplanenarbetsplan. Ibyggande skall upprättasFör väg enav

väganordningarföri anspråkbehöverskall den mark tasanges som
skallPlanenvägbyggnadsföretaget. ävengenomförandetoch för av

uppgifter behövsmiljökonsekvensbeskrivning och deinnehålla somen
genomföra företaget 15 §.i övrigt för att

i frågasamråd skearbetsplanskall vid utarbetandeprincipI av en
övrigt medutformning ivägförslagetssträckning ochvägensom

kan haandra,myndigheterberörda fastighetsägare och ettsamt som
naturvårdsmyndigheterliksom med deväsentligt intresse i saken, som

förhuvudregel ställas gransk-skall16 Arbetsplanenberörs §. utsom
ning 17 §.

länsstyrelsen.samråd medVägverket efterArbetsplan fastställs av
hänskjutsolika uppfattning,länsstyrelsen harVägverket ochOm

prövning. Itill regeringensarbetsplanenfrågan fastställelse avom
inte 18fastställelse ske §.undantagsfall behövervissa

ellerefter tillkomsten vägfår dras in, denEn väg aven nyavom
och åtgärdenför det allmännainte längre behövsskälnågot annat

25 §.medför ringa olägenhet för bygdenendast
upprättadstödför medväghållaren i anspråk markNär vägtar av

uppkommerfastställd arbetsplan, vågrättoch, fastställelse behövs,om
hinderinnefattar befogenhet för väghållaren31 §. Vägrätt utanatt,

behövsnyttja marktill fastigheten,den kanrätt äga somav som annan
Även inskränkningifår väghållarcn, denför i övrigt månvägen.
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fastighetsägarens användninggjorts, i markensställe bestämma över
andraden tid sig alster ochunder består tillgodogöravägrätten samt
Bertilutvinnastillgångar kan 30 §. Vägrätt har avmarkensom ur

karakteriserats nyttjanderätt, obe-Bengtsson påsorts somsom en
gränsad tid gäller därmed ägande-med bästa i fastigheten och stårrätt

helt bestämmamycket och väghållarenrätten nära, rätt attsom ger
markens användning. dras in 32 §.upphöröver Vägrätt när vägen

väghållaren erhållit berättigadHar fastighetens ägarevågrätt, är att
väghållaren få inträngsersättning för skada tilloch ersättningav annan

följd byggande till följdoch begagnande. Om detvägens attav av en
fram fastig-dras fastighet synnerligt föruppkommerväg över en men

liderheten eller del därav, områdeskall väghållaren lösa deten som
sådant Ersättning bestämmas medbegär det. skallägarenmen, om
tillämpning kap. expropriationslagen 55 564 och §§.av

Naturvårdsverket får överklaga väghållnings-sådant beslut av
myndighet, berörVägverket eller länsstyrelsen enligt väglagen som
Naturvårdsverkets verksamhetsområde 76 §.

och miljbkonsekvenserVägplanering

miljösynpunkt särskilt viktigtdet miljökonsekvensemaFrån är att av
vägbyggnadsföretag blir tidigt stadiumplanerat belysta på såett ett
eftersom föreliggermöjligt, det då i allmänhet möjligheterstörstsom

vidta effektiva till skydd för miljön. förutsätt-åtgärder regelI äratt
förningarna sträckning tidigaändra ganska i devägsatt storaen

planeringsskedena. Erfarenheterna skyddsåtgärdervisar också att rena
vid utformningen tidigt stadium,påväg måste övervägas ett omav en
bästa resultat skall kunna uppnås.

bakgrund väglagen bestäm-Mot det innehållernämndaav ennu
föreskriver miljö-melse skall innefattaarbetsplan ävenattsom enen

konsekvensbeskrivning. redovisning desådan skall innehållaEn aven
väntade miljöeffekterna erforderliga skyddsåtgärderförslag tillsamt
eller andra försiktighetsmått förebygga störningarbehövs för attsom
eller andra olägenheter från trañken.

lokalisering ochInnan kan byggas skall exaktaväg dess ut-en
formning endast delvisbestämmas. sker iDetta ärprocess somen

startarformellt ireglerad lagstiftningen. hos någonProcessen av
översiktlig utredning förVägverkets och trañkregioner medväg- en

i syfte ñnnalängre sammanhängande avsnitt väg attett enenav
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vägkorridor bästa tillgodoser ställspå de olika krav påsättsom som
den framtida funktion. faktorerValet kan påverkasvägens av som
miljö- och trañksäkerhetsförbättñngar i ökad framkomlighettätorter,
och trafiksäkerhet förkortadhögre vägstandard ocheller väg-genom

anpassningsträcka, till landskapets förutsättningar, bevarande av
och kulturhistoriska miljöer utredningen redovisas ocksåInatur- m.m.

miljökonsekvenser olika alternativ. Olika altemativsträckningarav
studeras i samråd med berörda kommuner, länsstyrelser och andra

bedömningarUtredningens resultat i form beräkningar ochorgan. av
vid utställ-effekter olika alternativ för allmänhetenpresenterasav av

ningar där alternativ samlade materialetsynpunkter kan lämnas.på Det
därefter underlag för beslut arbetsplan,utgör upprätta äratt en som

det rättsliga instrumentet för för allmänkomma markåt väg.att en
gällande ordning till VägverketMed överlämnas arbetsplanen sedan

för fastställelse. sedan arbetsplan blivit fastställd kan beslutetFörst en
över-prövas.

Landshövdingen Eliasson har i till regeringenIngemar rapporten
redovisat förslag till åtgärder för infrastrukturprojekt tillatt anpassa
stabiliseringspolitiken denna framhålls det finnsI rapport attm.m.
konflikter mellan transportintressena och miljöskyddet, olikadeatt
planeringsprocesserna bör syfta till minimera konflikter och deatt att

bör redovisas för avvägningaråterstår och bli föremål ochöppetsom
beslut tidigt stadium i föreslåsplaneringen. denna bakgrundpå Motett
följande. formella beslutsprocessen förDen vägplaneringen bör be-
träffande miljöprövningen indelas i faser, förstudie, lokaliserings-tre
utredning och detaljprojektering. Förstudien skall syfta till tidigen
kartläggning konflikter med miljöintressen och till samråd medav
berörda myndigheter. Förstudien formellt beslutavslutas med ett
huruvida lokaliseringsprojektering skall eller Beslutet böräga rum
i denna del kunna överklagas. Lokaliseringsutredningen, sådanom

syftarbehövs, till lägga fast lokalisering omfattarochvägensatt
avvägningar mellan olika intressen. Miljökonsekvens-allmänna
beskrivning obligatorisk. i 2 3Bestämmelserna och kap.är natur-
resurslagen skall beaktas liksom tillämpligade delar övriga lagarav

tillätlighet och avvägning mellan intressen. Lokali-allmännasom avser
seringsutredningen bör i beslut huruvida projektet kanutmynna
genomföras. Beslutet skall Detaljprojekteringenkunna överklagas.
resulterar i arbetsplan omfattar utformning och hurvägensen som
olika enskilda intressen skall tillgodoses. Miljökonsekvensbeskrivning
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obligatorisk. Beslutetär skall kunna överklagas iarbetsplanom samma
utsträckning i dag.som

KommunikationsdepartementetInom möjlig-pågår översynen av
heterna begränsa antalet inombesvärsärenden departementet.att
Översynen, utförs hovrättslagmannen Löfmarck, syftarPetersom av
till koncentrera regeringens besvärsprövning till ärenden politiskatt av
innebörd. minstInte viktiga enligtdärvid ärendena väglagen. detIär
hänseendet syftetär åstadkomma regeringens prövning sker såatt att
tidigt möjligt, innan planeringen framskridit långt utveck-så attsom
lingen i princip låst. i med prövningenär Det samband plane-är av
ringen tidigt stadium,på fråga huvudsakliganärett är vägensom
sträckning, politiska främstavgöranden bör ske. frågaDet ärsom om
besvär tillämpningen irör naturresurslagen, viss ocksåmånsom av
miljöskyddslagen. uppdraget ingårI också undersöka vilka konse-att
kvenser detta fåkan för arbetet med arbetsplanen. Uppdraget skall
redovisas i början 1994.årav

målsättningDet är på grundval det genomförda ochatten man av
utredningsarbetetpågående skall kunna få moderniserad väglagstift-en

ning till stånd där de ekonomiska, trañkpolitiska och miljömässiga
intressena prövades i administrativ ordning medan enskilda intressen
skulle kunna förvaltningsdomstolama.överprövas Vägplanerings-av

skulle på också kunnaså likasätt den vanligagörasprocessen mer
planeringsprocessen inom för plan- och bygglagen.ramen

Naturresurslagen

Som redovisats skall enligtvid väglagen bestäm-prövningovan
melsema i naturresurslagen tillämpas. Liknande bestämmelser finns i

andramånga lagar, exempelvis miljöskyddslagen och plan- och bygg-
lagen. avsnitt 3.3,I har vi lämnat utförlig beskrivning bestäm-en av
melserna i naturresurslagen tillämpasoch hur dessa skall vid prövning
enligt andra lagar. Med hänsyn till beskrivningdenna relevantäratt

för väglagen hänvisasäven till avsnitt.nämnda

Plan- och bygglagen

Ovan har vi redogjort förnärmare bestämmelserna i väglagen. Dessa
bestämmelser gäller endast för anläggandet allmänna Förvägar.av
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sådana i allmänhet väghållare. byggandeFråganvägar är staten om av
vidbetydelseallmänna normalt Vägverket. Avvägar prövas storav

projekteringen givetvis detta arbete kan skeallmänna vägar är attav
planeringsarbete kommunernaunder hänsynstagande till detstort som

skyldiga bedriva enligt bestämmelserna i plan och bygglagen.är att
i avsnitt 3.4.bestämmelser har vi redogjort förDessa närmare

garantier för statliga vägplaneringen inte skallFör skapa denatt att
i konflikt finns utförliga be-med kommunernas planeringkomma

bl.a.stämmelser samråds- och informationskyldighet gentemotom
givits indirekta möjligheterkommunerna. Kommunerna har därutöver

fårförhindra eftersom tillkomsten sådan inteallmän vägatt en av en
strida fastställda detaljplaner områdesbestämmelser.eller Rege-mot

får emellertid enligt 6 inomringen 12 kap. § förelägga kommunen att
tid ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestäm-viss anta, en

planföreläggande, för tillgodose riks-melser det behövs attom
planeringenintressen eller det föreligger brister i kommunerom

enligt bygglagenemellan. Länsstyrelsen kan 12 kap 1 plan- och§ på
angivna därutöver hälsa säkerhet skullegrunder och även-samt om

detalj-kommunens beslut ändra eller upphävapröva att anta,tyras en
vi i avsnittplan eller områdesbestämmelser. bör erinrasDet attom

3.8.3 medföreslagit tillägg i den sistnämnda bestämmelsenett
tillgodoseinnebörden sådan prövning skall kunna ske förävenatt att

imiljökvalitetsnormer. tillägg skulle kunnaSamma också övervägas
12 6kap.

i och bygglagentill angränsande kommuner plan-Hänsynen anges
viktigt vid planläggning.allmänt intresse skall beaktasettsom som

Mellankommunal samordning förutsätts enligt plan- och bygglagen i
huvudsak kommunal angelägenhet normalt kommaantasvara en som

fråntill stånd i tillräcklig omfattning medverkan statensutan annan
den samordning länsstyrelsen skall verka för undersida än sam-som

översikts-kommunerna granskningen kommunalarådet med och av
detaljplaner.och

innehåller emellertid vissa bestämmelserPlan- och bygglagen också
möjlighetregionplanering kap.. Regeringen härigenom7 attgesom

förbevakning regionala frågor ochregionplaneorgan för attettutse av
får skeregionen denna. Sáregionplan för eller delanta omen en av

fleraanvändningen angårfrågor mark ochsådana vatten somom av
översikt-eller flera kommunersbehöver utredaskommuner gemensamt

samordnings-ochochsamordnas utrednings-planering behöverliga
regionplane-stånd Etttillverksamheten inte kommer på sätt.annat
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får dock inte kommunerna allmäntde berördautsesorgan merom
sig detta.motsätter

Enligt 12 5 fårkap. § beslut ändraregeringen pröva ett att anta
eller upphäva regionplan. emellertid endast ske förSå kan atten
tillgodose riksintresse.ett

Plan- och byggutredningen ikonstaterade delbetänkandet Miljö och
fysisk planering bättre mellankommunal samordning nöd-äratt en
vändig för livsmiljö.god och långsiktigt hållbar Region-uppnåatt en
planering enligt plan- och bygglagen kan härvid viktigt komp-ettvara

till översiktsplanerna.lement i särskilt hög igäller gradDetta stor-
stadsområdena, i andra områden, där komplexa miljö-ävenmen
problem och lokalisering verksamheter kräver samordning ochav som
följdinvesteringar i flera kommuner, järnvägar och kollek-vägar,t.ex.
tivtrañk. det nödvändigt tydlig samordning förHär medär atten

rationella lösningar.uppnå
Utredningen finns bristansåg det i de nuvarande lagreglemaatt en

regionplaner eftersom sådana endast får komma till ståndom om
flertalet kommuner inte sig detta. föreslår därförHan detmotsätter att
för regeringen, i fall därspeciella avsevärda statliga intressen in-är
blandade, skapas få tillmöjlighet stånd regionplanering ävenatt om
berörda kommuner sig sker.så emellertidmotsätter Det måste dåatt

intressen,sig viktiga regionala där samordnad mellan-röra om en
kommunal planering förutsättning för ändamålsenligär en en sam-
hållsstruktur, infrastruktursatsningar eller för lösat.ex. stora att
allvarliga miljöproblem. Också samordning skilda statligaen av

därvid erforderlig.intressen kan vara
Plan- och byggutredningen föreslår sålunda regeringen i nämndaatt

fall, finns regionplaneorgandet synnerliga skäl, skall medutseom
för beslutet skalloch de berörda kommunerna. Irepresentanter staten

riktlinjer för arbetet anges.

Miüöskyddslagen

Vad trañksektom faller ingäller fasta trañkanläggningar under lagen.
Miljöskyddslagen där trañkverk-således tillämplig anläggningarpåär
samhet bedrivs, trafikplatser, flygplatser, järnvägarsåsom ochvägar,

fartygenfaller fordonen, luftfartygen,hamnar. ochDäremot tågen
anläggningardirekta tillämpningsområde. frågautanför lagens I om
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trafiksektorninom gäller i dag krav obligatorisk förprövningpåatt
föreligger endast beträffande trafik- flottiljflygplatser.ochstörre

samband med tillståndI meddelas enligt miljöskyddslagen kanatt
föreskrivas villkor skall gälla för den miljöfarliga verksamhetenssom
bedrivande. Som exempel sådana villkor kan trañkbegräns-på nämnas

bullerdämpandeningar, åtgärder utmed eller åtgärder till före-vägen
byggande förs in ventilationsluftenmed i byggnader.att avgaser

Även trañkanläggning inte enligt miljöskyddslagenprövatsom en
gäller i princip lagens tillåtlighetsregler. bör dock erinrasDet attom
stoppreglema i 6 inte§ tillåts hindra sådana flygplatser, ellervägaratt
järnvägar, anläggande i särskild ordning, används förprövatsvars

ändamål. Högsta domstolen har vidare i den 30beslut novemberavsett
Ö1993, 365493, förklarat med väglagen fastställdstödatt en av

arbetsplan hinder prövning vid fastighetsdomstol vägföre-utgör mot av
enligt 4 § miljöskyddslagen; detsamma gälla vägfråganmåstetaget om

myndighet.prövas av annan
problemDe vägtrafiken orsakat luftföroreningar och bullergenom

i fallhar antal lett till ingripanden från miljömyndighetemas sidaett
med stöd bestämmelserna i miljöskyddslagen. ingripandenDessaav

intehar sällan lett till krav olika skyddsåtgärder.
tillsynsmyndighetEn kan meddela råd lämpliga åtgärder för attom

motverka störningar från exempelvis trafikanläggning. Myndighetenen
ocksåhar möjlighet utfärda föreläggande sådana försiktighets-att om

eller förbudmått behövs för lagen föreskrifter,eller harattsom som
meddelats med stöd lagen, skall efterlevas. fall tillstånddet inteFörav
har meddelats enligt miljöskyddslagen kan Koncessionsnämnden på
hemställan Naturvårdsverket besluta miljöfarligförbud motav om
verksamhet, inte tillåtlig enligt lagen, eller meddela föreskrifterärsom

försiktighetsmått. frågaI trañkanläggningar ihar det fallnågraom om
förekommit Naturvårdsverket hemställt skyddsföreskrifter.att om

Regeringen har avgjort principielltantal betydelsefulla miljö-ett
skyddsärenden rörande störande trafikbuller.

I beslut i juli 1974två meddelade Koncessionsnämnden, efter
framställning Naturvårdsverket, föreskrifter i syfte minskaattav
olägenheter trañkbuller. Föreskrifterna meddelades med stöd 41av av

Östramiljöskyddslagen§ och Nobelvägenavsåg i Malmö och Prome-
naden i Norrköping. beslutenI föreskrev Koncessionsnämnden bl.a.

i vad depå båda kommunerna berodde, dessa skulle vidtaatt, sådana
trañktekniska, och i det fallet byggnadstekniskaäven åtgärder, attena
bullernivåema vid trañkledema inom viss tid nedbringas tillskulle ca
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inomhus40 dBA i fasadisolering och högst 70bostäder normalmed
utomhus, räknat dygnsvärden. Sedan de bådadBA ekvivalentasom

anfört avgjordebesvär Koncessionsnämndens beslutkommunerna över
regeringen ärendena i februari 1980.

Beträffande regeringen bl.a. trafik-Nobelvägen konstaterade att
situationen och bullersituationen led ochförbättrats genom en ny
restriktioner trañktekniskaför trafik, möjligheternatung attatt genom
åtgärder ytterligare minska utomhus fick begränsade,bullernivån anses

åtgärder ñck inriktas fasadisolering,främst förbättradpåatt att en
syftade till trañkbuller pågickbelysa åtgärderöversyn att motsom

Naturvårdsverket, utredningens förslag genomförts,sedansamt att
kunde frågan Koncessionsnämnden.ånyo hosta upp

ändringMed Koncessionsnämndens beslut förordnadeav rege-
ringen, bakgrund vidtagna åtgärder, särskilda före-någramot attav
skrifter bullerbegränsande inte vidåtgärder skulle meddelas då-om
varande tidpunkt. Regeringen förordnade vidare Naturvårdsverket,att

erforderliga fattatssedan beslut med anledning den gjorda över-av
hos Koncessionsnämnden skulle få framställninggörasynen, om

förelägga för kommunen ytterligarevidta de åtgärder då kundeatt som
erforderliga för tillfredsställande bullerförhållanden viduppnåattanses

Nobelvägen.
Östra fannVad gäller Promenaden regeringen det, bak-att mot

bullersituationen,grund borde åläggas kommunen vidta sådanaattav
tillbullret nedbringades de förhållandenåtgärder särskildaatt som

till dekunde acceptabel hänsyn särskilda förhållandenmedanses som
utmed denna regeringenrådde Enligt borde i första trafik-handgata.

tekniska föreväljas. kommunenåtgärder Därför föreskrives att senast
1981 för för-års skulle vidtagit erforderliga åtgärderutgång ha att

Östrahindra genomfartstrañk Promenadensviss sträckapå enaav
körfält. likhet beträffande NobelvägenI med föreskrevsvad som

förskulle Naturvårdsverket framställning föreläggandefå göra om
kommunen vidta tillfredsställandeytterligare åtgärder för uppnåatt att

Östrabullerförhållanden vid Promenaden.
vissbeslut den 3 juli Koncessionsnämnden till delI 1981 biföllett

framställan från föreskriftermeddelandeNaturvårdsverketen avom
miljö-de försiktighetsmått skäliga enligt 5kunde befinnas §om som
inomskyddslagen längs Värmdöledenangående bullerolägenheter

Nacka kommun. bl.a. VägverketKoncessionsnämnden föreskrev att
300 långansvarig väghållare anordnainom skulleårettsom en m.

förhandlingarbullerskärm Svindersviksparken inledaochmot snarast
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få till ståndñr särskilt fastighetsägare förmed rad buller utsatta atten
fasadisoleringen.föröverenskommelse åtgärder förbättrandeom av

till NaturvårdsverketBeslutet överklagades regeringen såväl somav
tioBeslut i ärendet fattades regeringen drygtVägverket. år senareav -

juli 1992. Regeringen konstaterade i sitt beslutbestämt den 4närmare
förmänniskor boende längs Värmdövägenantal utsattesatt ett stort

förebringats i ärendetbullerstömingar. bullerutredningdenAv som
för antalframgick ekvivalenta bullernivån utomhusden stortatt ett

65 Enligtbostadshus och bostadslägenheter dBA.översteg rege-
minska bullernivånringens uppfattning borde åtgärder vidtas för att

till kost-vid nämnda värde överskreds. Med hänsynde bostäder där
inte rimligt tillnaderna bedömde emellertid regeringen det attvara

buller-för uppförande bullervallar ellerskydd dessa bostäder kräva av
Åtgärderna fasadisoleringskärmar. i stället inriktas förbättradborde på

liknande. Regeringeni form exempelvis byte till treglasfönster ellerav
inte möjligtkonstaterade det med sådana åtgärder visserligenatt var

Åtgärdernavid bostäderna.påverka utomhusbullret de aktuellaatt
sänkning bullretborde emellertid kunna leda till godtagbar aven

inomhus. Regeringen fastställde i övrigt Koncessionsnämndens krav på
bullerskärm längs Svindersviksparken.

rörandedag meddelade regeringen motsvarande beslutSamma
inombullerolägenheter förorsakade trafiken Nynäshamnsvägenpåav

Huddinge och riksväg 70 byarna och Storhagakommun Moragenom
deti kommun. det sistnämnda ärendet utformades beslutetSäters I på

fastig-förelades vidta åtgärder vid antalVägverket sådanasättet att ett
överstiger ekvivalent ljudnivåheter ljudnivån inomhus i dessaatt en

30 dBA.av
för myndig-redovisade ärendena har haft betydelseDe storovan

i fråga bullerolägenheter frånheternas ställningstagandensenare om
befintliga trafikleder.ochvägar

i tidigare omnämndekan sammanhanget denDet sär-nämnas att
skilde 270 000 i landettrafikutredaren bedömt utsättsatt ca personer
för vägtrafikbuller 65 70 föreslogmellan och dBA. Han att ett

trañkbullret ifastlades för komma till medåtgärdsprogram rättaatt
65bostadsmiljöer ekvivalenta ljudnivån överstigerbefintliga där den

för genomföra bedömdesdBA. Kostnaderna uppgåatt programmet
genomfört inomtill 8 miljarder bordekr. Programmet envaraca

800 milj.tioårsperiod, innebärande årskostnad kr.påen ca
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Hâlsoskyddslagen

Hälsoskyddslagen har karaktär ramlag. innehållerDen främstav
allmänt hållna bestämmelser och i endast begränsad omfattning detalje-
rade regler. Lagen får sitt konkreta innehåll till del före-stor genom
skrifter och allmänna råd meddelas regeringen, kommunensom av
eller någon myndighet.annan

Hälsoskyddslagen syftar till dels förhindra uppkomstenatt av
sanitära olägenheter, dels undanröja sådana olägenheter. Med sanitär

hälsaolägenhet störning kan skadlig för människorsavses en som vara
och inte ringa ellerär helt tillfällig.som

Lagens övergripande aktsamhetsregel ställer krav dempå ägersom
eller nyttjar berörd egendom vidta de åtgärder skäligen kanatt som
krävas för hindra uppkomsten eller undanröja sanitär olägenhet.att av

kommun fårEn i vissa angivna avseendennärmare meddela före-
skrifter till skydd sanitär olägenhet. Med stöd sin föreskriftsrättmot av
kan kommunen meddela föreskrifter förbudom tomgångs-t.ex. mot
körning med motordrivna fordon. kommunalEn tillsynsmyndighet får

ochmeddela de förelägganden förbud behövs för hälsoskydds-attsom
lagen och bestämmelser har meddelats med stöd den skallsom av
efterlevas. Eftersom trañkens skadliga påverkningar i tätortema
särskilt består i hälsofarliga störningar, och buller, harsom avgaser
denna möjlighet betydelse.stor

utförligareEn beskrivning bestämmelsernaöver i hälsoskyddslagen
lämnas i avsnitt 3.5.3 i vilket avsnitt vi behandlar frågan följd-om
ändringar i plan- och bygglagen.

Översyn lagstiftningenav

budgetpropositionenI 199394:l00, bilaga Kommunikations-
departementet, framhålls 152 fs. miljöhänsynen i olika lagar ochatt
författningar berör kommunikationsområdet förstärkasmåste ochsom

omläggning miljölagstiftningen iatt enlighet förslagenmed ivårten av
huvudbetänkande enligt regeringens uppfattning innebär automatisktett
behov sektorslagstiftningen.över anslutningI härtill anförsattav se
följande. Inom transportområdet finns rad speciallagar och för-en
fattningar reglerar förhållandena i trafiken. Utöver det arbetesom som
genomförs i Miljöskyddskommittén behöver därför skeöversynen av
övriga lagar och författningar berör Kommunikationsdeparte-som
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yrkestrañklagen,vägtrañkkungörelsen,ansvarsområde, t.ex.mentets
reglerNuvarandeparkeringslagstiftningen.skattelagstiftningen samt

samåkningförorganiserade formerutvecklingenförhindrar t.ex. av
trañken.yrkesmässigaförmiljökrav denmöjligheternaliksom att ange

resealtemativ för-miljövänligamöjligheterArbetsgivares att gynna
syftar tillutredningregeringskansliet pågårlikaså. Inomsvåras somen

för-ochberörda lagarmiljöanpassningartillförslaglämnaatt av
uppgiften ingår äventrafikområdet. Igäller inom attfattningar som

förslagi syfte lämnaregelsamlingartrañkverkensgranska att om
trañklagstiftningenmiljöanpassningmiljöanpassningar dessa. En avav

Vägtrañk-arbete.förförutsättningarna kommunernasberör även
möjligheterrörande kommunernasoklarareglerkungörelsens är t.ex.

Arbetetutgångspunkter.miljömässigatrañldlödena frånatt styra avser
offensivtförförutsättningarnakommunalatill dedärför leda ettattatt

miljö-tillförslag lämnasbelyses ochtrañkområdetmiljöarbete inom
arbetetkanlagstiftning. Eventuelltaktuell elleranpassningar nyav

1994.initiativ under höstentill ytterligareleda
Kommunikations-inomkännedom detkommit tillhar vårDet att

Översynenväglagstiftningen.förberedsdepartementet översyn aven
planerings-tidigt skedeskall imiljöhänsyninriktas tas ettmot att av

processen.

trajikanldgg-tillsynsbestámmelsermiljöbalkens pdTillämpning av
ningar

tillämpliga också påMiljöbalkens tillsynsregler kommer att vara
i 6undantagsregeln §nuvarandetrañkanläggningar. denGenom att

miljömyn-möjlighet förmiljöskyddslagen avskaffas dessutomöppnas
stridaskullevägprojekt,dighetema detta motatt stoppa ett ansesom

sådanainte förhållandenabestämmelserna i balken och är att rege-
möjlighet tillåta undantag.ringen har att ett

inommiljömyndighetemamöjligt förbör såledesDet attvara
de skydds-meddela föreläggandenför tillsynsverksamheten omramen

boende frånskyddaförsiktighetsmått behövs ñråtgärder eller attsom
luftföroreningar. finnstrañkstörningar, hälsofarliga Detpågående t.ex.

kommermiljöbalken i första handanledning bestämmelserna ianta att
härvidtillämpas i fall. bestämmelser kansådana Dessa ettatt vara

tordelämpligt komplement till reglerna i plan- och bygglagen. Det
nämligen med bestäm-många stöd desvårtgånger att senarevara av
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melsema rikta krav väghållare vidta skyddsåtgärdergentemot att
beträffande störningar från befintliga Härtilltrañkleder. kommer att
kommunerna ofta själva väghållare.är

Sådana förelägganden emellertidbör kunnanämntssom nu avse
inte endast pågående trañkstörningar störningarockså kanutan som
förutses från planerade trafikprojekt. Ett beslut tillsynsmyndighetenav
bör i sådant fall det behövs kunna förbudockså trafikan-motom avse
läggningen, denna kan komma medföra sådana störningarantas attom

den enligt stoppreglema i miljöbalkenatt inte bör få komma till stånd,
i första hand skador människorspå hälsa. vill genomföraDen som
anläggningen har i fallså vända sig till tillståndsmyndigheten föratt

erhålla tillstånd till anläggningen.att På kan friståendeså sätt hälso-en
och miljöprövning komma till stånd då det verkligen framstår som
behövligt.

överväganden5.2.5

Grundläggande miliöregler

Enligt vår mening bör alla former miljöpåverkan kunna prövas motav
de för skadorgränser hälsa, miljö ellerpå vi före-naturresurser som
slår miljöbalken skall dra Vi frånutgåratt skalläven vägarnaattupp.

ochkunna klara dessa integränser någon anledning undantaattser
dem från tillämpningen.

trañkanläggningarDå enligt balkenprövas skall förutom de sär-
skilda aktsamhetsregler gäller för verksamhetmiljöfarlig också desom
övergripande aktsamhetsbestämmelserna tillämpas.i 1 kap. Det är
därvid viktigt erinra enligt aktsamhetsreglema hänsynatt skallattom

tilläven naturvårdens ochtas den biologiska mångfaldens krav. Dessa
krav bör särskilt kunna påverka frågan lokaliseringen olikaavom
kommunikationsleder.

Enligt miljöbalken kan regeringen föreskriftermeddela miljö-om
kvalitetsnormer. Dessa föreskrifter föreslås tillämpligasom vara-
också inom samhällsplaneringsområdet utformaskan gräns-som-
värden för vad människan eller miljön i frågakan tåla störningarom

olika slag. De gällergränser för människan ochvadav naturensom
får för skall självfalletutsättasytterst tillämpas också i fråga om

kommunikationsanläggningar. Miljökvalitetsnormerna bör t.o.m.
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trafikplaneringen.framtida Isärskilt för denkunna få betydelsestor
störningarför sådanaförsta hand bör de nämligen kunna bestämmas
särskilt ioch dit hör,allvarliga från hälsoskyddsynpunktärsom

motordrivna fordon.luftföroreningar frånstorstäderna,
hälsoskydds-ochmiljöbalken bl.a. miljöskyddslagensamordnasI

bullerluftföroreningar ocheffekt blir frågorlagen. dettaEn att omav
behand-trafiken kaninom- till följd lokal påverkanoch utomhus av av

tillsynsregler.enhetliga aktsamhets- ochlas enligt i huvudsak
allatrafikanläggningar förinnebärföreslagna lösningarnaDe attnu
kanenligt miljöbalken. På såtrafikslag kunna sättkommer prövasatt

övrigamedharmoniserastrafiken från miljöskyddssynpunktkraven på
finns för deutgångspunkterenligt likartademiljökrav balken, så att

olika samhällssektorerna.
skall tillämpasför miljöfarlig verksamhet ävenStoppreglerna

i särskildkommunikationsanläggningarbeträffande sådana prövassom
miljöskydds-i 6 §gäller stoppreglernaordning. närvarandeFör att

anlägg-järnvägflygplats, ellerlagen inte hindrar sådan vägatt vars
ändamål.för Dennai särskild ordning användsande prövats avsett

miljöbalken.undantagsregel överförs inte till

Översyn väglagenav

åvilar imiljöproblemprövningen trañkensförAnsvaret stor ut-av
frånordning kan ifrågasättas tvåvägmyndigheterna.sträckning Denna

skilda utgångspunkter.
i egenskapmyndighet ochsamtidigt beslutandeVägverket är av-

vilkasenskildaförhållande till olikaväghållare i motparter,part-
markfrämstbeslut,intressen Vägverketspåverkas attgenomgenom

Även överklagaskanVägverketi avgörandenkan anspråk.tas om av
till regeringen Väg-hänskjutastill regeringen och frågan skall om-

länsstyrelsen ordningframstår sådanverket och är somenoense -
i olikaväglagenOrdningen medför ocksåprincipiellt tvivelaktig. att

miljöfarlig verk-från lagstiftninghänseenden avviker rörsomannan
sålundaVäglagen saknarexploateringsverksamhet.samhet eller mot-

villkor ochbestämmelsersvarighet till andra NRL-anknuta lagars om
medofta förenaskoncession skallvillkorsändring. Tillstånd eller

kontrollerasefterlevnad kanverksamheten vilkasvillkor för av en
återkallelsemedföraåsidosättande kanvilkastillsynsmyndighet och av

skyddsåt-föreskrivavisserligenkanarbetsplan förtillståndet. vägEn
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gärder eller andra försiktighetsmått, intevägverket kan gärnamen
föreskriva villkor .för sig själv. möjligtDet dock upprättaär att en
arbetsplan för skyddsåtgärder, skullebehov sådana uppstå.om av

vad vi förut anfört framgår väghållning hänsynAv i frågoratt om
till hälsa och miljö transportintressena.bör väl så Detväga tungt som

rimligt inte transportsektorn sista instansär själv i avgöratt om
iakttas miljö-gränserna det kan ske fristående hälso- ochutan att en

prövning. Avvägningen mellan de olika intressena bör kunna göras av
opartisk instans.en
Även miljösynpunktema skall anläggandebeaktas i ärendenom om
kommunikationsleder och miljökonsekvensbeskrivning upprättasav en

skulle därfördet enligt mening kunna värde hälso-vår att envara av
och miljöprövning gjordes fristående miljömyndighet. Vid dennaav en
kunde helhetssyn läggas miljöpåverkan i dettransportsektornspåen
berörda området och olägenheterna det aktuella alternativet vägasav

olägenheter skulle uppkomma detta föll Principiellabort.mot som om
skäl kan därför tala för bestämmelserna hälso- och miljö-att om
prövning i miljöbalken tillämpliga i fråga trafik-görs även störreom

rimligtanläggningar. i och för sigDet form kon-någonattsynes av
förcessionsprövning till ocksåkommer stånd byggande väg.av

miljöintressenaEtt ytterligare stärka därför kunnasätt skulleatt
för trañkanläggningar, inte omfattas förslagetstörreattvara som av

obligatorisk införaregeringsprövning, tillståndsplikt detom en en av
i miljöfarligaslag gäller fråga andramånga verksamheter.som nu om

föreligger tillståndsplikttrañkanlåggningar i dagFör i frågaendast om
trañk- och flottiljflygplatser.större

emellertid också medFrågan måste avseende vadövervägas på som
från praktiska friståendeutgångspunkter med sådanvinnastår att en
prövning. Framför dubbelprövningallt det angeläget undvikaär att en

kräver ökade tidsutdräktochoch leder till omgång utansom resurser
motsvarande fördelar för miljöskyddet.

Vid tillståndsprövning miljöfarlig såväl loka-verksamhet prövasav
liseringsaspektema frågor skyddsåtgärder och försiktighets-som om

Vid lokaliseringsprövningenmått. Koncessionsnämndenemellertidär
skyldig hänsyn till det planeringsarbetet i frågakommunalaatt ta om
användningen mark och KoncessionsnämndenDäremot ärvatten.av
oförhindrad avslå ansökan bedriva miljöfarlig verk-att atten om
samhet viss plats olämplig,på platsen oavsetten omom man anser
platsvalet med kommunens markanvåndningsplaneröverensstämmer
eller
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bakgrund och andra framstår detMot dessa synpunkterav som
mindre meningsfullt trafikanlägg-införa koncessionsplikt för störreatt
ningar järnvägar fleraoch farleder kan beröravägar,typenav som
kommuner och därmed samhällsplaneringsfrågoma i obligato-Enstort.
risk prövning skulle fördröja planering kommunika-och byggande av
tionsleder miljön. mening börmotsvarande för Enligt vårutan nytta
Koncessionsnämndens prövning till fall då behovkoncentreras de av
sådan prövning föreligger. särskiltsådant behov kan gällaEtt när
miljömyndighetema ñnner skyddsåtgärder ochskäl ställa krav påatt

försiktighetsmått planerings-andra dem fastställts underutöver som
föregåendedetta behov skall tillgodoses har vi i detHurprocessen.

redovisat i avsnitt 5.2.3.
Regeringen ihar lagrådsremissen med förslag till miljöbalk på-

grundval de anförtsynpunkter vi i betänkande ochvårt åter-av som
i föregåendedet inte funnit skäl föreslå obligatorisknågongetts att-

förprövning vägföretag.av
Tillsynen de olägenheter störningar vägtrafiken vållarochav som

kommer sålunda åvila miljömyndighetema ingripanden frånochatt
dessa kan leda till åtminstone frivillig tillståndsprövning kommeratt
till enligt fallstånd miljöbalken. huvudsakliga problem i såDet som

tillåterstår lösa hur få opartisk prövningskall kunnaäratt man en
stånd planeringen lösningoch byggandet tänkbarEnvägar.av av
skulle kunna fristående vägmyndighet för tillstånds-svaradeattvara en
givningen medan Vägverket för väghållningen inbegripetsvarade
byggandet sådan ordning tordeFör genomföravägarna. attav en
emellertid krävas fullständig kanväglagen. sådanEnöversynen av
knappast ankomma i särskild ordningutredning fråganpå Enoss. av
bör komma till stånd.snarast

viktigt hänseende emellertid förfarandet enligtI kan väglagenett
förbättras det genomgripande ändringsker någon pröv-utan att av
ningsförfarandet. trafikan-Det gäller planeringen. Vid planering av
läggningar trañklösningaroch sker ofta uppbindningar såväl av--

utformning stadiumseende lokal i mycket tidigtpå utanstort ettsom -
miljökonsekvenserna starkabindningar kanDessa såatt utretts. vara

omöjligtdet i planeringsskede i praktiken blir attatt ett om-senare
lokalisera anläggning trañklösning.eller välja helt Detatten en annan

trafiken ikan framkomma lämpligare förläggadet ärt.ex. att att
medföratunnel i stället för jord. sagda kanleda den Detatt ovan nu

in-anläggning från början fården eller lösning väljs redanatt som
grundläggandefel från miljösynpunkt.byggda hälso- och Desett
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samhälletstransportsektornekonomiska styrmedlen det gäller ärnär
innefattar deocksåinvesteringsbeslut. Det nödvändigt dessaär att

miljö. ocksåbeslut får avgörande betydelse och Detför hälsa ärsom
tidigt stadium.nödvändigt sådana beslut fattas mycketatt ett

avsnittVi har iFörbättringar också.i dessa hänseenden förbereds
utredningsarbete för5.2.3 lämnat översiktlig beskrivning somen av

framtidadennärvarande nyligenpågår eller avslutats i fråga om
möjligheterna förvägprojekteringen. vidgaArbetet syftar bl.a. till att

informationfå tidigsakägare, ideella föreningar allmänhetenoch att
synpunkterframföravägprojekt möjligheterplanerade och attom

sådana frågor till vägmyndighetema.

miljöbalken och väglagenSamordning av

totalvi inte kan underkasta väglagenOm översynsagts ennysssom
anpassninguppgift utreda frågandet däremot vårär att avom en

ligger till grundtill den hälso- och miljöfrågorväglagen på somsyn
hälso- miljöpåverkanför och skall medmiljöbalken. Vägarnas prövas

grundläggande principer.tillämpning miljöbalkens mål ochav
därvid miljömyndigheterna enligtviktig utgångspunktEn är att

frågamiljöbalken skall vidgat i tillsynen vägarett ansvar om av
störningar frånoch dem. närvarandemed avseende olägenheter För

andra meningen miljöskyddslageninnehåller 6 tredje stycket§ att
paragraf hindrar flygplats,i inte sådanstoppreglema vägattsamma

särskildi ordning används för sitteller järnväg anläggande prövasvars
avskaffas.ändamål. miljöskyddslagenDenna undantagsregel i 6 §

möjlighetDetta för miljömyndigheterna väg-öppnar att stoppa ett
ochprojekt, bestämmelserna i balkendetta skulle strida motom anses

inte förhållandena möjlighet tillåtasådana regeringenär har ettattatt
undantag.

kunnaOm sålunda tillsynsfrågor prövasalla slag kommer attav
enligt miljöbalken miljöfrågomaochfrämst hälso-återstår regleraatt
i väglagen i anslutning till och byggandefrågor planering väg.avom

befintligafrån redanFrågor berör störningar och olägenhetersom
kan i väglagens regler.bara mindre Detvägar mån lösas med hjälp av

väglagen ochkommer sålunda viss mellandualismuppståatt en
miljöbalken hälso- ochdär väglagen får betydelse för vägarsstörst nya
miljöanpassning störningar och olägenhetermedan miljöbalken reglerar

ochfrån befintliga i likhet med plan-Väglagen kan såledesvägar.
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planeringslagstiftning. Dennabygglagen betraktas utprägladensom
miljöbalken ochdualism nödvändigtdet bara mycketsågör attmer

kanväglagen harmonierar i fråga hälso- och miljökraven. Manom
självfallet inte i fråga planering byggandeha regler och vägavom

därefter inte kan godtasleder fram till vilkas användandevägarsom
från hälso- och miljösynpunkt.

redovisasfördelning miljöbalken härmellan väglagen ochDen som
ochomfattningen svenskaskall bakgrund det vägnätetmotses av av

000det årliga för 100 km.vägbyggandet. Staten väg genomsvarar ca
mindreVägverkets försorg. Nybyggandet för än procentsensvarar

iförändring. och tillsynsreglemainnebär stoppreglemaDetta att
miljöbalken dominerande betydelse för denkommer ha heltatt en

framtiden.miljöhänsyn tillämpas vägtrafikområdet i Detskall påsom
anläggning,speciella vägtrafiken, jämfört fastmed med är attt.ex. en

till trañkmönster ochnybyggnad delar kan ledavägnätet nyaav av nya
således påverkasfärdvägar. kringliggande befintliga kanDet vägnätet

de fall däransluts till befintligaled byggs och det Inätet.attav en ny
miljökonsekvensbeskrivning visardet påaktuellt,är t.ex. att en

ocksåbefintliga arbetsplanenbetydande effekter det börpå vägnätet,
befintligaför detinnehålla redovisning erforderliga åtgärderaven

vägnätet.
vid be-Vägföretag fysiska landskapsbilden.påverkar den Men

miljö-vägföretag till deras hälso- ochdömningen med hänsynav
idennavägtrañkens inverkan beaktas.påverkan också Detmåste är

medföra olägenheterhögre anläggningen sådan kangrad än som som
störningar frånmiljön. olikaoch skador hälsan och vållaspå Dessa av

trafiken, främst i form luftföroreningar och buller.av
miljönför hälsan ochVid prövningen konsekvenserna vägavav en

utnyttjasi vilken omfattning kommerockså beaktasmåste vägen att av
och buller.därav blir avgasutsläpptrafiken och vilka effekterna av

särskilt tillåtas lokaliseringenfrågor bör vägenDessa styra menav
bullervallar.få för villkor skyddsåtgärder,också betydelse t.ex.om
uppkommerñr de skador och olägenheterVäghållaren bör somsvara

i skade-fallettrafiken torde redan i dagSåpåäven vägen. varaav
miljöskyddslageni tillståndshänseende, det förarbetenaäven om
trafikimmissionertendens låtauttalas det torde föreligga attatt en

skadestånds-inskrider medtill särskilt hög nivå, innanuppgå man
155.240 och 1975 Det ärsanktion jfr 1969:28 NJA s.s.prop.

olika åstadkommai hänseendenmöjlighetVäghållaren har attsom
regleringar vägtrafikenförbättringar vägväsendet och somavav
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sträckningmiljöeffekter.påverkar kanT.ex. vägarvägens annanges
harRegeringenfordon.införas trafikförbud kan medoch mot tunga

Att vägföreskriva avgift väg.möjlighetockså påatt engenyen
trafikvisst slags ärsträckning eller införa förbud motattannan
förvägstängaviss tidsutdräkt. Att tungemellertid förenat med enen
såledesTrafiken måstealternativ erbjuds.nämligentrafik kräver att ett

byggs.kan kräva vägledas något att nyenom, som
för-och andraskyddsåtgärdergäller ocksåVäghållarens ansvar

trafikenfrån påolägenheterochanledning skadorsiktighetsmått i av
störningaropåräknadedriftunderbefintliga Uppkommer vägensvägar.

skydds-föreskriftermeddelamiljömyndighetema kunnabör nyaom
med stödanvändandeförbudundantagsfalleller i vägensåtgärder mot

utgångspunkt det svårtMed denna äri miljöbalken.tillsynsreglemaav
förförstoppreglerliberala vägar änkan ha t.ex.att att man merse

rimligenmiljöskydd måsteverksamhet.miljöfarlig Kravet vara
detsamma.

därför kunnamiljöbalken börtillväglagenanpassningenFör av
iförordati det föregåendeordninghuvudsak dentillämpas i som

innehållaväglagen börinnebär5.1.3 och 5.1.4. Detavsnitten att en
tillhänvisningmedförening allmäniaktsamhetsregelallmän en

inne-med principlokaliseringsbestämmelse imiljöbalken, sammaen
miljö-särskilda hänvisningar till13 § ochnuvarandehåll densom

miljökvalitetsnormer miljö-ochhushållning,bestämmelserbalkens om
konsekvensbeslaivningar.

i hinder ivissa hänseendenutformning läggerspeciellaVäglagens
inteandra NRL-lagar.parallellitet med Detdirektförvägen synesen

villkorsändring,villkor ochförfinnas bestämmelserutrymme menom
föreskrifterinnehållai stället kan arbetsplan skallatt omanges en

före-förbehövsförsiktighetsmåttskyddsåtgärder och andra attsom
trafiken.störningar olägenheterbygga eller andra från

efterväglageninföras ibörbestämmelse däremotEn som nu
skyldighetenlagstiftningNRL-anknuten attmönster omavserannanav

ordningställa i väg-sitt ändamålinte längre används förvägen
området.

intedeti eller kommunEftersom väghållare regel är staten synes
ordningiställaför skyldighetenföreligga behov säkerhet attattav
delarprivatiseringskall uppfyllas. Vidvägområdet eventuell avaven

kan dock frågavägväsendet denna påövervägas nytt.
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Vi däremot beslut planering eller byggandeatt väganser om av
skall kunna överklagas Miljöombudsmannen, det sker tillnärav
förmån för miljöintressen.

ändringarDe i väglagen vi sålunda föreslår motiverar visom
i nästföljandenärmare avsnitt med specialmotivering.

5.2.6 Specialmotivering till förslaget till lag ändringom
i väglagen 1971:948

3 § Väghállning omfattar byggande och dnftväga väg.av av
Till byggande räknas anläggningväg omläggningväg,av av ny av
i sträckning ombyggnadväg väg.samtny av

Paragrafen överensstämmer med nuvarande första4 § stycket och 10 §
första stycket. bestämmelserDessa föreslås flyttade hit för fåatt
definitionerna samlade och underlätta läsningen det föreslagnaav
följande avsnittet aktsamhetsregler. Innehållet i den nuvarandenya om
lydelsen förs till böver 4

Allmänna aktsamhetsregler

4 § Vid planläggning och vid väghållning skall tillbörligvägav
hänsyn till enskilda intressen och till allmännatas intressen, såsom
trafiksäkerhet och lculturmiyovård. Skador och olägenheter kansom
drabba människan, miljön eller skall förebyggas och skade-naturen
risker skall undanräjas, allt deni utsträckning det ekonomisktär
rimligt.

Bestämmelser frågai skydd för människors hälsa eller miljönom
och frågai främjande hållbar hushållning medom naturresurserav en
finns miljöbalken.i

Bestämmelsen i 4 § andra stycket innehåller i nuvarande lydelse vidatt
väghållning tillbörlig hänsyn skall till enskilda intressen och tilltas
allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och
kulturmiljövård. Frågor miljö- och naturvårdshänsyn behandlas iom
andra stycket.

Även intressen, står vägintressena, främst allmännaemotom som
sådana, i fallde flesta kan tillgodoses tillämpningmed av annan
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aktsamhets-allmäninvi det i väglagenlagstiftning föreslår att tas en
vi diskuterathar5.1.4avsnitt 5.1.3 ochmiljöhänsyn.bl.a. Iregel om

utformas.regel börhur sådanen
aktsamhets-allmännadeni väglagenmening börEnligt vår tas

fall denböri såi kap. 7återfinns li miljöbalkenregel reser-som
uttrycktillkommamiljöbalken ocksåi 12finns 1 kap. §vation som

i väglagenemellertidbörBeträffande reservationenbestämmelsen.i
frågaslag det ärdetknytning till verksamhetinte någongöras somav

verk-ordetmotiverasmiljöbalkenavvikelse från attom. Denna av
inte enbart påsyftandeuppfattas såsomkan kommasamheten att

inte ärnågot avsett.trafiken påockså på vägen,vägföretaget utan som
prin-föruttryckaktsamhetsbestämmelsenallmännanämndaDen ger

försiktighetsprincipen. Dessaoch förskador skall förebyggascipen att
börmiljöskyddet ochochför hälso-grundläggandeprinciper är

aktsamhetsregelnallmännai väglagen. Dentill uttryck ocksåkomma
intedäremotförsiktighetsmått behöveroch andraskyddsåtgärderom

miljöfarligbetydelse förfrämst hardeneftersomi väglagen,föras in
sådanegenskapvägföretag ipåoch skall tillämpasverksamhet av

verksamhet.
övergripande5.1 böravsnittivi anförtmed vadenlighetI enav

skall skeawägningar ävenframgå,aktsamhetsregel i väglagen att
hushållnings-häls0-, miljö- ochintressen änandra allmännagentemot

ochfastighetsägaresenskildliksom rätt,intressena t.ex.gentemot
förstaförhållande till företagarens. Iiintressennyttjanderättshavares

väghållningplanläggning och vidviddärför vägföreslåsstycket att av
liksomtill andra allmänna intressenocksåtillskalltillbörlig hänsyn tas

trafiksäkerhetenintressenövriga allmännaenskildtill Avrätt. synes
Medsärskilt.nämnasi likhetkulturminnesvården med böraoch nu

exempelvistillocksåkunnabestämmelsen bör hänsynstöd tasav
rennäringen.fornminnen liksom tillkulturminnen och

ibestämmelsertagits erinranstycket harandra attI omupp en
frågaoch imiljönför människors hälsa ellerskyddfråga omom

miljö-ifinnshushållning medhållbarfrämjande naturresurserav en
avsnittregel isådanutformningenbehandlatVi harbalken. enav

5.1.4.
debeaktaplanläggningen vägviddetminst viktigtInte är att av

kommakantrafikmed den attmiljörisker förenade antasär somsom
särskilt fram-planläggningenanledning börfram dennaAvgå vägen.

i paragrafen.hävas
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Eftersom vägar med den trafik bedrivs dempå hänföraär attsom
till miljöfarlig verksamhet blir miljöbalkens stoppregler för miljöfarlig
verksamhet tillämpliga. fårVägar sålunda inte byggas eller drivas i
strid med stoppreglema. Miljöbalkens tillsynsbestämmelser skall
tillämpas trañkanläggningar,på vilket bl.a. innebär tillsynsmyn-att en
dighet kan förbjuda kanväg medföra skada människorspåen som
hälsa eller påtaglig skada miljönpå lagrådsremissense avsnittet
14.125. Efter sådant ingripande tillsynsmyndigheten kan företagetav

miljöfarligprövas verksamhet. Någon motsvarighet till miljö-som
balkens stoppregler bör inte föras in i väglagen. Det dock menings-är
löst Vägverket fattar beslutatt vägföretag, ifall stoppreglemaettom
i miljöbalken tillämpligaär och förhållandena inte sådanaär att rege-
ringen kan dispens. Självfallet bedömningenmåste dessa frågorge av

enligtgöras grunder vägmyndigheterna miljö- ochsamma av som av
hälsoskyddsmyndighetema, inteså de skall behöva ingripaatt senare

projekt godtagitsmot de förra.som av
Till tillämpningen i vägfrågor paraplybestämmelserna i 6av

och 8 kap. miljöbalken återkommer vi under 4 § och 15a
Bestämmelserna i tredje och fjärde avdelningarna miljöbalken,av
naturvård och bevarande biologisk mångfaldom särskildaav resp.

aktsamhetsregler, får naturligtvis betydelse föräven Somvågar.
exempel kan bestämmelsernanämnas strandskydd och markav-om
vattning och miljöfarlig verksamhet hälsoskydd. Denom samt om
prövning skall enligtgöras dessa kapitel ankommer dock inte påsom
vägmyndigheterna. Frågor exempelvis miljöfarligvägarom som
verksamhet i ställetprövas länsstyrelsen i dess egenskap tillsyns-av av
och tillståndsmyndighet enligt miljöbalken och Koncessions-av
nämnden.

Bestämmelserna i femte, sjätte och sjunde avdelningarna i balken,
dvs. tillsyn påföljder ersättning saknarom m.m., om resp. om m.m.,
betydelse för vägmyndigheternas tillämpning väglagen. Däre-egen av

kan exempelvis väghållarenmot bli ersättningsskyldig enligt miljö-
skadereglerna för skador biltrafiken vållar på omgivningen sesom

ÅtminstoneNJA 1975 155. gäller detta skador hars. om som sam-
band med väghållarens åtgärder. det anfördaI rättsfallet detegna var
frågan skador skakning direkt sammanhänger medom genom som
vägbanans konstruktion och dessutom det ostridigt kommunenattvar
i egenskap väghållare hade för ersättningsgill skadaattav svara som
orsakats trafiken på vägen.av



469Kapitel 5

bestäm-tillämpaslagärenden enligt dennaVid provning4 5 ava
kvalitetsnormermiljöbalken sådanakap.och 43 sommelserna i samt

ochlägesådantskallmiljöbalken. En6 kap.enligtfastställts väg ges
ochintrångmed minstamed kanändamålet vinnasutförande vägenatt

kostnad.oskäliginnebärdetolägenhet attutan en
miljökonsekvens-skalldenna lagenligtärendenVid prövning enav

tillgänglig.finnasmiljöbalkenkap.enligt 8beskrivning

nuvarandei3 §delvismeningenförstastycket motsvararFörsta a
Andia13nuvarandei stycketmeningenAndralydelse. motsvarar

imeningenandrastycketandrai 15 §motsvarighetvissharstycket
lydelse.nuvarande

avsnitteniredovisasbestämmelsernaföreslagnaMotiven för de nu
5.1.3 och 5.1.4.

tillämpasparaplybestämmelsermiljöbalkensmening börEnligt vår
upprättandevidfrämstdvs.väglagen,enligtärendenvid prövning av

Även miljökon-arbetsplaner.fastställandeoch enomav
med arbets-sambandiförränsekvensbeskrivning inte kan prövas

beskrivningen planerings-ipåbörjas tidigtmedarbetetbörplanen,
Konsekvens-fördjupas.ochutvecklasefter handochprocessen

ochlokaliseringenför påverkaverktygblir dåbeskrivningen attett
optimalttilldärmedmedverkarochvägföretaget ettutformningen av

visardåoch detförstutredsmiljökonsekvensemaOmresultat. senare
plane-hargodtas,inte kanföretagetplaneradesig det redanatt

stödtillanföraskansynpunkterLiknanderingen till ingenskett nytta.
och kvalitetsnormer måstehushållningsbestämmelserför ocksåatt

tidigt skede.ibeaktas ett
enligt 8 kap.miljökonsekvensbeskrivningarBestämmelser om

15underbehandlar vi ocksåmiljöbalktillförslaget

fråganmiljöbalkenkap. prövatenligt 5regeringen§ Har om4 b
vidbindandebeslutetåtgärd,anläggning ellertillstånd till ärvissen

lag.enligt dennaprövning

Paragrafen är ny.
5.1.4.avsnittiredovisasbestämmelsenförMotiven

samfärdselallmänförbehövsanläggas,får10 § Ny vägenväg om
allmänna.detförsynnerlig betydelsefåkaneller antasannars
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Omläggning i sträckningväg ombyggnad får ske,av vägny samt av
det påkallatfrånnär allmänär synpunkt.

Första och andra styckena gäller inte, hinder företagetmotom
enligt miljöbalken.mäter

Första och andra styckena överensstämmer med andra tredjeresp.
stycket i nuvarande lydelse. Tredje stycket är Nuvarande förstanytt.
stycket föreslås överfört till 3 a

Hinder vägföretag kan enligtmot miljöbalken.möta framgårDetta
kommentaren till 4 En erinran häromav har tagits in i tredjea

stycket.

13 § Paragrafen föreslås upphävd och 4ersatt av a

14 § Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får väg
inte byggas i strid planen eller bestämmelserna.mot Om syftet med
planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre av-
vikelser göras.

Gäller skydd för naturområden enligt bestämmelser miljöbalkeni
eller med stöd sådana bestämmelser föreskriftermeddelade ellerav
finns andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller an-
vändning än förstai stycket skall byggassom väg så, syftetavses att
med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer medge undantag från bestämmelser som avses
i andra stycket.

I 14 § andra stycket föreskrivs naturvårdsföreskñfter ellerattnu om
andra särskilda bestämmelser gäller för marks bebyggande eller an-
vändning än i första stycket skall byggassom väg syftetavses så, att
med bestämmelserna inte motverkas. Vidare föreskrivs i 14 tredje§
stycket det ñmis särskildaatt, skäl, regeringen eller denom myndighet

regeringen bestämmer får medgesom undantag från de bestämmelser
i andra stycket.som avses

Hänvisningen till naturvårdsföreskrifter bör medersättas hän-en
visning till bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken skydd för natur-om
områden sådana föreskriftersamt meddelats med stöd dessasom av
bestämmelser.

§15 byggandeFör skallväg arbetsplan.upprättasav en
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föranspråkbehöver imarkdenskallarbetsplanen tasI somanges
vâgbyggnadvöretaget.genomförandetoch förvaganordningar av

enligtmiljökonsekvensbeskrivningskall,Arbetsplanen utöver en
förbehövsuppgifter övrigtinnehålla de i attmiljöbalken,8 kap. som

för-ochskyddsåtgärderdeskallSärskiltföretaget.genomföra anges
ochförebygga störningarförbehövssiktighetsmått övrigti attsom

trafiken.frånolägenheterandra

lydelse.nuvarandei15 §Paragrafen motsvarar
bestämmelserparagrafen attinnehållernuvarande lydelseI enom

iochmiljökonsekvensbeskrivning attinnehållaskallarbetsplan enen
redovisasskallmiljöeffekter,väntadebeskrivning, förutomsådan

Enligt vårtförsiktighetsmått.andraskyddsåtgärder ochförslag till
miljökon-föruppgiftinteemellertid dettamiljöbalktillförslag är en
åtgärder,olikaredovisa effekternaskallsekvensbeskrivningen, avsom

skyddsåtgärder.ochförsiktighetsmåttalternativainbegripet olikadäri
huvud-blir däremotskallfaktisktvad görasställning tillAtt enta som

tredjeiBestämmelsenarbetsplanen.självautarbetandetuppgift vid av
härtill.stycket har anpassats

meningenförstatredje stycketibestämmelsenEgentligen är om
synpunkt.lagtekniskfrånnödvändigintemiljökonsekvensbeskrivningar
föreslagitstycketandrai 4 §vi redanhärtillAnledningen är att a

tillMed hänsynvägärenden.ibeskrivningarsådanabestämmelser om
beskrivaförharmiljökonsekvensbeskrivning attbetydelseden en

tillmedhushållningenmiljön och naturresurserhälsa,effekterna på
arbets-erinranbörarbetsplanenligt attföretagföljd omett enenav

likvälmiljökonsekvensbeskrivning tasinnehålla bl.a.skallplanen en
paragraf.förevarandeiin

ärplaneringen vägarframför allt attuppgift vidviktigEn nyaav
trañkbuller;störningarförmänniskorförebygga utsätts somatt av

berörmiljöstörningdentrañkbuller5.2.1avsnitt ärframgår somav
kanhälsamänniskorsförolågenhetemaochSverigemänniskor iflest

miljökvalitetsnonnerföreskrifterDärvid kanbetydande. somomvara
sådanaVi förutsätterplaneringen.förvägledning attbuller geavser

miljöbalkenseftertidigt stadiumutfärdas påföreskrifter kommer ettatt
grundligtblivitloppunder årensbullerfrågomaeftersomantagande,

i frågakvalitetmiljönsfinnsmöjligheter mätaoch godagenomlysta att
gällandeeller byggas sådärvid planerasfår inte attbuller. Ny vägom

prövningenvidviktigt instrumentöverträds. Ettmiljökvalitetsnormer
i frågaeffekterdenmiljökonsekvensbeskrivningar vägensblir nyaav
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trañkbuller och alternativ för lösa kommunikations-om attom
problemen med mindre olägenheter. Det nödvändigtär miljö-att en
konsekvensbeskrivning bullerfrågoma föreligger tidigtpå ettsom avser
stdium planeringen så möjligheterna förebygga bullerstör-attav att
ningar kan tillvaratas innan det förär Vad gäller befintliga vägarsent.
måste överskridanden miljökvalitetsnormer, till börjanav som en
kommer föreligga i omfattning, angripasatt successivtstor med hjälp

sådana åtgärdsprogram förordas i huvudbetänkande.vårtav som
Arbetsplanen åtgärder inom vägområdet. Alla åtgärderavser som

iomnämns arbetsplan behöver emellertid inte vägåtgärder.en vara
Bullerreducerande åtgärder kan åtgärder omgivande fastig-påavse
heter, bullerskydd i formt.ex. treglasfönster i kringliggandeav
bostadshus. Sådana åtgärder emellertidmåste ske i samverkan med
fastighetsägarna. Bestämmelser dem kan därför inte meddelas iom
arbetsplanen, endast kan målet för och inriktningensom ange av
åtgärderna. Kan samförstånd inte åstadkommas i efterskott, kan svåra
problem Äruppkomma för tillsynsmyndighetema miljösidan.på man
inte övertygad möjligheten åstadkomma nödvändiga miljöskydd-attom
sågärder samförståndsvågen, arbetsplanenmåste föreskriva andra typer

skyddsåtgärder och försiktighetsmått.av

16 5 Vid utarbetande arbetsplan skall samråd frågaiav en om
sträckning ochvägens vågförslagets utformning skei med be-övrigt

rörda fastighetsägare och myndigheter andra kan hasamt ettsom
väsentligt intresse saken.i Samråd skall alltid ske med de hälso- och
miüöskyddsmyndigheter berörs.som

Förfarandet enligt i områdesbestämmelser.---
arbetsplanAvser färdigställt.år---

förstaI stycket andra meningen har uttrycket naturvårdsmyndigheter
bytts hälso- och miljöskyddsmyndigheter.ut mot

26 § skallVåg hållas andra åtgärder.---
Genom renhållning skall vågområdet hållas sådant skicki att

olägenheter för människors hälsa förebyggs eller avhjålps och så att
trevnadshårtsyn blir tillgodosedda. gällerDetsamma ifråga markom
till bredd 25 intill parkeringsplats eller rastplatsmeteren årav som
vdganordning, deni allmänhetenmån har tillträde till marken. Inom
område med detaljplan galler detta stycke endast vdgområden för

eller motortrafikled.motorväg
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åtgärder behövs.De som---

blir till-hänsynhar uttrycket skäliga sanitärastycketandraI att ---
miljöbalktillförslagetdet i 15 kap. §godosedda bytts 1ut mot an-

ellerhälsa förebyggsolägenheter för människorsuttrycketvända att
avhjälps.

drifiutförandeför vâganardning, ingår i28 § Behöver aven vars
skalltillredan häranspråk mark deni vågen,utövervåg, tas som

behövermark iarbetsplan, denvari tasupprättas an-somen anges
tillämpas. Såvitt angårdärvidBestämmelserna 13-20 skallspråk. §§i

och 18 §tredje stycket16 tredje stycket, 17 §tillämpningen §av
sådan planandra stycket skall arbetsplanen avsersomenanses som

endast ombyggnad väg.av

15tillutvidgatstill lagrum har ävenHänvisningen andra att avse
miljökonsekvensbeskrivning skall ävenupprättasinnebärDetta att en

tordebeskrivningparagraf. sådanEni fall i förevarandesom avses
fårbeskrivningenOmfattningenalltid i vâgärenden.värde avvara av

vidd.självfallet till frågansanpassas

skyldigVäghållarendras32 § upphör in.Vägrått är attnär vägen
förebyggaåtgärder förställa och vidtaordning vägområdeti attatt

framtiden.och olägenheter Väg-områdets skick vållar istörningar
vägområdetförhållaren anbringatsföra bort vad inomfår väg-som

tillmed hänsynändamål, bestämmerlänsstyrelseninte attannatom
enskilduppkommit markensfråga användning vag.somom

dragits indetbortVad förts efterinte inom år vägenattettsom
tiden,förlängakanfastighetenstillfaller Länsstyrelsenägare. om

särskilda skäl föreligger.

bestämmelseinstycket har andra mening tagitsI första omenensom
detvägområdet såskyldighet för väghållaren ställa i ordning attatt

för framtiden.uppkomma störningar ochinte kan olägenheter
bortskall schaktastid visat sighar det vägbanorPå närattsenare

för saneringKostnadernafyllningen kan bestå förorenadeav massor.
blirmiljöriskernabli mycket Ibland det tänkaskan kan attstora.

flyttas.skallmindre vägbanan får ligga kvar än massornaom om
áterställningsåtgärderna.utformningenbeaktas vidDetta måste av
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38 5 Paragrafen föreslås upphävd.

paragrafen föreskrivsI vâghållaren till drift behövervägattnu, om av
sand eller jord mark tillhörpå ochta änsten, statengrus, som annan

detta kan ske avsevärd olägenhet, kan länsstyrelsen fram-så påutan
ställning väghållaren föreskriva till sådan täkt skall upplåtas.rättattav
Länsstyrelsen meddelar därvid de föreskrifter behövs ñr rättenssom
utövande.

I sådant fall kan det också behövas tillstånd till täktverksamhetett
Ävenenligt miljöbalken. frågan sådant tillstånd läns-prövasom av

styrelsen. Prövningen de båda tillståndsfrågoma skulle därförav
samordnas.

harDet emellertid blivit upplyst förevarande paragraf praktisktatt
aldrig tillämpas Möjligen den lämpad för äldretaget numera. var mer

förhållanden Med nutidens belagdanär vägarna små. vägarstoravar
inte fordrar grusning och med tanke vid vinterväglagpå attsom

saltning åtminstone i landets södra och mellersta vanligaredelar är- -
sändning husbehovstäkterän för vägändamål knappastsynes vara

ändamålsenliga. bättre lösningEn samordningsproblemetpå synes vara
upphäva denna paragraf och anslutande ersättningsregler 63 §att

första stycket 5 och låta väghållaren förvärva erforderliga påmassor
marknaden; miljöbalkens föreskrifter tillämpliga leverantörernaspåär
täkter.

63 § Väghållaren skall skadorersätta ---
intill vägområde snöskänn.sättaatt upp

Väghállaren skall avsevärda.är---
Bestämmelserna skall lämnas.i ---

Ändringen innebär punkt ersättning för för drifttill täkträttatt om
föreslås upphävd, jämförväg, 38av

76 § Vägverkets får denna lag.---
Statens naturvårdsverk verksamhetsområde.---
Länsstyrelsen får verksamhetsområde.---
Vägverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas

Miljöombudsmannen tillämpningen föreskrifteräven såvittav avser av
till skydd för hälsan eller miljön.
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Enligt miljöbalken får beslut enligt överklagas Miljö-balken även av
ombudsmannen. ellerknappast kunna hävdas behovetDet attsynes av
motiven för överklaganderätt vikt i vägfrågor dethar än nären annan

Ävengäller miljön i övrigt. Miljöombudsmannen tillerkännasbör
såvitt tillämpningen bestäm-talerätt väglagens områdepå avser av

till miljön.melser skydd för hälsan eller

5.3 Luftfartslagen

5.3. l Inledning

från i principluftfarten kan miljösynpunkt anläggasPå synsättsamma
störningar omgiv-vägtrafiken. vållar iDen påpå stort settsom samma

ningen med åtföljandevägtrafiken i form buller och utsläppsom av
luftföroreningar. föreligger vida störningarna iskillnad tillEn så att

flygplatsernasärskilt hög grad koncentrerade lokalt, till de därär orter
medförligger, naturligtvis flygning hög höjdpå på-även ävenom

verkan exempelvis ozonskiktet. förslag i huvudbetänkandetVåra ärpå
med det undantagetockså för flygplatser och vägar, attgemensamma

obligatoriskflygplatser föreslås förbli underkastadeochstörre är
härifrån kanmiljöprövning vilket inte fallet med Bortsettär vägarna.

avsnitt 5.2såvitt hänvisas till föregåendeprincipiella synpunkterangår
rörande väglagen.

5.3.2 Luftfartslagen

bestämmelserLuftfartslagen 1957:297 innehåller antalett stort av
straff-offentligrättsliga ochskiftande civilrättsliga,karaktär, både

luftfarträttsliga. i avdelningar, civilindeladLagen tvåär om somen
förluftfartinnehåller kapitel och militär luftfart och14 om annanen

paragrafer.innehåller kapitel Denstatsändamål enda treettsom om
flygplanen,första avdelningen innehåller bl.a. bestämmelser såsomom

ochbesättningarnaluftvärdighet miljövärdighet,deras och omomom
flygplatser,flygplanen,luftfartscertifikat, ordningen ombord på omom
räddnings-flygtrafik, flygsäkerhet ochtillstånd till kommersiellom om

skade-ñrvillkoren flygtransporter ochtjänst, de civilrättsliga omom
ståndsansvar.
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Luftfartslagen luftfartsñrordningenoch 1986:171 ställer krav på
luftfartyg skall miljövärdiga då används vid luftfart.de Iatt vara

3 luftfartslagen finns bl.a.kap. bestämmelser luftfartygs miljö-om
värdighet. föreskrivs1 § luftfartyg luftvärdigaI skall ochatt vara
miljövärdiga de används vid luftfart. Enligt 2 § andra stycketnär anses

luftfartyg miljövärdigt, det konstruerat, byggt, ochärett utrustatom
hållet i stånd på sådant det inte orsakar skada bullersättett att genom
eller luftförorening eller liknande störning.genom annan

princip luftfartygI skall registrerat för få användas. Enett attvara
registreringsådan förutsätter Luftfartsverket utfärdat miljö-s.k.att ett

värdighetsbevis. I sådant bl.a. uppfyller vissaett att motorernaanges
krav i fråga utsläpp luftföroreningar buller. Luftfartsverketsamtom av
har utfärdat föreskrifter de krav skall Kravnivåemaställas.om som
har utarbetats i internationellt samarbete.

Även i övrigt innehåller luftfartslagen bestämmelser kansom vara
betydelse för frågan miljöstörningar från luftfarten, såsomav om

bestämmelserna tillstånd till flygverksamhet militär flyg-ochom om
verksamhet. Vi ñnner dock inte anledning föreslå änd-någraatt nu
ringar i de bestämmelser vi hittills berört. Vi endast den deltar upp

luftfartslagen NRL-anknuten, nämligen 6 kap. flyg-ärav som om
platser och markorganisationen i övrigt.

framgårSom redan rubriken innehåller 6 kap. antal olik-ettav
artade bestämmelser, de handlar flygplatserna ocksåutom som om
bestämmelser bl.a. anläggningar till hinder för luftfarten, avgifterom
och trañkledning.

flygplatserOm gäller enligt luftfartslagen bl.a. följande. Flygplatser
och andra anläggningar för luftfarten skall uppfylla säkerhetens laav
l §. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter luftvägar och luftrum 2 §. Flygplatserom om
för allmänt bruk, allmänna flygplatser, får inte inrättas drivaseller

tillstånd regeringen eller den myndighet regeringen bestämmerutan av
4 §. Tillstånd får beviljas bara hinder inte tillhänsynmöterom av
det allmänna. Vid prövningen skall hänsyn, förutom till tillannat, tas
markförhållandena, till störningar kan uppkomma för omgiv-som
ningen och till totalförsvaret. Vid tillståndsprövning skall natur-
resurslagen tillämpas 5 Villkor§. kan föreskrivas för tillståndet
6 §, också under angivna förutsättningar kan återkallas 7 §.som
Allmänna flygplatser får inte i bruk innan de har godkänts. God-tas
kännandet skall förenas med villkor förut-och kan under vissa
sättningar återkallas. 9 §. Regeringen eller den myndighet regeringen
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får vid olikabestämmer får föreskriva vilka användasflygplatser som
luftfartslag 12 §.av

riksdags-Luftfartslagen underanknöts till naturresurslagen
behandlingen sistnämnda Bostadsutskottetden lagen efter förslagav av

l98687:3 14, 198687:4 Utskottet dettaBoU 43. ansågBoUs. s.
väl motiverat bl.a. reglerar tillkomstenmed hänsyn till lagenatt av
anläggningar har omgivningen.påverkanstorsom

Luftfartsverket flygplater. finnsinte enskildabehovet Detprövar av
inte drift sådanaheller krav tillstånd för inrättande ellernågot på av
flygplatser. enskilda uppfyller vissaflygplatserna de krav,De kan, om
bli enskildagodkända Luftfartsverket då godkändaoch kallasav
flygplatser.

5.3.3 till miljö-Allmänna synpunkter anpassningenpå
balken

tilluppgift frågan anpassning luftfartslagenVår utredaär att om en av
den miljöfrågor ligger till grund för miljö-hälso- ochpåsyn som
balken. Luftfartens och miljöpåverkan skall med tillämp-hälso- prövas
ning och grundläggande principer.miljöbalkens målav

viktig därvid miljömyndighetemautgångspunkt skall fåEn är att ett
flygplatservidgat tillsynen bl.a.i fråga med avseendeansvar om av

olägenheter störningar från dem. 6på och För närvarande innehåller §
tredje meningen miljöskyddslagen stoppreglema istycket andra att

paragraf hindrar flygplats,inte sådan eller järnvägvägattsamma vars
för sitt ändamål.anläggande i särskild ordning används Dennaprövas

möjlighet föravskaffasundantagsregel i miljöbalken. öppnarDetta
miljömyndighetema tlygplatsprojekt, detta skulleatt stoppa ett om

förhållandenastrida bestämmelserna intei balken och ärmotanses
regeringen undantag.sådana har möjlighet tillåtaatt ettatt

sålunda tillsynsfrågor kunnaallaOm slag kommer prövasattav
miljöfrågomamiljöbalken främst hälso- ochenligt regleraåterstår att

planering byggandei luftfartslagen i anslutning till frågor och avom
olägenheter från redanflygplatser. berör störningarFrågor ochsom

med hjälp luft-befintliga flygplatser kan bara i mindre lösasmån av
dualismvissfartslagens kommer sålundaregler. uppståDet att en

fårluftfartslagen och miljöbalken luftfartslagendärmellan störst
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betydelse för flygplatsers hälso- miljöanpassningoch medannya
miljöbalken reglerar störningar och olägenheter från befintliga flyg-
platser. Denna dualism det bara mycketgör så nödvändigt attmer
miljöbalken och luftfartslagen harmonierar i fråga hälso- ochom
miljökraven.

Flygplatser påverkar den fysiska landskapsbilden. vid be-Men
dömningen flygplatser med hänsyn till deras hälso- och miljö-av
påverkan också flygtrafikensmåste inverkan beaktas. Det denna iär
högre grad anläggningenän sådan kan medföra olägenhetersom som
och skador hälsanpå och miljön. vållasDessa olika störningar frånav
flygtrañken, främst i form luftföroreningar och buller risk församtav
mark- och vattenföroreningar vid tankning och avisning.

Vid prövningen konsekvenserna flygplats för hälsan ochav av en
miljön ocksåmåste beaktas i vilken omfattning flygplatsen kommer att
utnyttjas flygtrañken vilkaoch effekterna därav blir utsläpp ochav av
buller. Samma frågor sig också gällande vidgör utfärdandet före-av
skrifter flygvägar och luftrum. frågorDessa bör särskilt tillåtasom om

lokaliseringen flygplatsen eller flygledenstyra kan fåocksåav men
betydelse för villkor skyddsåtgärder. Tillståndshavaren börom svara
för de skador och olägenheter uppkommer flygtrafikenäven avsom

flygplatsenpå i form buller och luftföroreningar; däremot skulle detav
föra för långt ställa tillståndshavama till för skador till följdatt svars

flygtrañken mellan flygplatserna. Det nämligen flygplats-ärav
innehavaren har möjlighet i olika hänseenden åstadkommaattsom
begränsningar flygtrañken flygplatsenpå och kräva förbättringar iav
fråga teknik och handhavande flygplande trafikerar flyg-om av som
platsen. Uppkommer under flygplatsens drift opåräknade störningar
bör miljömyndighetema kunna meddela föreskrifter skydds-om nya
åtgärder eller i undantagsfall förbud flygplatsens användande medmot
stöd tillsynsreglema i miljöbalken. Miljöbalkens stoppregler förav
miljöfarlig verksamhet blir tillämpliga flygplatserpå i deras egenskap

sådan verksamhet.av
För anpassningen luftfartslagen till miljöbalken bör därför kunnaav

tillämpas i huvudsak iden ordning vi i föregåendedet förordatsom
avsnitten 5.1.3 och 5.1.4. innebärDet luftfartslagen innehållaböratt
bl.a. allmän aktsamhetsregel i förening med allmän hänvisningen en
till miljöbalken, lokaliseringsbestämmelse och särskilda hänvis-en
ningar till miljöbalkens bestämmelser hushållning, miljökvalitets-om
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och miljökonsekvensbeskrivningar. förgällerDe gränsernormer som
vad människan och för skall självfalletfår utsättasnaturen ytterst
tillämpas också i fråga luftfarten.om

miljöbalkenI skall bl.a. hälsoskyddslagenmiljöskyddslagen och
samordnas. effektEn detta blir luftföroreningar ochfrågorattav om
buller inom- och tillutomhus följd påverkan bl.a. flyg-lokal avav
platser kan behandlas enligt i huvudsak enhetliga aktsambets- och
tillsynsregler.

föreslagnaDe lösningarna innebär kraven från miljöskydds-attnu
enligtsynpunkt luftfarten kan harmoniseras övriga miljöluavmed

balken, likartadeså utgångspunkter finns ñr de olika samhälls-att
sektorerna -

Luñfartslagen imrehäller i 6 6kap. § bestämmelse innebären som
tillstånd till allmän flygplats får villkornär meddelas meddelassåatt

för tillståndet. Bestämmelsen bör ändras framgårdärav tydligtsä att
villkor får meddelas till skydd ñr hälsan, miljön och hushåll-ävenatt

ningen med Sådana villkor bör kunna ändras. be-Ennaturresurser.
stämmelse villkorsändring bör därför införas i luftfartslagen.om

Vidare bör i luftfartslagen efter NRL-anlmutenmönster av amian
lagstiftning införas bestämmelse skyldigheten atten som avser om en
flygplats inte längre används för sitt ändamål ställa i ordning flyg-
platsområdet.

När det gäller frågan skyldighet ställa säkerhet för full-attom
görandet för iordningställandeåtgärder kan ifrågasättasdetav om
någon sådan skyldighet införas,behöver eftersom det i regel är staten
eller kommun Eftersomdriver flygplatsen. det ligga närasom synes
till hands allmänna i framtiden kanflygplatser komma drivas iatt att

regibörprivat det dock finnas ställa krav säkerhet.möjlighet påatten
gäller särskiltDetta flygplats tidsbe-tillstånd till kanallmänsom

vilket ökar de praktiska ställa säkerhet.gränsas., möjligheterna att
Kravet säkerhetpå bör dock tillämpas försiktighet. Kostnaden förmed

ställa säkerhet kan bli i rimlig proportionmycket ståoch inteatt stor
till behövd den.av

Vi vidare beslut inrättande flygplats skall kumlaattansa om enav
överklagas Miljöombudsmamlen i frågor skyddet för hälsanrörav som

miljönoch
mid-ingarDe i luftfartslagen vi föreslar motiverar visålundasom

inästföljartde avsnitt med specialmotivering.närmare
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5.3.4 Specialmotivering till förslaget till lag ändringom
i luftfartslagen 1957:297

6 kap. Flygplatser och markorganisationen i övrigt

5l Vd inrättande och begagnande flygplatser och andra anlägg-av
för lujVarten lujileder tillningar skall tillbärlig hänsynsamt tasav

allmänna flygsäkerheten och behovet lämpligintressen, såsom av
trafikförsörjning, och till enskild Skador och olägenheter kanrätt. som
drabba människan, miljön eller skall förebyggas och skade-naturen
risker skall undanröjas, allt den det ekonomisktutsträckningi är
rimligt.

Bestämmelser fråga skydd för människors hälsa eller miljoni om
och ñdga ñämjandei hållbar hushållning med naturresurserom av en
finns ntiljäbalken.i

Paragrafen är ny.
Även intressen, luftfartsintressena, främststår emotom som

allmänna sådana, i de flesta fall kan tillgodoses tillämpningmed av
lagstiftning föreslår vi i luftfartslagen indet allmäntasattannan en

aktsamhetsregel miljöhänsyn.bl.a. avsnitten 5.1.3 och 5.1.4 harIom
vi diskuterat hur sådan bör utformas.regelen

Enligt mening i luftfartslagenvår bör sålunda in den allmännatas
aktsamhetsregel i miljöbalken återfinns i i fall börl kap. 7 såsom
den reservation finns i l kap. 12 miljöbalken också komma till§som
uttryck i bestämmelsen. Beträffande reservationen bör emellertid i
luftfartslagen inte tillknytning verksamhet det slaggöras någon av

det fråga om. awikelse från miljöbalken motivrasär Dennasom av
ordet verksamheten kan komma uppfattas syftande intesåsomatt att

enbart flygplatsen,på anläggningen eller luftleden också självapåutan
flygtrañken, inte allmännanågot nämnda akt-är Denavsett.som
samhetsbestämmelsen för principen skador ñre-uttryck skallattger
byggas och ñr försiktighetsprincipen. principer grund-Dessa är
läggande ñr hälso- och miljöskyddet tilloch bör komma uttryck också
i luftfartslagen. allmänna aktsamhetsregeln skyddsåtgärder ochDen om
andra försiktighetsmått behöver luftfartslagen,däremot inte föras in i
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skalleftersom den främst ochhar betydelse för miljöfarlig verksamhet
tillämpas flygplatsföretag i sådan verksamhet.på egenskap av

vidareenlighet med vad vi anfört i avsnitt 5.1.4 börI över-av en
i avvägningar skallgripande aktsamhetsregel luftfartslagen framgå, att

miljö- ochandra allmänna intressen hâlso-,ske änäven gentemot
hushållningsintressena fastighets-liksom enskild rått,gentemot t.ex.

förhållande till före-och nyttjanderättshavares intressen iägares
första föreslås därför inrättande och begag-I stycket vidtagarens. att

flygplatser luftfartennande och andra anläggningar för samt avav
intressenluftleder tillbörlig hänsyn också till andra allmännaskall tas

flygsäker-liksom till enskild övriga intressenallmännarätt. Av synes
särsldlt.heten och behovet lämplig trañkförsörjning böra nämnasav

Därvidflygplats finns faktiskt behov den.En byggs bara det ett avom
tillmäts alltid flygsäkerheten betydelse.stor

iandra tagits erinran bestämmelserI stycket har attupp en om
fråga för människors eller miljön och i frågaskydd hälsaom om

miljö-främjande hållbar hushållning med finns inaturresurserenav
i avsnittbalken. Vi har behandlat utformningen sådan regelenav

5.1.4.
bedrivs undan-Eftersom flygplatser trafik från democh den som

miljö-tagslöst miljöfarlig blirtorde hänföra till verksamhetattvara
balkens får byggasstoppregler tillämpliga. Flygplatser sålunda inte
eller drivas i meningslöststrid med stoppreglerna. såledesDet är att
tillstånd luftfanslagen, ifall i miljöbalkenmeddelas enligt stoppreglema

tillämpliga inte sådana regeringen kanoch förhållandenaär är att ge
dispens. Miljöbalkens tillsynsbestämmelser skall trafik-tillämpas på
anläggningar. tillsynsmyndighetinnebär bl.a. förbjudaDetta kanatt en

påtagligflygplats kan medföra människors hälsa ellerskada påsomen
miljön. frågorskada på Självfallet dessamåste bedömningen görasav

miljö- ochenligt grunder luftfartsmyndighetemasamma av som av
ingripahälsoskyddsmyndigheterna, inte skall behövadeså att senare

projekt godtagits de förra.mot som av
omgivningenför flygtrañkenmotverka skador från påAnsvaret att

miljövillkoralltså flygplatshållaren. fallet;läggs här på Så redanär nu
exempelvis buller-meddelas för tillstånd till flygplats innefattarsom

i ñr-krav, det flygplatshållarens genomdrivauppgiftär attsom
tillhållande flygföretagen.
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§l Befattningshavare, lujifartens säkerhet.a som ---
frågaI bestämmer.regeringenom ---

Paragrafen andra tredjeoch styckena i nuvarande 1motsvarar

§5 ärenden beviljandeI tillstånd tillämpas bestämmelserna iom av
3 och 4 kap. miljöbalken sådana kvalitetsnormer fastställtssamt som
med stöd kap.6 miljöbalken. flygplats skall sådant läge ochEnav ges
utförande säkerhetens krav blir uppfyllda och ändamålet medatt

flygplatsen kan medvinnas minsta och olägenhet detintrång utan att
innebar oskälig kostnad.en

ärendeI beviljande tillstånd skall miljökonsekvens-ett om av en
beskrivning enligt 8 kap. miljöbalken fogas till ansökningen.

Första stycket delvis 5 § tredje stycket i nuvarande lydelse.motsvarar
Andra stycket är nytt.

Motiven för de föreslagna bestämmelserna redovisas i avsnitt 1.5.

Tillägget i första stycket andra meningen föranleds fråganattav om
lokalisering sådan vikt i luftfartslagenär det bör inatt tasav en
särskild bestämmelse därom. frågorAv alla kan inverka påsom
bedömningen flygplats miljöpåverkan torde den lokali-av en om
seringen viktigaste.denvara

Enligt meningvår bör miljöbalkens paraplybestämmelser tillämpas
i tillståndsärenden enligt förevarande kapitel i luftfartslagen, idvs.

Ävenärenden tillstånd till flygplatser. miljökonsekvens-om om en
beskrivning inte kan förrän i tillståndsärendet,prövas bör arbetet med
beskrivningen påbörjas tidigt i planeringsprocessen och efter hand
utvecklas fördjupas.och Beskrivningen blir fördå verktygett att
påverka lokaliseringen och utformningen flygplatsen och medverkarav
därmed till optimalt resultat. miljökonsekvensemaOm utreds förstett

och det då visar sig den redan inteplanerade flygplatsen kanattsenare
godtas, har planeringen skett till ingen Liknande synpunkternytta.
kan anföras till stöd för också hushållningsbestämmelser ochatt
kvalitetsnormer beaktas i tidigtmåste skede.ett

förslagetI syftar säkerheten flyg- trafiksäkerheten,och in-på
begripet risken för haverier i omgivningen, intrångmedan och olägen-
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syftar för miljön hushållningen medhet skyddet hälsan, ochpå natur-

resurser.

§5 Avser prövningen i regionen.a ---

MotsvarighetParagrafen i 5 tillandra stycket nuvarandemotsvarar
tredje i paragrafen finns i paragraf motsvarig-stycket föregående och
het till fjärde ñnns i nästföljande paragraf.stycket

fårförsta stycket 5 föreskrivs bl.a. tillståndl nuvarande § attav
beviljas bara hinder inte till det allmänna. Vidhänsynmöterom av
prövningen markförhållandena,skall hänsyn, förutom till tillannat, tas

störningartill kan för omgivningen och till total-uppkommasom
iförsvaret. bestämmelser får i förslaget motsvarigheter 1 ochDessa

5 §§. Stycket kan därför utgå.

detaljplan eller5 b § Tillstånd får meddelas stridinte i mot en
områdesbestämmelser. syjiet med planen eller bestämmelsernaOm inte
motverkas, får dock mindre avvikelser gäras.

Paragrafen med 5 § fjärde stycket i nuvarandeöverensstämmer
lydelse.

§ enligt kap. miljöbalken frågan5 Har 5regeringen prövatc om
tillstånd till anläggning eller åtgärd, beslutet bindande vidviss ären

enligt detta kapitel.prövning

Paragrafen är ny.
Motiven för bestämmelsen redovisas i avsnitt 1 regeringen.4. Har

tillståndsfrågan fortsatta långsiktigadärmed den mark-prövat är
användningen deñnitivt avgjord intresseawägning gjortsoch den som
i ligga tillärendet skall grund för bedömningen enligt luftfartslagen.

6 § tillstånd skall förenas med de villkor hur flygplatsen skallEtt om
anordnas och begagnas motverkabehövs för begränsa ellerattsom
menlig inverkan flygplatsen människors hälsa eller miljön,påav

främja hållbar hushållning med säkerhetentrygganaturresurser,en
skydda andra allmänna och enskildintressen rätt.samt
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tillståndetNår meddelas villkorfår föreskrivasregeringen,av av
den myndighet bestämmer.regeringen

Tillståndet får tidsbegrånsas. till inlösen kan förbehållasRätt

staten.

Första stycket delvis första första meningen istycketmotsvarar
nuvarande lydelse. Andra stycket första stycket andramotsvarar
meningen i nuvarande lydelse. Tredje stycket medöverensstämmer
andra stycket i nuvarande lydelse.

I nuvarande lydelse första stycket i paragrafen bl.a.sägs närattav
tillstånd meddelas får villkor föreskrivas för tillståndet. Vi föreslår att
paragrafen ändras för tydligare markera behovet skydd föratt att av
hälsan, miljön och hushållningen med skall särskiltnaturresurser
beaktas vid bedömningen frågan, villkor skall meddelas.av om

Förevarande lag syftar emellertid till flyg-också tillgodoseatt
säkerheten och i övrigt till avvägning andraäven gentemoten
allmänna intressen miljöintressena liksom enskildaån gentemot
intressen. Villkor bör kunna meddelas till skydd för flygsäkerheten och
andra allmänna intressen miljöintressena liksom till skydd förän
enskild rått.

6 § Uppkommer flygplatsens begagnande betydande olägen-a genom
het förutsågs tillståndetinte meddelades, får ellerregeringennårsom
den myndighet bestämmer meddela de villkor för detregeringensom
fortsatta begagnandet behövs för förebygga eller minskaattsom
olågenheten.

Paragrafen är ny.
enlighetI med vi anfört i avsnitt befogatvad 5.1.4 vi det attanser

i bl.a. luftfartslagen införa bestämmelse det möjligtgör atten som
ändradeföreskriva eller villkor för den verksamhet mednya som avses

tillstånd. Det bör dock fråga förbetydande olägenhetett vara enom
eller ändrade villkor skall få föreskrivas.att nya

6 § säkerhetb tillstånd får för giltighet beroendeEtt sin göras attav
ställs för skyldighetenden innehar tillståndet skall fiillgøraatt som
enligt åtgärder för7 § bort anläggningar och vidta andraatt taa

skallåterstållning. Vid bealaansvård omfattningingrepp i naturen av
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säkerhet ställas, det till Visarfinns särskilda skål någotinte annat.om
myndighetdensäkerheten otillräcklig, får ellersig regeringen som

endastskall gällabestämmer föreskriva tillståndetregeringen att om
ytterligare säkerhet ställs.

Paragrafen är ny.
flertalet de NRL-avsnitt 5.1.4 har vi uttalat åtminstone iI att av

möjligtdetanknutna lagarna bör införas bestämmelser gör attsom
återställningsåtgärder.föreskriva skyldighet förställa säkerhetatt

återställningsåtgärder börSkyldighet ställa säkerhet föratt vara
omfattning. Statenhuvudregel vid ingrepp i beaktansvärdnaturen av

från ställabefriasoch kommunerna bör dock regel kunna attsom
tlygplatshavare bör detsäkerhet. eller kommunOm någon ärstaten

inte säkerhet.därför föreligga särskilda skäl krävaattanses

den har innehajt7 § Upphör tillstånd gälla, år senastett atta som
andra åtgärdertillståndet skyldig bort anläggningar och vidtaatt ta

från enskildför återställning, detta påkallat allmän ellerär syn-om
punkt.

skyldighet vidta sådana åtgärder har bestämtsden män inteI att
skall denvillkor tillståndet, frågan ellerregeringeni prövas avgenom

samband tillståndetbestämmer medmyndighet iregeringen attsom
upphör.

tillståndetinnehaft inte vad har ålagtsIakttar den har somsom
bågarhar återställnings-honom, den myndighetfår prövaattsom om

jiillgöraförelägga honom åligganden.åtgärder vid sina Vites-vite att
föreläggande skall delges.

Paragrafen är ny.
möjlighet föreskrivaSom vi anfört i avsnitt 5.1.4 bör det finnas att
verksamhet skallnaturliga förhållanden åter-rubbatsatt som av en

återställningsåtgärder kanställas verksamhetennär upphör. Frågan om
medolika i sambandregleras antingen i formpå villkorsätt, attav

skyldighettillstånd eller föreskrivenmeddelas i lag somsom en
flygplatserEftersominträder i samband med tillståndet upphör.att

detanläggningarregelmässigt mycket långlivadeochâr stora synes
tillstånds-ordningrimlig frågan skall kunna prövasatten av envara

intedockbörmyndighet i samband tillståndet upphör. Dettamed att
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hindra skyldigheten kan bestämmas villkor i tillståndet elleratt genom
koncessionen.

8 § Regeringen fär föreskriva det krävs tillstånd för ochinrättaatt att
driva andra anläggningar för luftfarten allmännaäven flygplatser.än
Frågor tillstånd och villkoren för detta regeringenprövasom om av
eller den myndighet bestämmer.regeringen Därvid gäller be-som
stämmelserna 5-7i §§.a

Sista meningen tillagd. Särskiltär bestämmelserna återställnings-om
åtgärder torde kunna ha betydelse för andra anläggningaräven än
flygplatser.

8 § Beslut tillstånd meddelats myndighet äna om som av annan
fårregeringen överklagas till Sådant beslutregeringen. får överklagas

Statens naturvårdsverkäven och Miliöombudsmannen såvittav avser
tillämpningen föreskrifter till skydd för hälsan eller miljön.av

Hälso- och miljöskadoma utsläpp och buller från flygplatsergenom
Miljöombuds-kan bli betydande. Som vi anfört i avsnitt 5.1.5 bör

tillerkännas talerätt enligt luftfartslagen till skydd för hälsanmannen
Äveneller miljön. Naturvårdsverket bör tillerkännas talerått.

5.4 Farledslagen

5.4.1 Gällande rätt

Lagen 1983:293 inrättande, utvidgning och avlysning allmänom av
farled och allmän hamn farledslagen innebär frågor sådanaatt om
åtgärder skall i administrativprövas ordning. Prövningen handhas i
princip regeringen. Denna ståndpunkt i samband med lagenstogsav
tillkomst efter remissyttrande Sjöfartsverket, anfördeett attav som
verket skulle innehavare i fall flertalet allmänna farleder,vartvara av
varför det kunde inkonsekvent verket också skulle be-attvara vara
slutande i sådana frågor och därmed befogenhet bl.a. till-attges
erkänna sig självt de särskilda tvångsrätter följer med allmän-som
förklaringen farled. Beslutanderätten dock kunna i vissansågsav en
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förslagutsträckning till 198182 meddelegeras Sjöfartsverket prop.
be-vattenlag också delegerattill 144. Regeringen harm.m.ny s.

till verket.i lagenenligt de materiella bestämmelsernaslutanderätt
farledför allmänAnläggningar behövsoch åtgärder i vatten ensom

medenligt vattenlageneller hamn skall vattendomstolprövas menav
viktiga företag.för regeringen tillåtlighetenrätt prövaatt av

och skepp.farled ñr båtarbetecknar område i vilketEn ett man
Farled såledesinte det.kan utmärkt behöverDen är ettvara men vara

geografisktintegeografiskt Allmän farledbegrepp. däremotär ett
farledrättsligt. innebördenbegrepp enda ärDen attutan ett enav

erforderligi mening fårallmän vattenlagens rätt överär att man
få utföraför vattendomstolvattenområdet kunna ansöka hos attatt om
därefterfumtits,vattenföretag. först har farledenvanligasteDet är att

till allmänhar leden gjortshar det byggts hamn och slutligenen
oftaharfinns byggs. Farlederfarled. Farleden således och hamnen

i Betydelseninnehavare nyttjas princip alla.Sjöfartsverket som men av
eftersominnehavare farled oklar,allmännågon äräratt av enav

rådighetfarled i allmänegenskap över vattnetatt ger annanav vara
reglerna imed stödenligt vattenlagen i leder. byggsHamnar av

inteInrättandetoch och bygglagen. hamnar ärvattenlagen plan- av
utfärdar inte anvisningar för hurSjöfartsverketSjöfartsverkts uppgift.

Arbetarskyddsstyrelsen ochdettahamnar skall utnyttjas. För svarar
kommunala myndigheter.

naturresurslagen 1991anknytning till kom till årsLagens genom
beslutet infördes varimiljöpolitiska Genom 1 § i lagen,beslut. a

enligt lagenprövning ärenden skallföreskrivs vid naturresurs-att av
livsmiljö motiveradeslagen tillämpas. I l9909l:90 godEnprop.

ochändringen allmänna hamnarmed inrättande utvidgningarochatt av
i miljön kanallmänna farleder i vissa fall ingreppinnebär stora som

föranleda enligt kap. 2 §behov prövning 4regeringenhos natur-av
enligtsig prövningenresurslagen, falldvs. regeringen förbehållernär

lagen prop. 459.s.
tillkomst departe-samband därmedI bör erinras vid lagensattom

i fram-mentschefen utgångspunkt för vadanförde naturligatt somen
aktuellatiden börbör omfattas begreppet farledallmän tran-varaav

bedömassportpolitiska bedömningar. Vissa farleder kan t.ex. vara
miljöfarlig lastmed oftasärskilt lämpliga för handelstonnagestörre

fritidsbåtar.fartyg,medan andra bör trafikeras främst mindre t.ex.av
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givet kravet farledsanordningarDet efterär på demåsteatt avpassas
risker den aktuella trafiken medför och samhällsintressende den

se 198182: 130 med förslag till vattenlagrepresenterar prop. ny m.m.
142.s.

5.4.2 Allmänna synpunkter anpassningen till miljö-på
balken

föregåendeAv avsnitt framgår i frågordet inrättandeär röratt som
och utvidgning allmän hamn eller allmän farled lagen börav som

Äventill miljöbalken. det fråga admininistrativaäranpassas om om
beslut med rättsverkningar vattenlagens enligtpå område kan beslut
farledslagen innebära trafikpolitiska avgöranden kan få avsevärdasom
effekter miljön.på

bör inte frågorDäremot sjöfartens miljöpåverkan regleras iom
Ävenförevarande lag. allmänna hamnar åtföljande sjöfartmedom

miljöfarligutgör verksamhet, bör inte för sjöfarten, iansvaret t.ex.
Finlandsledema, läggas innehavarepå farleder eller hamnar. Lagenav
bör planeringsinstmment och jämföras med plan-ett snarastses som
och bygglagen det gäller frågannär anpassning till miljöbalken.om
Sjöfarten bör sålunda bära sitt eget ansvar.

sagda innebärDet det inte i utsräckning frågaiatt samma som om
andra NRL-anknutna finnslagar behov ändringar i farledslagen.av
Vissa de ändringar vi i föregåendedet förordat i avsnittenav som
5.1.3 och 5.1.4 bör dock genomföras i farledslagen. böräven Lagen
sålunda innehålla allmän aktsamhetsregel i förening med allmänen en
hänvisning till miljöbalken, lokaliseringsbestämmelse och särskildaen
hänvisningar till miljöbalkens bestämmelser hushållning, miljö-om
kvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar.

Farledslagen innehåller inte bestämmelser villkor däremotom men
bestämmelser det gäller farleder särskilda föreskrifter fårnärattom
meddelas. Det ändamålsenligt behålla denna ordningattsynes som
medger föreskrifter meddelas direkt för sjöfarten ochatt ävensom ger

för ändring tidigare meddelade föreskrifter. Bestämmelsenutrymme av
bör dock ändras därav framgårså tydligt föreskrifter fåratt att
meddelas till skydd för hälsan,även miljön hushållningenoch med

naturresurser.
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skyldig-flertalet bestämmelserNRL-anknutna föreslårI lagar vi om
tillståndför företagaren sedan åter-het återställa förhållandenaatt

Beträffande farledi allmänkallats eller verksamheten övrigt upphört.
från miljösynpunktemellertid överflödigasådana bestämmelsersynes

vattenlagensi in ioch den de skall finnas lämpligenmän bör de tas
hamnar14 kap. med särskilda bestämmelser utrivning Förom m.m.

andratorde tillräckliga byggnader ochbestämmelser rivningom av
anläggningar 16-18finnas i plan- och 10 kap. §§.bygglagen

Eftersom vi inte föreslår innehålla bestämmelserlagen skallatt om
skyldighet vidta inte heller underlagåterställningsåtgärder finns detatt
för bestämmelser ställande säkerhet.om av

utvidgningvi inrättande ellerDäremot beslutatt enanser om av
Miljöombudsmannen såvittallmän farled skall kunna överklagas av

gäller skyddet för hälsan och miljön.
i farledslagen sålunda föreslår motiverar viändringarDe som

i följande avsnitt med specialmotivering.närmare

förslaget ändring5.4.3 Specialmotivering till till lag om
1983:293 inrättande,i lagen utvidgning ochom

avlysning allmän farled och allmän hamnav

utvidgning§ Vid inrättande eller allmän farled ellerl av ena en
tillskall tillbörlig hänsyn allmänna tillallmän hamn ochintressentas

Skador och olägenheter kanenskild drabba människan,rått. som
skall förebyggas och skaderiskermiljön eller skall undanröjas,naturen

allt den utsträckning deti ekonomiskt rimligt.är
hälsa eller miljönBestämmelser ifråga människorsskydd förom

och ifråga främjande medhållbar hushållning naturresurserom av en
finns miljöbalken.i

Paragrafen har lydelse.getts ny
Även intressen, sjöfartsintressena, främststår emotom som

allmänna tillämpningsådana, i de flesta medfall kan tillgodoses av
lagstiftning föreslår vi in allmändet i faledslagen tasattannan en

aktsamhetsregel miljöhänsyn. 5.1.3 och 5.1.4 harbl.a. avsnittenlom
vi diskuterat hur sådan regel bör utformas.en
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akt-allmännaEnligt mening bör i farledslagen in denvår tas
fall deni börsamhetsregel i miljöbalken återfinns i l kap. 7 såsom

tilli 12 miljöbalken också kommareservation finns l kap. §som
emellertid iböri Beträffande reservationenuttryck bestämmelsen.

det slagfarledslagen inte knytning till verksamhetnågongöras av
motivrasmiljöbalkendet fråga om. avvikelse frånDennaär avsom

syftande inteuppfattasordet verksamheten kan komma såsomattatt
sjöfarten,enbart farleden eller hamnen också på någotpå utan som

aktsamhetsbestämmelseninte nämnda allmännaDenär avsett. ger
försiktig-förebyggas och föruttryck för principen skador skallatt

miljö-för hälso- ochhetsprincipen. principer grundläggandeDessa är
allmännaskyddet till också i farledslagen.och bör komma uttryck Den

försiktighetsmåttaktsamhetsregeln skyddsåtgärder och andraom
främst harbehöver inte föras in i farledslagen, eftersom dendäremot

farleds- ochmiljöfarlig skall tillämpasbetydelse för verksamhet och på
hamnföretag i egenskap sådan verksamhet.av

övergripandei avsnitt 5.1.4 börenlighet med vad vi anförtI av en
framgå, avvägningar skall skeaktsamhetsregel i farledslagen ävenatt

hushållnings-intressen miljö- ochandra allmänna hälso-,ängentemot
fastighetsägares ochintressena liksom enskild rätt,gentmot t.ex.

företagarens. förstanyttjanderättshavares intressen i förhållande till I
utvidgningföreslås därför vid inrättande eller allmänstycket att av en

tillbörlig hänsyn skall till allmännafarled eller allmän hamn tasen
intressen liksom till enskild rätt.

itagits erinran bestämmelserandra stycket harI attomupp en
i frågafråga för människors eller miljön ochskydd hälsa omom

i miljö-främjande hushållning finnshållbar med naturresurserav en
avsnittregel ibalken. Vi har behandlat utformningen sådanav en

5.1.4.
trañkanlägg-Miljöbalkens tillämpastillsynsbestämmelser skall på

förbjudaningar. innebär bl.a. tillsynsmyndighet kanDetta att enen
förfarled strider miljöbalkens stoppreglereller hamn motsomen

miljöfarlig Självfallet bedömningen dessa frågorverskamhet. måste av
miljö- ochenligt Sjöfartsverketgrundergöras samma av som av

ingripahälsoskyddsmyndighetema, inte de skall behövaså att senare
projekt godtagits verket.mot som av

regeringenslagförslag har tagit bestämmelseandra medI atten
miljöbalk5 förslaget tillvid tillåtlighetsprövning enligt kap.beslut
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skall bindande vid prövningen i fråga. Eftersomenligt lagenvara
regeringen själv kan frågor farlederhamnar och redan enligtpröva om
förevarande lag och kan erforderliga undantag vid delegering tillgöra
Sjöfartsverket behövs inte sådan bestämmelse här.en

1 §b Vid ärendenprövningen enligt denna lag tillämpas bestäm-av
melserna 3 och 4 kap.i miljöbalken sådana kvalitetsnonnersamt som
fastställts med stöd 6 kap. miljöbalken. allmän farled ellerEnav en
allmän hamn skall sådant läge och utförande ändamålet medattges
farleden eller hamnen kan med och olägenhetvinnas minsta intrång

det innebar oskälig kostnad.utan att en
Vid prövningen ärende enligt denna lag skall miljökon-ettav en

sekvensbeskrivning enligt 8 kap. miljöbalken finnas tillgänglig.

Första stycket första meningen delvis l i§ nuvarandemotsvarar a
lydelse. Andra meningen Andra stycketär ocksåär nytt.ny.

Motiven för den föreslagna bestämmelsen redovisas i avsnittnu
5.1.4.

Tillägget i första stycket andra meningen föranleds fråganattav om
lokalisering viktsådan det i farledslagenär bör in särskildatt tasav en
bestämmelse därom. För hamnar torde läget i allmänhet givet. Ivara
fråga farleder lokaliseringendäremotär den betydelsefullamestom
faktorn det gäller farledens miljöpåverkan.när

Enligt mening bör miljöbalkens hushållningsbestämmelservår och
bestämmelser miljökvalitetsnormer tillämpas vid prövningenom av
ärenden enligt lagen. begränsning till frågorNågon inrättande ellerom
utvidgning allmän farled eller hamn bör således inteallmänav en en

Ävengöras. miljökonsekvensbeskrivning inte förränkan prövasom en
i ärende bör arbetet med beskrivningen påbörjas tidigt i planerings-ett

och efter hand utvecklas Beskrivningen bliroch fördjupas.processen
då verktyg för påverka lokaliseringen och utformningenett att av
farleden eller hamnen och medverkar till optimaltdärmed resultat.ett
Om miljökonsekvensema utreds först och det då visar sig attsenare
den redan planerade farleden eller intehamnen kan godtas, har
planeringen skett till ingen Liknande synpunkter kan anföras tillnytta.
stöd för också hushållningsbestämmelser och kvalitetsnormeratt måste
beaktas i tidigt skede.ett
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ändamål allmän3 § Om det påkallat med hänsyn till detär som en
hushåll-farled skyddet för eller miljön ellerskall tillgodose, hälsan

medmed säkerheten farleden eller i övrigtningen inaturresurser,
ellerhänsyn fårtill allmänna eller enskildintressen regeringenrätt,

den särskilda föreskriftermyndighet bestämmer meddelaregeringen om
hur den allmänna farleden skall ordnas och begagnas.

paragrafEnligt vad vi anfört i föregående avsnitt bör förevarande
före-alltjämt utformas möjlighet utfärdabestämmelse attsom en om

tillskrifter, inte emellertid uttryckligen hänvisa ocksåvillkor. börDen
medintresset för hälsa, miljö och hushållningenskydd natur-av

resurser.

4 § Beslut enligt .Sjöfartsverketav---
Sjöfartsverkets beslut enligt denna lag överklagas hos regeringen.

allmänBeslut utvidgning.Sjöfartsverket inrättande eller enav om av
naturvårds-farled eller allmän hamn fär överklagas Statensäven aven
föreskrifterverk och Miljöombudsmannen tillämpningensåvitt avavser

till skydd miljön.för hälsan eller

särskiltfarled medföra betydande skadorEn allmän kan på natur-
enligtmiljön. Miljöombudsmannen bör därför tillerkännas talerätt även

ellerfarledslagen inrättandesåvitt gäller beslut Sjöfartsverketav om
Ävenutvidgning farled hamn.allmän eller allmän Natur-enav en

vårdsverket bör tillerkännas talerätt.

5.5 Rörledningslagen

5.5.1 Inledning

rörledningslagen krävsEnligt lagen 1978: 160 vissa rörledningarom
rörledning fördet koncession för dra fram eller begagna tran-att en

råoljaråolja, eller produktfjärrvärme ellersport naturgas avav av
ägnadeller eller vätska eller är attnaturgas an-somav annan gas

ledningar medKoncession dock inte ñrvändas bränsle. behövssom
till hushåll ellerledningar distributionlängd högst 20 km, fören av

industriområde l §.ledningar inom hamn- eller



493Kapitel 5

Koncession får3 §.koncession regeringenFrågan prövasom av
ledningenlämpligtfrån allmän synpunktmeddelas endast det är attom

denlämplig utövafram och begagnas och sökandendras är attom
stridaKoncession får intekoncessionen.medverksamhet som avses

avvikelser fårmindreområdesbestämmelser;detaljplan ellermot en
tillämpasnaturresurslagenVid koncessionsprövning skalldock göras.

4 §C
rörlednings-sigför medKoncessionsprövningen enligt 3 § att

avseenden däri alla desamlad prövningföretaget kan underkastas en
bl.a.sig innebärsamhällsintressen gällande. Dettagör transport-att

försvars-naturvårds-,miljnâringspolitiska, energipolitiskaoch ö-,samt
beaktas.och planpolitiska synpunkter kan

föreskrivs bl.a.koncession.för Här5-7 finns regler villkor§§I om
sträck-bestämdi huvudsakkoncession skall ledning medatt enavse

medkoncession förenas6 § skallviss tid 5 Enligtning och gälla §.
enskildintressen ellerskydda allmännavillkor behövs förde attsom
färdig-avgifter,statligt deltagande,Vissa särskilda villkorrätt. om

föreskrivas.fårställandetid ocksåm.m.
praktikenprojekt. iharomfattar bara DetRörledningslagen stora

aktuella förgasledningar varithetvattenledningar ochvaritfrämst som
jord.förläggs i allmänhet underRörledningarkoncessionsprövning.

ternrinaler.förgreningar ñnnsvidbörjanledningens och slutVid samt
pumpstationer, föreller flerafinns ocksåUtefter ledningen naturgasen

kompressorstationer.
naturgasledningari närheten störreBebyggelseplaneringen av

ochregler zonindelningsäkerhetsföreskriftemaspåverkas omav
sådanKoncessionspliktiga ledningar alltidtordeskyddsavstånd. vara av

allmännakommunsstorlek och karaktär de kan få betydelse föratt en
därförmarkanvändningsbeslut.utveckling Det äroch strategiska

rörlednings-behandlarnaturligt kommunen i sin översiktsplaneringatt
frågor.

vid dennaturresurslagenRörledningslagen anknöts till senare
naturresurslagentillkomst.lagens Ursprungligen det meningen attvar

koncessionenförtillämpas först i medskulle samband villkorenatt
till andrahänsynenMotiveringen härförskulle bestämmas. attvar
lednings-med valmarkanvändningsintressen hördenärmast avsamman

tillskulle få kommasträckning inte frågan, rörledningenoch med om
dennainvändningarinte. Lagrådet hade emellertidstånd eller mot
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lösning och i propositionen knöts naturresursprövningen till själva
koncessionsprövningen se 198586:90 131.prop. s.

5.5.2 Allmänna synpunkter på anpassningen till miljö-
balken

Anläggningsarbeten för rörledningar påverkar naturmiljön under en
kort tid. Driften rörledningar innefattar risk for oavsiktligav en
utsläpp den vätska eller varför verksamhetentransporteras,av gas som
och anläggningens utförande omfattas säkerhetsbestäm-strängaav
melser. Driften rörledningar kan sålunda ha viss betydelse detnärav
gäller skyddet för hälsan och miljön och hushållningen med natur-

Tillsynsfrågor alla slag angår rörledningar kommerresurser. av som
kunna enligt miljöbalken.prövasatt Viktigare dock regleraär att

hälso- och miljöfrågoma i rörledningslagen i anslutning till frågor om
planering och byggande rörledningar.av

För anpassningen rörledningslagen till miljöbalken bör kunnaav
tillämpas i huvudsak den ordning vi i det föregående förordat isom
avsnitten 5.1.3 och 5.1.4. innebärDet rörledningslagen bör inne-att
hålla allmän aktsamhetsregel i förening med allmän hänvisningen en
till miljöbalken, lokaliseringsbestämmelse och särskilda hänvis-en
ningar till miljöbalkens bestämmelser hushållning, miljökvalitets-om

och miljökonsekvensbeskrivningar.normer
Enligt 6 § rörledningslagen skall koncession förenas med de villkor

behövs för skydda allmänna intressen eller enskildatt rätt. Be-som
stämmelsen bör ändras så därav framgår tydligt villkor fåratt att
meddelas till skyddäven för hälsan, miljön och hushållningen med

En bestämmelsenaturresurser. villkorsändring finns redan iom
rörledningslagenlagen.

rörledningslagenI ñnns också bestämmelse för det fall atten som,
koncession upphör gälla, ålägger den har haft kon-atten senastsom

cessionen bort ledningen och vidta andra åtgärder föratt ta återställ-
ning, detta påkallat frånär allmän eller enskild synpunkt.om

rörledningslagenI bör efter från NRL-anknutenmönster annan
lagstiftning införas bestämmelser skyldighet ställa säkerhet förattom
fullgörandet skyldigheten vidta återståillningsåtgärder, särskiltattav

koncession för viss tid längst 30 år och rörledningar isom ges
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privateller ikommunala bolagallmänhet torde komma drivasatt av
förKostnadentilllâmpas ñrsiktighet.regi. bör dock medKravet en

iinteoch stååterställningsåtgärder kan bli mycketsäkerhet för stor
proportion till behovetrimlig den.av

fram-koncession förEftersom regeringendet meddelarär som
Miljöombuds-rörledningardragande ñnns det inte attutrymme geav

överklaga sådant beslut.rätt att ettmannen
föreslår motiverarsålundaändringar i rörledningslagen viDe som

nästföljande avsnitt specialmotivering.vi i mednärmare

ändringförslaget till lag5.5.3 Specialmotivering till om
vissa rörledningari 1978:160lagen om

aktsamhetsreglerAllmänna

rörledningar skall tillbørligbegagnande4 § Vid framdragande och av
ochoch till enskild Skadorhänsyn till allmänna intressen rätt.tas

miljön skalldrabba människan, ellerolägenheter kan naturensom
utsträckningskaderisker skall undanrbjas, allt denförebyggas och i

det det frågadet ekonomiskt rimligt vid verksamhet slag ärär av som
om.

skydd för människors hälsa eller miljönBestämmelser frågai om
hushållninghållbar medoch främjandeifråga naturresurserom av en

miljöbalken.finns i

lydelse.Rubriken och paragrafen harär gettsny ny
Även främstintressen, rörledningsintressena,står emotom som

tillämpningflesta medallmänna sådana, i de fall kan tillgodoses av
in allmänlagstiftning föreslår rörledningslagenvi det i tasatt enannan

5.1.3 5.1.4 haraktsamhetsregel ochbl.a. miljöhänsyn. avsnittenIom
vi diskuterat hur sådan börregel utformas.en

allmännaEnligt mening denbör i rörledningslagenvår tas
fallmiljöbalken 7 i böraktsamhetsregel i 1 kap. sååterfinns isom

tillden reservation finns i miljöbalken också komma1 kap. 12 §som
i aktsamhetsbestäm-uttryck bestämmelsen. Den nämnda allmänna

förebyggas och förmelsen uttryck för principen skallskadorattger
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försiktighetsprincipen. Dessa principer grundläggande för hälso- ochär
miljöskyddet och bör tillkomma uttryck också i rörledningslagen. Den
allmänna aktsamhetsregeln skyddsåtgärder försiktig-och andraom
hetsmått behöver däremot inte föras in i rörledningslagen, eftersom
den främst betydelsehar för miljöfarlig verksamhet och skall tillämpas

rörledningsföretag ipå egenskap sådan verksamhet.av
enlighet med vad vi anfört iI avsnitt 5.1.4 bör övergripandeav en

aktsamhetsregel i rörledningslagen framgå, avvägningar skall skeatt
andra allmänna intressen miljö-även hälso-, och hus-ängentemot

hållningsintressena liksom enskild fastighetsägaresrätt,gentemot t.ex.
och nyttjanderättshavares intressen i förhållande företagarens.till I
första stycket föreslås därför vid vid framdragande och begagnandeatt

rörledningar tillbörlig hänsyn skall till till andra allmännaocksåtasav
intressen liksom till enskild rätt.

andraI stycket har tagits erinran ibestämmelserattupp en om
fråga skydd för människors hälsa eller miljön och i frågaom om
främjande hållbar hushållning finns i miljö-med naturresurserav en
balken. Vi har behandlat utformningen avsnittsådan regel iav en
5.1.4.

andra lagförslag viI har tagit med bestämmelse regeringensatten
beslut vid tillåtlighetsprövning enligt 5 kap. förslaget till miljöbalk
skall bindande vid prövningen enligt lagen i fråga. Eftersom detvara

regeringen koncessionsmyndighet enligt rörledningslagenär ärsom
behövs inte sådan bestämmelse här.en

Förutsättningar för koncession

4 § Koncession får meddelas endast det från allmän synpunkta om
lämpligt rörledningen framdrages begagnas och sökandenochär att

från sådan synpunkt lämplig medverksamhetär utövaatt som avses
koncessionen.

Koncession får strida detaljplan eller områdesbestäm-inte mot en
melser. medOm smet planen eller bestämmelserna motverkas, fdrinte
dock mindre avvikelser göras.

Paragrafen i4 § första och andra styckena nuvarandemotsvarar
lydelse.
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bestäm-tillämpasbeviljande koncession§ ärenden4 b I avom
kvalitetsnorrnersådanamiljöbalken3 och 4 kap.melserna i samt som

och fram-Vid planeringmiljöbalken.stöd 6 kap.medfastställts av
ochlägesådantledningenrörledning skalldragande ut-gesav en
rörled-medändamåletuppfyllda ochblirsäkerhetens kravförande att

detolägenhetochmed intrångkan minstavinnas attningen utan
kostnad.oskäliginnebär en

miljökonsekvens-skallkoncessionbeviljandeärendeI ett enavom
ansökningen.tillmiljöbalken fogaskap.enligt 8beskrivning

itredje stycketdelvis §4första meningenstycketFörsta motsvarar
ocksåstycketAndrameningen ärAndranuvarande lydelse. är ny.

nytt.
avsnittredovisas ibestämmelsernaföreslagnaMotiven för de nu

5.1.5.
fråganföranledsmeningenstycket andraTillägget i första att omav

inbörrörledningslagendet isådan viktlokalisering tasär att enav
inverkakan påfrågorallabestämmelse därom. Avsärskild som

nämligen denmiljöpåverkanrörlednings ärbedömningen omav en
rörled-lokaliseringengällerdetviktigaste. Närlokaliseringen den av

syftarförslagetsäkerhetskravet. Iviktigt betonadetningar är att
explosions-brand- ochförebyggaförvad krävssäkerheten på attsom

hälsan,försyftar skyddetpåoch olägenhetmedan intrångrisker
hushållningen medmiljön och naturresurser.

hushållningsbestämmelser ochmiljöbalkensmening börEnligt vår
enligtprövningvidtillämpasmiljökvalitetsnormerbestämmelser om

Även miljökonsekvensbeskrivning inte kanrörledningslagen. om en
beskrivningenmedarbetetkoncessionsärendet börförrän iprövas

ochutvecklasefter handochplaneringsprocessenpåbörjas tidigt i
lokalise-påverkaförverktygBeskrivningen blir dåfördjupas. attett

tilldärmedmedverkarochrörledningenutformningenringen och av
ochutreds förstmiljökonsekvensemaoptimalt resultat. Omett senare
hargodtas,ledningen inte kanplaneraderedandå visar sig dendet att

anförassynpunkter kanLiknandetill ingenplaneringen skett nytta.
kvalitetsnonnerhushållningsbestämmelser ochocksåtill ñrstöd att

tidigt skede.ibeaktasmåste ett
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6 § koncessionEn skall förenas med de villkor behövs för attsom
begränsa eller motverka menlig inverkan rörledningen på männi-av
skors hälsa eller miljön, främja hållbar hushållning med natur-en

säkerheten skydda andra allmänna ochtrygga intressenresurser, samt
ensldld rätt.

Som villkor för koncession liknande villkor.annat---
Vidare får villkor den föreskrivna tiden.som ---

Första stycket delvis första istycket nuvarande lydelse.motsvarar
Andra och tredje styckena överensstämmer med nuvarande lydelse.

Första stycket förslås ändrat. Skälen härför redovisas i avsnitt
5.1.5.

Rörledningslagen syftar till avvägning också andragentemoten
allmänna intressen miljöintressenaän liksom enskildagentemot
intressen, och nyttjanderättshavaresägares intressent.ex. i förhållande
till företagaren. Villkor bör därför enligtsåsom gällande lydelse kunna
meddelas till skydd också för andra allmänna intressen miljö-än
intressena liksom till skydd för enskild Bland allmännarätt. intressen
finns anledning särskilt säkerheten,nämna dvs.att vad krävs försom

förebygga brandfara och explosionsrisk.att

7 §

Denna paragraf innehåller bestämmelser ändring villkor i fallom av
detnär uppkommer betydande olägenhet inte förutsågs kon-närsom

cessionen meddelades. Bestämmelsen ligger helt i linje med våra
förslag i avsnitt 5.1.4 och det finns inte anledning för föreslåattoss
någon ändring i den.

7 § koncessionEn får för giltighetsin beroende säker-a göras attav
het ställs för den innehar koncessionen skall jidlgära skyldig-att som
heten enligt 16 § bort ledningen och vidta andra åtgärder föratt ta
äterstållning. Vid ingrepp i beaktansvärd omfattning skallnaturen av
säkerhet ställas, det inte finns särskilda skäl till något Visarom annat.

säkerhetensig otillräcklig, får regeringen eller den myndighet som
bestämmerregeringen föreskriva tillståndet skall gälla endastatt om

ytterligare säkerhet ställs.
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Paragrafen är ny.
dei flertalet NRL-åtminstone5.1.4 har vi uttalatavsnittI att av

möjligtdetbestämmelserinföras görlagarna böranknutna attsom
vidtaskyldighetenförställa säkerhetföreskriva skyldighet attatt

i medelexempelviskan bestååterställningsåtgärder. Säkerheten att
bankgaranti ställs.bankkonto ellerin påsätts spärrat attett en

återställning kanvidta åtgärder förför skyldighetensäkerhetEn att
sigi och förframtid. kani avlägsen Denåtgärderkostsamma enavse

från allmänpåkallati vissa fall kanbli betungande. Eftersom det vara
möjligtdockledningen bör detenskild synpunkt borteller att tas vara

skyldigheten fullgörs. Detbörjanredan från säkerställa attatt an-
koncessionsmyndighetregeringen avgörakommer på att omsom

be-ingrepp ifrågasäkerhet skall ställas eller inte. I naturen avom
talarsärskilda skälinteomfattning säkerhet ställas,aktansvärd bör om

befriasregel kunnadockbördäremot. Staten och kommunerna som
koncessions-eller kommunfrån någon ärställa säkerhet. Om statenatt

säkerhet.inte krävasärskilda skälföreliggahavare bör det attanses

16 ä

paragraf denenligt dennakoncessionUpphör gälla, senaståratt som
vidta andraochledningenkoncessionen skyldig borthar innehaft att ta

enskildfrån allmän ellerpåkallatför återställning, dettaåtgärder ärom
avsnittförslag ilinje medligger helt i vårasynpunkt. Bestämmelsen

iändringföreslåfinns inte för någon5.1.4 och det anledning attoss
den.

5.6 Minerallagen

5.6.1 Inledning

viktigsamhällsekonomisktSverigemineralindustrin iGruv- och är en
från såvälviktigmineralutvinningeninhemskabasnäring. ärDen
synpunkt.industriellsysselsättningssynpunktförsörjnings- och som

metallerviktigaindustrin medmineralindustrin försörjerochGruv-
för utvecklingenbetydelseoch mineral. har ocksåDen gruvutrust-av

heltdessutommineralsektomvissa regionerningsindustrin. I ar
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avgörande för sysselsättningen. konkurrenskraftigEn mine-ochgruv-
ralindustri därförär väsentlig betydelse för utvecklingen svensktav av
näringsliv.

Den svenska och mineralindustrin brukar delas in i tvågruv-
näringsområden, nämligen malmgruvor andra och mine-samt gruvor
ralbrott. Malmgruvorna indelas i sin i järnmalmsgruvor och icke-tur
järnmalmsgruvor. Till andra och mineralbrott räknas industri-gruvor
mineralbrott, stenbrott och sandtag.samt grus-

Järnmalmsbrytning bedrivs bara i Norrbottens län. Avnumera
metaller utvinns icke-järnmalmsgruvor i Sverige kan nämnassom ur
koppar, bly, zink, guld och silver.

Delbranschen andra och mineralbrott omfattar utvinninggruvor av
antal olika produkter. Blandett stort dessa det kvalificeradeär

industrimaterial intresse.är Exempel sådanapå material ärsom av
apatit, dolomit, flusspat, fältspat, kalksten, krita, kvarts och kvarts-
sand, kvartsit, olivin, svavelkis och talk. Produktionen koncentreradär
till i huvudsak södra och mellersta Sverige.

Den svenska berggrunden bedöms allmänt ha mycket goden
potential för nyfynd flertal metaller och kvalificerade industri-ettav
mineral. För påvisa förekomster mineral ochatt utvärdera derasav
brytvärdhet bedriver olika aktörer prospekteringsverksamhet. Målet för
denna verksamhet påvisadär mineralfyndighet vid bearbet-att en en
ning skall fördelaktigt ekonomiskt utbyte.ett För förekomstge att en
skall kunna utnyttjas måste den både ekonomiskt och teknisktvara
exploaterbar. Olika prospekteringsátgärder har därför målytterstasom

lägga grunden till eller öka livslängdenatt hos befintliganya gruvor
eller mineralbrott. Prospektering bedrivs inte bara vad gäller metaller
och industrimineral inomäven energiområdet, främst i frågautan om
olja och gas.

Prospektering mycket kostnadskrävandeär och resultaten verk-av
samheten ligger långt fram i tiden. Kostnaderna tenderar dessutom att
öka, eftersom fyndigheter i ökad utsträckning imåste sökasnya
berggrundens djupare delar. Att undersöka fyndighet fram tillen
bearbetningskoncession kostar i regel tiotals milj. kr. Till detta kan
läggas det ekonomiska utbytet insatserna alltidatt mycketärav
osäkert. Endast prospekteringsinsatsema leder tillprocentca en av
bearbetning. Dessutom det vid tidpunktenär för ansökan bearbet-om
ningskoncession sällan klarlagt fyndigheten omedelbart bryt-ärom
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prospek-påkravallt störreinnebär det ställssagdavärd. Det attnu
förmåga.ekonomiskatekniska ocheffektivitet samttöremas

olikabedrivsprospekteringsarbetedetsidanVid gruv-avsomav
privatpersonerocksåbörindustrimineralñretag nämnasoch genomatt

betydelseaktiviteteri olikamineraljakten deltarorganiseradeden av
prospekteringen.för

målMineralpolitikens5.6.2

före-anfördeminerallagstiftning198889:92I m.m.nyomprop.
följande. Ett över-mål bl.a.mineralpolitikensi frågadraganden om

förförutsättningarskapanäringspolitiken ärförmålgripande att
närings-delindustrin. Sominomförnyelseutveckling och aven

utvecklingsmöjlig-tillvaratillmineralpolitikensyftar tapolitiken att
förut-skapamineralråvaruindustrin försvenska attinom denheterna

svenskaför denmineralråvarorförsörjninggodförsättningar aven
ske påmineraltillgångar måste ettlandetsUtnyttjandetindustrin. av

tillgodoses.miljögodkravetsamtidigteffektivt sätt ensom
regionalpolitiken,medavseendeni vissasamverkarMineralpolitiken

i vissasysselsättningenbetydelse förharmineralsektomeftersom stor
särskilt svårtdärområden detsådana är attiflera falloch iregioner

bestårmineralpolitikeninomrollsysselsättning. Statensalternativfinna
syftedettaansträngningar. Iindustrinsunderlättaideltill att egnastor

prospek-kartering,geologiskgrundläggandebl.a.finansierar staten
35.forskning aochutbildningtering, s.prop.

uttalarminerallageniändringar199293238I m.m.omprop.
näringspolitiken är attföljande. roll inomföredraganden bl.a. Statens

inomPolitikenföretagande.förutsättningar förgenerellagodaskapa
företagandet. Den ärunderlättadärför inriktadområdedetta är att

investe-förintressetutländskadetstimulerainriktadockså mot att
detdettainnebärmineralområdet attSverige. Tillämpatringar i
förförutsättningarskapaför statsmakternamåletövergripande är att

svenskasåvälmed ut-mineralindustri i Sverigelivskraftig somen
godberoendeindustri ärEftersom svenskländska aktörer. av en

betydelse attvidaredetmineralråvaror, storförsörjning med är av
nyttiggörandetfrämjarmineralområdetinomnäringsoplitiken av

förinomgivetvis skemineralresurser. Detta måstelandets ramenegna
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i internationellt perspektivett ett konkurrensneutralt regelsystem. Det
attockså viktigtär de för samhället fördelaktiga awägningarnamest

görs mellan intresset till mineralfyndigheteratt ta och andraav vara
allmänna intressen.

bakgrundMot härav genomfördes vissa ändringar i minerallagen
syftade till skapa bättre generella förutsättningaratt för prospekte-som

ring och gruvdrift i Sverige. Samtidigt stärktes skyddet för national-
parker, och obrutna fjällområdennaturreservat ändrade reglergenom
vad gäller prospektering och gruvdrift inom sådana områden.

5.6.3 Minerallagens huvudsakliga innehåll

Den minerallagen 1991år innebär det gamla inmutnings-nya attav
har avskaffats ochsystemet koncessionssystem,ersatts medettav men

inmutningsrättsliga inslag. Principen för koncessionssystemet är att
rätten undersöka och bearbetaatt fyndighet upplåts efter prövningen

statlig myndighet.av en
För få bedriva undersökningsarbeteatt krävs undersöknings-

tillstånd. En sökande skall enligt huvudregeln tillstånd under-attges
söka förekomsten fyndighet, det finns anledningav en anta attom
undersökning i det aktuella området kan leda till fynd koncessions-av
mineral och sökanden inte uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt

få till stånd ändamålsenligatt undersökning. Om arbetet olja,en avser
gasformiga kolväten eller diamant krävs dessutom sökanden visaratt

han lämpligär bedrivaatt sådant arbete. Tidenatt för ansökan avgör
flera kompetenta sökande skall tillstånd.vem av som ges

För bearbeta mineralfyndighetatt krävs särskilt tillstånd be-en
arbetningskoncession. koncessionFör krävs fyndighetatt en som
sannolikt kan ekonomiskt tillgodogöras har blivit påträffad och att
fyndighetens belägenhet och inte det olämpligtgör sökanden fårart att
koncession. Om bearbetningen olja eller gasformiga kolväten,avser
krävs också sökanden visar han lämpligatt är bedriva sådanatt att
bearbetning.

Verksamheten med bearbeta mineralfyndighet får inteatt en vara
olämplig med hänsyn till intresset mineraltillgången utforskasattav
och tillvaratas på ändamålsenligt sätt.ett
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bearbet-Ärenden undersökningstillstånd ellerbeviljande avom
ningskoncession bergmästaren.prövas av

tilläm-naturresurslagenskallbearbetningskoncessionärendenI om
länsstyrelsen.medsamrådaskall bergmästarendelendenIpas.

minerallagenenligtmiljönSkyddet för5.6.4

minerallagendentillkomstendet vidframgåttredanSom nyaavvar
medsamordnasskullemineralpolitikenstatsmaktemas strävan att

delsgällde awäg-tillfredsställande Frågansätt.miljöpolitiken på ett
delsmarkanvändning,alternativochmineralintressetmellanningen

hänsynstagandeskäligtmedbedrivasskall kunnamineralutvinninghur
45.198889:92miljöntill prop. s.
minerallutvinning, på sättunderstryksförarbetenaI att somsamma

lagstiftningunderkastadverksamhet,industriell är somannanannan
behövsnormaltdärfördetochochmarkanvändning attvattenrör av

ochplan-lagstiftning, såsomenligtmineralutvinningtilltillstånd annan
villkorenvattenlagen. De närmareochmiljöskyddslagenbygglagen,

vidi sammanhangdärmed änfaställsmiljönskydd för annattill
betyderminerallagstiftningen. Detenligt atttillståndsgivningen av-

tillendastmotstående intressenochmineralintressetmellanvägningen
miljökravrninerallagstiftningen. Skärptaförinomdel sker ramenen

mineralutvinning. Enförgällande ocksåblirlagstiftningi annan
deför utverkaförutsättning kunnaendastgruvrättighet attutgör en

verksamheten a.krävas förlagstiftning kanenligttillstånd annansom
45prop. s.

och 3 kap.enligt 2 naturresurs-frågan awägningenVad gäller om
mycketfrågor harDessaföredraganden följande.uttalade bl.a.lagen

hur ochgäller närbl.a.deeftersombetydelse för gruvnäringen,stor
skallmarkanvändningsfrågan göras.iavvägningenden grundläggande

pågårverksamhetentiddenhelaavvägning kunna underSkall görasen
bindandeblirtillåtlighetsfrågandärefter ivid tillfälleskeeller ett som

modellen,denväljerskall,beslut Närför senareom mansenare
grund-gruvnäringensställningstagandet måstegöras Vidavvägningen

lokaliseringsbar.inteärförutsättningar beaktas. Enläggande gruva
eller låtafyndighetutvinnamellanvalet stårbetyderDetta attatt en

förnödvändigomfattningviss ärprospekteringsverksamhetbli. En av
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få fram malmreserver. bakgrundatt Mot höga kostnader förav pro-
spektering, osäkerhet det ekonomiska utfallet och det förhållandetom

lönsam gruvdrift täckaatt måste kostnaderna föräven all prospektering
inte leder till någon gruvdrift det oerhörtär viktigt för prospek-som

fåtören säkraså garantieratt möjligt för påträffade fyndig-attsom
heter skall kunna utvinnas. Minst lika viktigt för gruvföretag ärett
givetvis få säkraså garantier möjligtatt för erhållen be-attsom en
arbetningsrätt verkligen kan utnyttjas. Om markanvändningsfrågan
fortlöpande kan förutsättningslöst,omprövas kommer företaget levaatt
under mycket osäkra förhållanden. ovillkorligNågon alltid fårätt att
utvinna påträffade mineralfyndigheter kan dock inte komma i fråga,
eftersom andra med mineralintresset oförenliga intressen kan ha stor
tyngd. Ibland kan bevarandeintressen eller behovet alternativav en
markanvändning så fyndighet inte bör utvinnas.stort attvara en
Prövningen enligt hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen syftar
till dennagöra grundläggandeatt avvägning i markanvändningsfrågan.
Av betydelse vidareär gruvdrift, kommer tillatt stånd, bedrivssom
under skäligt hänsynstagande till miljön och andra intressen som
påverkas. Detta regleras vissa betämmelser i minerallagstift-genom
ningen främst också lagstiftning tillämpligatt ärmen pågenom annan
verksamheten. Något formellt hinder finns enligt nuvarande ordning
inte med stöd dennamot lagstiftningatt det omöjligtgöraav att
utnyttja gruvrättighet. I praktiken handlar det dock be-en attom
stämma för verksamheten a 58.ramar prop. s.

En grundläggande fråga diskuterades den awägningensom var om
enligt naturresurslagens hushållningsregler skulle redan dågöras
frågan undersökningstillstånd prövades. Det främstom skältvåvar

låg bakom önskemålet awägning redansom på undersöknings-om en
stadiet. Det dels det behov bl.a. kommuner har inordnavar attsom
gruvverksamhet i sin planering pä ändamålsenligt sätt, dels detett
behov finns så väl möjligt skyddaatt vissa områdensom börsom som
bevaras från gruvdrift. Det påpekades bevarandeintressetatt om
aktualiseras i beslutsprocessen,sent då kanske belopp lagtsstora ner
på prospektering, blir det svårare skydda områden bör be-att som

Enligt föredraganden det nödvändingtvaras. skapa sådanattvar en
ordning så väl möjligt tillgodosåg dessa behovsom som utan en
omfattande administrativ vid prövningen frågan under-process av om
sökningstillstånd. Detta borde kunna ske administrativa för-genom
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andraochlänsstyrelserfaranden säkersüllde kommuner,attsom
ochundersökningsarbetenberörda får kännedom planerade attom

kännedom kom-undersökningsrättigheter fårinnehavare omav
Självfalletområden.särskiltplanering och skyddsvärda varmunernas

undersökningsområde inrymmeridet angeläget den mån ettatt,
tidigtundersökaren såförsärskilt skyddsvärda delar, detta klartstår

med under-ordningmöjligt. detta sadesEtt uppnåsätt att envarasom
berörd kommuntill länsstyrelsen ochrättelse från bergmästaren om

avvägningenblevmeddelade undersökningstillstånd. Slutsatsen att
prövningensamband medinte ienligt naturresurslagen borde ske av
föredragandenenligtfrågan undersökningstillstånd. Däremot varom
bearbetnings-prövningenvidsådan awägning ofrånkomlig aven

stadiumdettaprövning enligt naturresurslagen påkoncession. En
omfatt-med kännedomordentligt faktaunderlagkunde pågöras ett om

möjlighetmedarbetena ochoch de planeradeningen attarten av
hadeRiksdagenintressen.motståendebedöma deras inverkan på

tillminerallagstiftning skulle anknytasfrånnämligen utgått att en ny
59naturresurslagen a prop. s.

intresseavvägningdenfrågan,propositionen vidareI tas omupp
skallkoncessionsärendeinaturresurslagenenligt görs ett varasom

lagstiftning.enligtprövningvidformellt bindande annansenare
skall2 3 kap naturresurslagenHushållningsbestämmelsema i och

miljöskyddslagen,enligt bl.a.vid prövningnämligen tillämpas vatten-
ochtillämpning miljöskyddslagennaturvårdslagen. Vidlagen och av

tillåtlighetsfrågomaregeringen har prövatvattenlagen gäller att om
prövningskall någon fullständignaturresurslagen,enligt kap. så4 ny
vidgälla pröv-frågor intedessa ske. böra ävenDetsamma ansågsav

ning enligt minerallagen.
naturresurslagenenligtVidare ytterligare prövningansågs någonatt

enligtbearbetningskoncession görsden i ärendenutöver som om
prövningefterkommandeminerallagen inte skall vidgöras aven

dåinnebär alltsåenligt lagstiftning.verksamheten Detta att enannan
lagstift-efterkommadetillämnad mineralbearbetning skall enligtprövas

ånyo görning, främst miljöskyddslagen, detta skall ske attutan man
ihushållningsbestämmelsemaintresseawägning enligt naturresurs-en

60-62.lagen a. prop. s.
idetföreslogsminerallagpropositionen förslag tillmedI att

2 § andral kap.bestämmelse,införasnaturresurslagen skulle en ny
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stycket, innehåll tillåtligheten visst exploaterings-att ettav om av
företag eller ingrepp i miljön skall enligt flera de lagarprövasannat av

i 2 § första stycket, 2 3och kap. i lagen skall tillämpassom anges
endast vid den prövning först Enligt Näringsutskottetsägersom rum.

eftermening det yttrande från Bostadsutskottet inhämtats bordeatt- -
dock frågan ytterligare.övervägas

Bostadsutskottet yttrade 198990:BoU6y det i propositionenatt
förslagmed till naturresurslag anförtshade för prövningatt, att en

enligt viss lag skulle anknytas till naturresurslagen, det bordeen
krävas det fanns behov bred prövning verksam-göraatt attav en av
hetens ställning i förhållande till andra markanvändningsintressen.
Vidare hade framhållits det angelägna i få till stånd samordningatt en
mellan naturresurslagen och tillde denna anknutna lagarna. Ett accep-
terande den i minerallagspropositionen föreslagna ordningen skulleav
enligt Bostadsutskottets mening innebära den eftersträvade samord-att
ningen inte kom till stånd detpå vid tillkomstensätt avsettssom av
naturresurslagen.

föreslagnaDen ändringen genomfördes därför inte i naturresurs-
lagen. Näringsutskottet uttalade dock samtidigt utskottet, såvittatt
gällde exploateringsföretag mineralområdet,på fann föreslagnaden
bestämmelsen lämplig. Se 19909l:NU7. Riksdagen ställde sig
bakom näringsutskottets uttalande 67.rskr.

Med anledning riksdagens beslut lade regeringen framav en ny
proposition förslagmed i l99l92:16l.ämnet prop. grundvalPå av
denna intogs i minerallagen tredje stycke i 4 kap. 2 Enligtett nytt
detta skall, ärende beviljande bearbetningskoncessionettom om av

företag skall enligt flera deprövas lagarettavser som av som anges
i 1 kap. 2 § naturresurslagen, 2 3och kap. lag tillämpas endastsamma
vid den prövning sker i koncessionsärendet. Regeln sålundaärsom nu
begränsad till endast förhållandet mellan minerallagen ochatt avse
övriga NRL-anknutna lagar. Samtidigt infördes i kap. 24 § nyttett
fjärde stycke med föreskrift miljökonsekvensbeskrivning skallatt en
fogas till ansökan bearbetningskoncession.en om

Enligt specialmotiveringen till de bestämmelserna torde vadnya
i koncessionsbeslutet enligt minerallagenavgörs normalt delssom vara

tillåtligheten mineralutvinning viss inriktning omfattning,ochav av
dels vissa övergripande villkor hänsyn till intressenallmännamer om

skall uppfyllas i fortsattaden verksamheten. Det är avsett attsom
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sådana övergripande villkor till motstående intressenskydd för som
uppställs i det ursprungliga koncessionsbeslutet skall kunna ges en mer

utformning,preciserad inom för dedock liggamåstesom ramen
ursprungligen uppställda villkoren.

Skyddet för den miljön mineralutvinning tillgodosesvidyttre
naturvårds-sålunda i utsträckning miljöskyddslagen ochstor attgenom

lagen tillämpas undersöknings-verksamhet enligtpå minerallagen. På
stadiet det framför vissa i naturvårdslagenallt bestämmelserär som
blir aktuella, bl.a. angående skyldighet enligt 20 i lagen samråda§ att

naturmed länsstyrelsen väsentligtverksamhet ändrakanom som
miljön. enligtPå bearbetningsstadiet krävs i flertalet fall tillstånd
miljöskyddslagen. Enligt miljöskyddsförordningen 1989:364 detär
förbjudet tillstånd Koncessionsnämnden anlägga elleratt utan av gruva
anrikningsverk. gruvanläggning för provbrytning krävs tillståndFör

länsstyrelsen.av
täkt sand, lera, jord, eller andra jordarterFör sten, torvav grus,

för ändamål markägarens husbehov enligt 18 förstakrävs §änannat
stycket naturvårdslagen länsstyrelsens tillstånd. industri-Flertalet deav
mineral intagna den minerallagenunder tidigare brutitsharärsom nya

enligtmed stöd täkttillstånd naturvårdslagen. förarbetena tillIav
minerallagen statsmakterna detta krav tillstånd bordeansåg påatt

enligt minerallagenbibehållas tillstånd krävs eller ej. Seoavsett om
198889 77-78.prop. s.

5.6.5 Allmänna synpunkter på anpassningen till miljö-
balken

Eftersom helt nyligen ställning samordningentagits till frågan om
mellan minerallagstiftningen sådantmiljölagstiftningenoch på sätt att
huvudregeln dubbelprövning med tillämpningär skeskall ävenatt en

miljölagstiftningen genomgripande ändringnågonav synes avmer
för samordning miljö-mellan minerallagen och hälso-ochsystemet

lagstiftningen inte behövlig miljöbalkens tillkomst.med anledning av
miljöbalkenNär innehåller bestämmelser nuvarandesträngare än

lagstiftning blir de automatiskt tillämpligabestämmelsernasträngare
vid prövning enligt miljöbalken företag för utvinningockså avav
mineral.
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frågaEn kräver särskilda överväganden slutligdenär närsom om
ståndpunkt kan till frågan mineralutvinning med hänsyn tilltas om en
motstående miljöintressen skall komma till stånd eller inte.

Miljöbalken innehåller i 13 kap. 5 vissa för§ stoppregler miljö-
farlig verksamhet innebörd miljöfarlig verksamhet kanattav en som
leda till skada människors hälsapå eller väsentlig olägenhet inteannan

Ärfår miljöfarlig verksamhetutövas. inte skadar människorsen som
hälsa synnerlig betydelse från allmän får regeringensynpunkt,av
besluta verksamheten får komma till stånd, områdenatt ärom som av
riksintresse för och kulturvärden inte allvarligt skadas.natur-

Eftersom företag för utvinning mineraltillgångar, dvs. bearbet-av
ning, undantagslöst torde miljöfarlig blirutgöra verksamhet, miljö-
balkens stoppregler tillämpliga företaget. får sålunda intepå Det
bedrivas i strid med stoppreglerna. tillämpningenFrågor stopp-om av
reglerna företag för mineralutvinningpå kan i ärendenett prövas om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet. dock meningslöstDet är att
bearbetningskoncession meddelas, förhållandena sådanaär attom
företaget otillåtligt enligtär i miljöbalkenstoppreglerna och förut-
sättningar ñr dispens inte föreligger.

Emellertid har det påpekats för det med hänsyn till deattoss
speciella förhållanden råder mineralområdetpå förenat medärsom
särskilda svårigheter i sådana ärenden miljöbalkensprövaatt om
stoppregler skulle kunna tillämpliga. Sålunda, har det sagtsvara oss,
skulle risken för företag för utvinning mineral förklarasatt ett av
otillåtligt i samband med prövningen frågan koncession förav om
bearbetning kunna bli helt förödande för intresset utföra prospekte-att
ring efter mineral. skulleDetta i sin strida de grund-tur mot ett av
läggande målen för mineralpolitiken. Vidare det omöjligtär närmast

redan i koncessionsärendet enligt minerallagen bedöma konse-att om
kvenserna företag för utvinning mineral blir sådanaett attav av
stoppreglerna hinder företaget.utgör Anledningen härtill harmot sagts

idet koncessionsärendet inte klarlagt hur bearbetningenatt ärvara
skall bedrivas.närmare Ofta dröjer det flera från det koncessionår att

meddelats innan brytning eventuellt kan påbörjas. Trots detta måsteen
med hänsyn till gruvnäringens förutsättningar redan kon-påman - -

cessionsstadiet bestämma sig för fyndigheten skall få bearbetasom
eller inte. Att under bearbetningsskedet mineral-stoppa ettsenare
utvinningsföretag sådant har oacceptabelt.sagtssom vara
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har vidare framhållits mineralutvinningDet för t.ex.att avoss om
naturvårdsskäl inte områden, det bättreböra ske inom vissa äranses

fråga.redan i förväg förbjuda områdena isådan verksamhet inomatt
prospektör behöver inte beloppEn då riskera lägga påstora attatt ner

lokalisera fåbrytvärda mineralfyndigheter visar sig intesenaresom
bearbetas huvudöver taget.

mineralutvinningen underkastad sådana miljö-Att även måste vara
regler gäller för all landet kan det inte rådaverksamhet isom annan

mineralnäringensnågon tvekan sådant torde inte hellerNågotom.
företrädare gällande. till mineral-Det sagda ledergöra att om
utvinningen påverkar hälsan miljöneller i andrapå sättett som sam-
manhang inte godtagbart kan den inte komma till stånd. Själv-är
fallet det bäst blir tidigt möjligt.detta klarlagt Vi inserär såom som
emellertid det råder i viss speciella förutsättningar för företagmånatt

skall enligt minerallagen, bl.a. därigenom konsekven-prövas attsom
för motstående intressen inte förutsegår i sammanhang.att ettserna

Vad bearbetning mineralfyndighetgäller bör skillnad görasav en
sidan fyndighetenmellan utvinningen självaå sådan ochena av som

andra sidan för utvinningen, dvs.å det praktiska brytnings-sättet
arbetet. förra enligtdet slaget minerallagen iFrågor prövas ärendetav

bearbetningskoncession. inte enbartAtt det förhållandet attom pro-
undersökningstillståndspektering skett efter skall kunna hindraett att

bearbetning prövning fråganvid bearbetningskoncessionstoppas omav
framgår redan det då avvägning enligt hushållnings-äratt som enav
bestämmelserna i mednaturresurslagen avseende markanvändningenpå
skall Därvid märka denna avvägninggöras. är bara skall görasattatt
i mineralärendet, företaget också enligtäven skall prövasom annan
NRL-anknuten lagstiftning. innefattar miljö-ocksåDenna avvägning
hänsyn. Emellertid kan i detta tidiga endast översiktligskede en
bedömning miljöintressena.göras av

Frågor det praktiska brytningsarbetet i huvudsak enligtprövasom
lagstiftning, i första miljöskyddslagen ñretaghand såsomannan

utgörande miljöfarlig verksamhet. själva fyndighetenEftersom är
lokaliserad redan den avvägning naturresurslagenenligtgenom som
gjorts i mineralärendet, kommer lokaliseringsprövningen i miljö-
skyddsärendet inskränkas till anläggningar ochsådanaatt att avse
åtgärder fordras för brytningen. till vad gäller iI motsatssom som
fråga mineralfyndigheten sådan kan anläggningar ochdessaom som
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i vissåtgärder deras miljöpåverkan minskar.mån så attanpassas
Genom sådan anpassning, alternativ lokalisering,t.ex.en genom
skyddsåtgärder inom vissa möjligtdet påverkaär gränseretc., att
tillåtligheten företag.ettav

bakgrund redovisatsMot dels de speciella förhållandenav som
beträffande gruvnäringen, dels den påtalade skillnaden i pröv-nyss
ningshänseende vi ställa kravövervägande skäl talaratt mot attanser

bergmästaren miljöbalkens ipå skall beakta stoppregler ärendenatt om
bearbetningskoncession förutenligt minerallagen. det anfördaAv
framgår dock vid avvägningen enligt hushållningsbestäm-detatt om
melsema framstår brytningen miljöhänsyn inte fårldart, attsom av
komma till stånd, skall bearbetningskoncession inte meddelas. Bortsett
från obrutna fjällområden liknande emellertid praktisktoch torde det

omöjligt säkert förutse mineralutvinning inte ärtaget att attvara en
genomförbar miljöskäl.av

emellertidDet då i stället möjligt tillämpamåste att stopp-vara
reglema vid prövning mineral-enligt miljöbalken företag förav
utvinning. Enligt förarbetena till minerallagen övergripandekan sådana

förvillkor till iskydd motstående intressen uppställts det ur-som
sprungliga koncessionsbeslutet preciserad utformning vidges en mer
miljöprövningen inom för ursprungligen uppställdabara demen ramen
villkoren. uttalande för gällande vid-Detta saknar dock redan rätta
kommande erforderligt stöd i lagtexten. Vad miljöbalkenangår är en

skallde grundläggande tankarna denna miljöfrågomabakom attav
tillmätas betydelse i förhållande till andra intressen, bl.a.större ex-
ploateringsintresset. förut ñr övrigtåtergivna ståndpunkten skulleDen
innebära miljö-det skulle för tidigt fullt hänsyn tillatt att ut tavara
intressena i ärendet bearbetningskoncession och för görasent attom

i miljöprövningsärendet.det
sidanbör andra understrykas företag för bearbetningDet å att av

mineral bara i mycket fall inverkansällsynta torde förorsaka sådan att
den absoluta stoppregeln i 13 5 första miljöbalken, dvs.kap. § stycket

Vimänniskors hälsa skadas, hinder mineralutvinning.utgör motom
förutser inte heller mineralfyndigheter ibearbetning någonatt av
nämnvärd omfattning miljönkommer leda till sådan skada på attatt
inte regeringen andra stycket ikan meddela dispens med stöd av
nyssnämnda lagmm.
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anpassningenFör minerallagen miljöbalken bör i dragtill storaav
kunna tillämpas de principer förordat i avsnitti föregåendedetsom
5.1.3 och sådana bestämmelser avsnitt 5.1.4 sinhar platsisom avses

iockså minerallagen. innebär innehållaDet minerallagen böratt en
allmän aktsamhetsregcl i förening allmän hänvisning tillmed en
miljöbalken och särskilda hänvisningar miljöbalkens bestämmelsertill

hushållning, miljökvalitetsnormer miljökonsekvensbeskriv-ochom
ningar. lokaliseringsbestämmelseEn det innehåll vi diskuterat iav
sistnämnda avsnitt finns det däremot inte för i minerallagen,plats
eftersom mineralfyndighet liggerutvinnas där den eller ocksåmåsteen
lämnas obruten.

Minerallagen innehåller redan bestämmelser villkor förnu om
koncession, ändring sådana villkor, återställningsåtgärderom av om
och skyldighet ställa säkerhet för fullgörandet sådana åt-attom av
gärder. böra vissaDen kompletteras med ytterligare bestämmel-synes

den vi diskuterat i avsnitt 5.1.4, såsom för Miljö-rättartser av om
ombudsmannen till skydd för hälsan eller miljön överklaga vissaatt
beslut.

speciellaDen konstruktionen minerallagens koncessionssystemav
lägger i vissa hänseenden hinder i för direkt parallellitet medvägen en
andra NRL-lagar. främsta särdragetDet den långa tidär kansom
komma förflyta för första undersökningstillståndmellan det ochatt
ansökan bearbetningskoncession och för det andra bearbetninga-om

utvinningkoncession och den tidpunkt då verkligen kommer tillen
undersökningsarbetestånd. andra särdragEtt oftaär har mycketatt en

sidanbegränsad inverkan miljön medan andrapå å bearbetning i regel
får mycket ingripande effekter. fleratill de bestäm-Detta leder att av
melser vi viktiga för till miljöbalken närmastanpassningsom anser en
bör knytas till frågan beaibetningskoncession. det innebärMen åom
andra sidan den egentliga miljöprövningen i högre grad änatt annars
bör knytas till miljöbalken i minerallagensektorslagen.stället för till

Vissa de ändringar i minerallagenvi förböra görasav som anser
den till miljöbalken undersökningsarbetenberör ochatt bådeanpassa

bearbetning medan andra bearbetning.gäller ñnns därförendast Det
inte anledning i detta avsnitt principiellautveckla våratt närmare syn

behovetpå sådana ändringar. vi det i samband medI stället gör attav
vi i avsnitt med specialmotiveringnästa degenomgånggör en av
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samord-enligt mening berörsbestämmelser i minerallagen vår avsom
ningen miljöbalken.med

ändringtill till lag5.6.6 Specialmotivering förslaget om
199l:45i minerallagen

1 kap. Inledande bestämmelser

aktsamhetsreglerAllmänna

mineralfyndigheter skallbearbetning§ Vid undersökning och7 av
Skadoroch till enskildtillbörlig hänsyn till allmänna intressen rätt.tas

skallmänniskan, miljon elleroch olägenheter kan drabba naturensom
allt den utsträckningoch skaderisker skall undanröjas,förebyggas i

det frågaverksamhet det slagdet ekonomiskt rimligt vid ärär av som
om.

miljönhälsa ellerskydd för människorsBestämmelser frågai om
hushållning medoch fråga främjande hållbari naturresurserom av en

finns miljöbalken.i

paragrafen.rubriken föreParagrafen ocksåNyär är närmastny.
förhållandet mellantill regleraMinerallagen syftar i första hand att

ochgruvinnehavare sidan markägareprospektörer och å samtena
i mindresärskild till andra sidan. Endastinnehavare marken årättav

syfte.omfattning bestämmelser harlagen ett annatupptar som
hindersbestäm-Exempel regler det slaget de s.k.på ärav senare

naturresurslagen.intresseavvägning enligtmelsema och reglerna om
föreskriva villkorHit möjligthör också bestämmelser detgör attsom

docksådana villkortill skydd för motstående intressen. Vad gäller är
möjligt i samband med beslutmärka det ofta inte är ettatt att att om

Normaltkoncession översiktligt slag.föreskriva villkor änannatom av
hurinnan i detalj kannämligen mycket arbeteåterstår angeman

därförverksamheten bedrivas. anledning bestämsskall Av denna
med stödtill för miljön,väsentliga villkor, bl.a. skydd den yttre av

ioch,miljöskyddslagen, naturvårdslagenlagstiftning såsomannan
vissa fall, vattenlagen.
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Även allmännafrämstgruvnäringen,intressen, står emotsomom
tillämpningflesta fall tillgodoses medsådana, i de kan annanav

rubrikunderi kap. minerallagenlagstiftning föreslår vi det 1att en ny
vi5.1.4 har5.1.3 ochavsnittenaktsamhetsregel. Iin allmäntas en

utformas.regel börför sådanförutsättningarna hurdiskuterat en
delmineralhanteringensminerallagen förmening bör iEnligt vår

återfinns i 1miljöbalkenaktsamhetsregel iallmännain dentas som
miljö-12 §i l kap.finnsreservationi fall bör den7kap. så som

i bestämmelsen.till uttryckockså kommabalken
övergripandeböranfört i avsnitt 5.1.4vad vienlighet medI enav

skall skeawägningar ävenframgå,i minerallagenaktsamhetsregel att
hushållnings-ochmiljö-hälso-,intressenandra allmänna ängentemot

ochfastighetsägaresenskildliksom rätt,intressena t.ex.gentemot
förstaföretagarens. Itilli förhållandeintressennyttjanderättshavares

bearbetningundersökning ochviddärförstycket föreslås att av
andratillskall till ocksåtillbörlig hänsynmineralfyndigheter tas

stycketstöd förstatill enskild Medliksomintressen rätt.allmänna av
liksomkulturminnen fornminnenexempelvis ochtillskall hänsyn tas

till rennäringen.
ibestämmelsererinrantagitsstycket harandraI attupp en om

miljön i frågamänniskors hälsa eller ochförskyddfråga omom
miljö-imed finnshållbar hushållningfrämjande naturresurserav en

balken.
alltidmineralutvinning, dvs. bearbetning, såEftersom gott som

miljöbalkensskall bestämmelserverksamhetmiljöfarligutgör om
gäller undersökningsarbeteVad däremottillämpas.verksamhetsådan

miljön.nämnvärd inverkanregelmässigt inte pånågoninnefattar detta
översiktliga ochde flesta fall består undersökningsarbetet iI att genom

geolo-områdetsdetaljerade klarläggamätningar olika instrumentmed
borrkämortillförhållanden. fall arbetegiska fåtal leder dettaI attett

samband där-undersökas. Imaterialbehöver det skalltas ut somav
skrapa jordborttråd ochblimed kan det nödvändigt fälla enstakaatt

undersökningsarbete dettamycketinom begränsat område. Attett av
obefintligringa miljön och närmasthar endast påverkanslag på enen

medhushållningeninverkan människors hälsa ochpå naturrersurser
torde uppenbart.vara

in-nödvändigenligt minerallagen visserligenEn rätt är menen
verksamhettillräcklig förutsättning för bedrivagalunda att som om-
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fattas lagen. För gruvdrift och ibland också ñr undersökningsarbeteav
kommer således förutsättningarna preciseras miljöpröv-att genom en
ning. äri förstaDet hand vid sådan miljöprövning de allmännaen som
aktsamhetsreglema i miljöbalken kommer kunna tillämpas.att

Hänvisningen till miljöbalken omfattar också de stoppregler för
miljöfarlig verksamhet ñnns i 13 kap. 5 i§ balken. förslagVårtsom

inom för prövning enligt miljöbalkenatt, företag förramen etten av
mineralutvinning i dess egenskap miljöfarlig verksamhet, ävenav
stoppreglema skall kunna tillämpas har vi motiverat i avsnitt 5.6.4.

Bestämmelser lagstiftningi annan

7 § Bestämmelser berör verksamhet dennai laga som som avses
finns, miljöbalken,i också plan- och bygglageni 1987310 ochutom
lagen 1988:950 kulturminnenom m.m.

Bestämmelser förvärva och inneha ellerrätt påatt sättom annat
befattning med kärnämne eller mineral med halt sådantta ämneav

finns lagen 0984:3i kärntelcniskäven verksamhet. Bestämmelserom
i bedrivaövrigträtt verksamhet med strålning finns strål-iattom

skyddslagen 1988:220.

Paragrafen 7 § i nuvarande lydelse.motsvarar
Den föreslagna hänvisningen i till7 § miljöbalken ersätter nu-

varande hänvisningar i första stycket till miljöskyddslagen, naturvårds-
lagen och naturresurslagen.

8 § Har regeringen enligt 5 kap. miljöbalken fråganprövat om
tillstånd till anläggningviss eller åtgärd, beslutet bindande vidären

enligtprövning denna lag.

Paragrafen i8 § nuvarande lydelse.motsvarar

Motiven för bestämmelsen redovisas i avsnitt 5.1.4. För mineral-
brytningens del blir regeln aktuell främst vid mineralbrytning i de
obrutna fjällområdena.

Innebörden bestämmelsen den fortsattaär långsiktiga mark-attav
användningen skall deñnitivt avgjord regeringens beslutvara genom
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till grundliggaskallärendetigjortsintresseawägningoch denatt som
minerallagen.enligtfortsatta prövningenbedömningen vid denför

Undersökningstillstånd2 kap.

10 ä

statsmakternafrånönskemålredovisat det atttidigareviSom är ett en
ansökanskall kunnaprövning möjligt görasenkelså omenavsom

stimuleraochunderlättadärigenomSyftetundersökning.till ärrätt att
villkor prövasfråganordning därefter mineral.prospektering En om

ordentligkrävaundersökningstillstånd harmedi samband ansetts en
förgrundernarubbadärmed kunnatillståndsärendet ochutredning i

form pröv-enklaEmellertid har dennaordningen.föreslagnaden av
alla deundersökningbeträffandetillämpaskunnaning inte ansetts av

ocholja,Sålunda harminerallagen.omfattasmineral gasavsom
iProspekteringsarbetei viss mån.särbehandlasböradiamant ansetts

risker.med särskildaförenatnämligenmineralfråga sådana ansesom
självaäventyrandedelssäkerhetsfrågor,delskan ettDessa avavse

efterfel Prospekteringbedrivsprospekteringen sätt.fyndigheten om
deomgivningen, bl.a.inverkan pådiamant har också större genom
tilltillståndAnsökningararbete.sådantberörsstora ytor omavsom

därför böramineral harsådanaundersökning förekomst ansettsavav
1988 89:92mineralbeträffande övriga prop.ingående änprövas mer

53s.
enligtgäller närvarandeanförda förbakgrund detMot av nu

beträffandeundersökningstillstând2 10 § minerallagen endastkap. att
förvillkormedförenasdiamant skallgasformiga kolväten ellerolja,

eller enskildskydda allmänna intressen rätt.att
bearbetningskoncession oavsettskall enligt kap. 5 §4Däremot en -

förbehövsvillkor attmedmineral den förenas devilket somavser -
förbehövsellerenskild attintressen ellerallmänna rättskydda som

ändamålsenligtpåutforskas och tillvaratasskallnaturtillgångarna ett
hän-skyddasskall ärdärvidintressenBland de allmännasätt. som

deBakgrunden äraktuellt.oftast blirmiljön det intressetill somsynen
medförenadeomgivningen ärför skadorsärskilda risker på som
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bearbetningen. Villkoren kan således hur verksamheten skallavse
bedrivas i olika avseenden.

Även undersökningsarbete andra mineral olja,änsom avser gas
omgivningenfeller diamant kan förenat med risker för Motvara

bakgrund de skärpta krav miljöhänsynpå kännetecknar miljö-av som
balken generellthar vi diskuterat undersökningstillstånd skallom
kunna förenas villkormed till skydd för miljöintressena. själv-Det är
fallet i fallså bara det verkligennär behövs villkor skall med-som
delas.

Vid genomgång de situationer kan tänkas inträffa ien av som
praktiken har vi emellertid funnit dessa kan hanteras påatt sätt.annat
Behövs provbrytning bör sådan i fortsättningenäven bara få komma
till stånd efter prövning enligt miljöbalken vederbörande till-en av
ståndsmyndighet; vi erinrar organisationsfrågan utreds särskilt.attom
Provborrningar torde i sig så aldrig medföra någon påtagliggott som
miljöpåverkan. kanDet däremot fallet med byggande framvägvara av
till undersökningsområdet. Om sådan vägbyggnad liksom i förekom--
mande fall provborrningar kan komma väsentligt ändraatt natur--
miljön, inträder enligt kap. 5 § miljöbalken, liksom för närvarande
enligt 20 § naturvårdslagen, samrådsskydighet. På grundvalen av
sådant samråd kan tillsynsmyndigheten ingripa med föreläggande eller
förbud, exempelvis den tilltänkta vägsträckningen skulle skadaom
någon viktig biotop; eftersom det i sådant fall inte torde frågavara om
pågående markanvändning inteutgår ersättning.

Vi kan vidare hänvisa till vad anförs under 3 kap. 6 § attsom om
nyligen förstärkt skydd har införts förett vissa naturområden. Under-
sökningsarbete får sålunda inte inomäga nationalpark ellerrum
område statlig myndighet hos regeringen har begärt skallsom avsättas
till nationalpark eller i strid med föreskrifter har meddelatssom
beträffande eller naturvårdsområde.naturreservat

Mot bakgrund dels den ståndpunkt tagits vid minerallagensav som
tillkomst och redovisats i det föregående, dels detsom attav synes
bättre beslut hänsyn till miljöintressenaatt fattas tillsynsmyndig-om av
heterna hälso-på och miljösidan bergmåstarenän har vi förstannatav

inte föreslå någon ändringatt dennapå punkt.
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Undersökningsarbete3 kap.

nationalpark ellerUndersökningsarbete får inom6 5 inte äga rum
skallbegärtharmyndighet hos avsättasområde statlig regeringensom

meddelatsharföreskrifterstrid mednationalpark ellertill i som
ellerlculturreservatnaturvdrdsomráde,betrdfartde naturreservat,

miljöbalken.kulturvdrdsområde med stod av
läns-medgivandefår heller,Undersökningsarbete inte utan av

styrelsen, inomdga rum ---
miljöbalken.4 kap. 5 §område isom avses

Eftersomlydelse.nuvarandeiförsta stycketstycketFörsta motsvarar
isamordnasskallföreslagitvide lagarnaturvårdslagen är somen av

Vidarehärmed.i enlighetbestämmelsen ändratsmiljöbalken, har
föreskrifterbeträffandetillämpligbestämmelsen ävenföreslås görsatt

kulturvårds-ellerkulturreservatnaturvårdsområden,förmeddelatssom
områden.

lydelse.nuvarandemedoch 2stycket l överensstämmerAndra
ingårnaturresurslagenlydelse. Dånuvarande även3Punkt motsvarar

ändringsamordnade i balken, harbliföreslåslagarbland de ensom
härvidlag.skett

julikraft den 1paragraf iförevarande trättändringar iGenom som
nationalparker,skydd förförstärkt naturreservat1993 införtshar ett

undersökningsarbetepåverkangällervadfjällområdenobrutnaoch av
riktatsi skilda sammanhangnämligenhadeområden. Detsådanainom

detidigare omfattatinte hadehindersbestämmelsemakritik attmot
områdestypema.nämnda

förarbetenaunderredanberördes såvittFrågan angår naturreservat
restrik-följande. Debl.a.minerallagen. Föredraganden anfördetill

ochomfattandefrånvarieragäller för kantioner naturreservatsom
iinskränkningar rättenobetydliga attinskränkningar tillingående mera

ingripandemindrealltinnebär framförförfoga marken. Detöver att
restriktionerdekonflikt mediundersökningsarbeten ofta inte kommer

följa denaturligtvisprospektör måstegäller för Enreservatet.som
ellerförsvårardessaförgäller Ombestämmelser reservatet.som

hos läns-hankanundersökningsarbetetomöjliggör det planerade
medföreskriftemaupphävandefrån ellerundantagstyrelsen begära av

97.198889292naturvårdslagen prop.stöd s.av
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I 199192:161 ändringar i minerallagen uttalade före-prop. om
draganden frågan prövning undersökningstillståndatt i national-om av
parker, och obrutna fjällområdennaturreservat tidigare hade aktualise-

i riksdagen. Eftersom prospekteringrats i vissa fall kan innebära
kraftiga ingrepp i den fysiska miljön för den skull bear-utan att
betningskoncession kan meddelas fanns det skäl övervägaattsenare en
förstärkning möjligheterna reglera prospektering inom delattav en
områden a. 9.prop. s.

Frågan fick sin lösning ändringar i minerallagen på grundvalgenom
199293:238 12seav prop. s.

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken kan länsstyrelsen förklara ett natur-
område eller naturområde förnaturreservat bevara värdefullsom att

eller till skydd för och djurlivet,natur växt- för tillgodose behovenatt
områden för friluftsliv eller andra särskilda skäl. Avgörande förav av

vilken skyddsformema skall väljas de åtgärderärav som om som
behövs för syftetuppnå leder tillatt pågående markanvändningatt
försvåras inomavsevärt område och därmed grundar tillett rätt
ersättning för intrång. Om falletså är skall förklarasområdet som

I andra fall skallnaturreservat. skyddsformen naturvårdsområde
användas.

Som syftetär detsamma med de båda skyddsformemasynes natur-
och naturvårdsområde. En naturlig följdreservat då föreskrifterär att

i förstasägs stycket förevarande paragraf får inte barasom av avse
naturreservat även naturvårdsområde.utan

När det gäller möjlighet till dispens från förbudet förgäller
nationalparker intrång i sådana huvud inteatt över får sketaget utan
godkännande riksdagen. Undantag från eller upphävande före-av av
skrifter meddelats för eller naturvårdsområdeett kannaturreservatsom
meddelas länsstyrelsen enligt 9 kap. 7 § miljöbalken. Därvid gällerav

beslutet meddelas för lämnaatt för arbetsföretag, fårattom ettrum
länsstyrelsen också besluta den utför företaget skall bekostaatt som en
särskild undersökning det skyddade området eller särskilda åtgärderav
ñr bevara det eller påatt intrånget.sätt gottgöraannat

Vad slutligen gäller dispens för undersökningsarbete inom de
obrutna fjällområdena kan sådan meddelas länsstyrelsen enligt andraav
stycket första ledet förevarande paragraf.av

Enligt 9 kap. 8 § miljöbalken får bestämmelserna naturreservatom
och naturvårdsområden tillämpas också för bevara värdefullaatt
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kulturminneslagen. Dessainte enligtkulturmiljöer de skyddasom
kulturvårdsområde.kulturreservat ellerområden benämns

Bearbetningskoncession4 kap.

begärda koncessionen.skall meddelas2 § Koncession om ---
kolväten fårgasformigaolja ellerför bearbetningKoncession av

sådanbedrivalämplighanendast denbeviljas visar är attattsom
bearbetning.

istyckenaandramed första ochParagrafen överensstämmer nuva-
harnuvarande lydelseiTredje femte styckenalydelse. mot-rande -

i 2 bsjätte stycketsvarigheter i 2 § ocha
skullegenerellt sökandengälldejuli 1993till den lFram att vara

skullekoncessionmineralfyndighet förbearbetalämplig attatt en
baraemellertid lämplighetskravetgällerbeviljas.kunna Numera

iEnligt uttalandengasfyndigheter.olje- ochbearbetning prop.av
ändring den kanförmotiven denna199293:238 presteraatt somvar

ha och viljafår förmågaocksåmalmbevisning attgodtagbar ansesen
de såkerhetsriskertill ärMed hänsynutvinning.få till stånd som

dockolje- och gasfyndigheter ansågutvinningmedförknippade av
fortsättningen borde sållaskunna sär-idetföredraganden ävenatt

fyndig-bearbetninglämplighet för sådanasökandensskilda krav på av
alltidolje- och gasfyndigheter ärutvinningframhöllsheter. Det att av

riskfylld verksamhetSärskilt sådanrisker.avsevärda ärförenad med
självasadesVidarearbetarskyddet.med avseende miljön och attpå

till följdbeteendefyndigheten kan oskickligtäventyras ett avgenom
bristande kompetens 7.bl.a. a. prop. s.

bestämmel-tillämpas§ ärenden beviljande koncession2 Ia avom
kvalitetsnonnermiljöbalken sådana3 och 4 kap.i somsamtserna

miljöbalken.stöd 6 kap.fastställts med av
företagkoncessionärende beviljandeOm ett varsavserett avom

I2 kap. §ideskall enligt flera lagartillåtlighet provas angessomav
denendast vidtillämpasbalkskall 3 och 4 kap.miljöbalken, samma

mineralärendet.skerprovning isom
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I ärende beviljande koncession skall miljökonsekvens-ett om av en
beskrivning enligt 8 kap. miljöbalken fogas till ansökningen. Denna
beskrivning skall ligga till grund för tillämpningenäven 3 ochav
4 kap. balk enligt första och andra styckena.samma

Paragrafen 2 § tredje femte styckena imotsvarar nuvarande lydelse.-
Bestämmelserna har motiverats inärmare avsnitten 5.1.3 och 5.1.4.
I till väglagen, där hänvisningmotsats till naturresurslagengörsen

redan i de inledande bestämmelserna, i minerallagen bestäm-tas en
melse tillämpning naturresurslagen först bland bestämmel-om av upp

i kap.4 bearbetningskoncession. Vi denna ordningserna attom anser
kan behållas. Med hänsyn till undersökningsarbetena i regel haratt en
föga ingripande karaktär och inte medför någon varaktig förändring av
naturförhällandena tillräckligtdetär paraplybestämmelsema iatt
miljöskyddsbalken tillämpas först i ärenden bearbetningskon-om
cession. 2I § fjärde stycket i gällande lydelse föreskrivs attnu om

ärende beviljande bearbetningskoncessionett företagom ettav avser
tillätlighet skall enligtprövas flera de till naturresurslagenvars av

anknutna lagarna, skall 2så och 3 kap. i den lagen tillämpas endast
vid den prövning sker i koncessionsärendet. Bakgrunden tillsom
denna bestämmelse har beskrivits i avsnitt 5.6.3. stycketNär nu
ändras hänvisningenså gäller miljöbalken böratt hänvisningen 3avse
och 4 kap, innehåller grundläggande och särskilda hushällningsbe-som
stämmelser. Miljökvalitetsnormer skall däremot naturliga skäl ocksåav

och framför allt kunna beaktas i miljöprövningsärendet, oavsett- -
vilken prövning i koncessionsärendet.ägtsom rum

Att beslut regeringen i ärenden enligt 5 kap. miljöbalkenav om
tillátlighetsprövning anläggningar skall tillämpasstora ocksåav m.m.
i mineralärenden framgår redan l kap. 8av

b2 § Koncession får inte strida detaljplan eller områdes-mot en
bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte mot-
verkas, får dock mindre avvikelser göras.

Paragrafen överensstämmer med redaktionellsmärre ändring 2 §en
sjätte stycket i nuvarande lydelse.

frågaEn kan diskuteras den vidär mineralutvinningsom om -
detaljplanutöver och områdesbestämmelser bör beaktas också vissa-
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sådana fall då konces-planförutsättningar.andra gällerDet således
detaljplanomfattassionsområdet utanförbeläget områdeär avsom

områdesbestämmelser.eller
minerallagstiftningberördes i propositionenFrågan m.m.om ny

bearbetninga-där föredraganden anförde följande. ärendenbl.a. I om
uppgifter dentillkoncession borgmästaren alltid ha tillgångmåste om

koncessionbegärskommunala planeringen. detOm område därett
områdesbestämmelser,ligger inom område med detaljplan eller är
planeringen. Om konces-bergmästaren bunden den kommunalaav

vilketområde,sionsområdet ligger utanför sådant planlagtdäremot
intresseawägning grundvalvanligaste,torde det skall på avvara en

saknari Områdenbestämmelserna naturresurslagen äga somrum.
kommunaladenområdesbestämmelser berörs endastdetaljplan eller av

planen torde dåinte formellt bindande. Idenöversiktsplanen, ärsom
tidigare.mineralfyndigheten, inte varit kändinte beaktatsha som

ochdärför ske mellan mineralintressetIntresseavvägningen kommer att
skallEftersomi översiktsplanen. bergmästarendet ändamål som anges

i praktiken denna kommerlänsstyrelsen, blir detsamråda med attsom
regeringens verkställighetsföreskrifterintresseawägningen. Igöra

för länsstyrelsenskyldighet bergmästarenkommer det införasatt resp.
ifrån berörd kommun ärenden denna Detinhämta yttrande typ.att av

kommunalanödvändigt för bergmästaren beakta denkan också bli att
markanvisningsförrättning. Huvuddelen denvidplaneringen av an-

koncessionsområdet där haralltid inom ochvisade marken ligger
i Mark kanplaneringen beaktats koncessionsärendet.den kommunala

koncessionsomrâdet denanvisas utanför och dåemellertid också måste
markanvisningsförrättningenvidkommunala planeringen beaktas

198889:92 88.prop. s.
lagstift-nyssnämndaskäl föredragandenDe redovisat i detsom

bärkraftiga. Eftersomningsärendet enligt mening fortfarandeär vår
detaljplan ochandra planförutsättningar följersådanaän avsom

avvägningvid denområdesbestämmelser således skall beaktas som
ihushållningsbestämmelsemaskall i koncessionsärendet enligtgöras

byggabehov3 miljöbalken,och 4 kap. det inte finnas attav nusynes
skisserat slagförevarande tilläggbestämmelsen i paragraf. Ettut av

prövningshänseende.dessutom kunna osäkerhet iskulle skapa
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5 5

För föreskrivsnärvarande i paragrafen bearbetningskoncessionatt en
skall förenas med de villkor behövs för allmännaskyddaattsom
intressen eller enskild eller behövs för naturtillgångarnarätt attsom
skall utforskas tillvaratasoch ändamålsenligt allmännapå Isätt.ett
intressen ingår också skyddet hälsa miljö. Vioch har övervägt attav
föreslå ändring innebörd villkor miljöhänsyn särskiltatten av om
skulle i paragrafen. Med till vi anfört i dethänsyn vadomnämnas
föregående svårigheten miljöintressena redan i konces-prövaattom
sionärendet har vi emellertid funnit övervägande skäl sådantala mot en
ändring.

6 ä

Enligt nuvarande lydelse denna paragraf skall koncessionshavarenav
åläggas förställa säkerhet hans skyldigheter enligt 13 kap. 4 §att att
skall uppfyllas, det inte finns särskilda till visarskäl något annat;om
sig säkerheten otillräcklig, får länsstyrelsen bestämma ytterligareatt
säkerhet skall ställas. Bestämmelsen i överensstämmelse medstår god
de förslag beträffande skyldighet ställa säkerhet vi motiveratatt som
i avsnitt 5.1.4. Vi intefinner skäl föreslå ändring i bestäm-någonatt
melsen.

10 § regelbunden sådan verksamhetPågår inte bearbetning eller som
9 första§ stycket, kon-i får koncessionstiden ansökanpåanges av

cessionshavaren förlängas med högst det medtio år, motiveratärom
hänsyn till det allmännas intresse mineraltillgånganta utnyttjasattav

ändamålsenligtpå Vid tillämpas bestämmelsernaprövningensätt.ett
4 och 8 kap. miljöbalkeni sådana kvalitetsnormer fast-samt som

ställts med stöd 6 kap. miljöbalken.av

Paragrafen delvis 10 § i lydelse. skälnuvarande Avmotsvarar samma
i motiveringen tilltill 2 föreslås dock hänvisningen§angetts attsom a

naturresurslagen hänvisning till kapitel i miljöbalkendeersätts av en
innehåller de s.k. paraplybestämmelserna.som
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5 kap. Bearbetning m.m.

n

sådantparagrafen föreskrivs får ske påbearbetning inte sättI attatt
detframtida koncessionsmineral ellerutvinning något âventyras attav

utvinna kvarlämnad kändblir omöjligt eller väsentligt svårare att
inte får utförastillgång mineral bearbetning hellersådant samt attav

mineral skeruppenbar misshushållning med på sätt.så annatatt
linjeparagrafen ligger väl iVi vill understryka ibestämmelsernaatt
siktför långmed miljöbalkens mål skapa förutsättningar påatt en

medhållbar utveckling och främja hushållning naturresurser.
framtida utvinningparagrafen skyddasförarbetenaI sägs att genom

fallet denkoncessionsmineral. beror påendast Att så är att nyaav
intresse föri alla mineralminerallagen omfattar ärstort sett som av

i propositionen,nlineralindustrin. finns, detden svenska Det sägs
vissanledning skydda gråberg dettaknappast på sätt;någon att en

misshushållning gråberggruvbrytning med sådan teknik med ägeratt
f.för övrigt i Se 198889:92 104förekommer dag. prop. s.rum

tillämpas mineralbrytning.skyddslagstiftning skall påAnnan
Landskapsbilden skyddas bl.a. naturreservatsbestämmelser.kan genom

brytninghushållningsskäl meddela beståmmmelserAtt avomrenaav
inte motiverat.gråberg synes

ändringföreslå i paragrafen i dettafinner inte skäl någonVi att
hänseende.eller annat

Överlåtelse, ändring6 återkallelse ochkap. frånträdande, av
koncessionundersökningstillstånd och

3 å

paragrafen bearbetnings-Enligt undersökningstillstånd ellerkan ett en
intekoncession koncessionshavarenåterkallas, tillstånds- ellerom

ifullgör eller enligt villkorsina skyldigheter enligt mineralagen
tillståndet finns synnerliga skål.eller koncessionen eller det annarsom

miljöfarlig verk-Vi erinrar det för gruvföretag, såsomatt ettom
tillståndsamhet, tillstånd och sådantkrävs också enligt miljöbalken att
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kan återkallas villkor gäller för verksamheten i något väsent-om som
ligt avseende har åsidosatts. Mot bakgrund härav finner vi inte an-
ledning föreslå ändring inågon förevarande paragraf. Vid återkallelse

tillstånd enligt miljöbalken uppkommer normalt inte frågorhellerav
ersättning till koncessionshavaren. frågorkan sådana bliDäremotom

aktuella vid återkallelse själva koncessionen enligt minerallagen,av se
7 kap. 5

4 § Om verksamhet enligt koncession upphov till betydandeen ger
olägenheter förutsägs koncessionen meddelades,inte fârnärsom
prävningsmyndigheten bestämma de villkor för den fortsatta verksam-
heten behövs för förebygga eller minska olägenheterna. Det-attsom

gäller arbete enligt undersökningstillstánd gasformigaför olja,samma
kolväten och diamant.

fårI villkor undersöløiingstillständ ändrasövrigt eller koncessioni
endast enlighet med tillstdnds- elleri koncessionshavarens begäran
eller medgivande.

Vid tillämpas bestämmelsernaprövningen 4 och 8 kap. miljö-i
balken sådana kvalitetsnonner fastställts med stöd 6 kap.samt som av
miljöbalken.

och andraFörsta styckena förstamed nuvarandeöverensstämmer
stycket. Tredje stycket delvis nuvarande tredje stycket.motsvarar

För närvarande gäller i fråga olägenheter vid arbete enligtatt om
undersökningstillstånd villkor kan meddelas endast tillståndetnärnya

olja, eller diamant. Vi har diskuterat, alla formeravser gas avom
undersökningstillstånd skall kunna förenas villkor faktisktmed ifall det
visat sig arbetet tillupphov betydande olägenheter. iAvatt gett
huvudsak skäl redovisats under 2 kap. 10 § har vi emel-samma som
lertid funnit idet sådant fall bättre ingripande direktskeräratt att
enligt miljöbalken. Vi föreslår därför inte ändring i del.dennanågon

Hänvisningen i tredje stycket till naturresurslagen föreslås på
beträffande kap. 2 lO bli medsätt 4 § och § ersattsamma som a en

hånvising till 6 och 8 kap. miljöbalken.
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Prövningsmyndigheter8 kap. m.m.

Ärenden 21 § om av---
får sig.Bergmästaren yttra---

skall berg-bearbemingskoncessionbeviljandeärendenI avom
miljöbalkenoch 8 kap.4tillämpningengällersåvittmästaren, av

6 kap. miljö-med städfastställtssådana kvalitetsnørmersamt avsom
koncessions-de län därellermed länsstyrelsen idetbalken, samråda

ligger. särskild utredningbeslutalänsstyrelsen fdr därvidområdet om
1988:950 kulturminnen11 lagenenligt 2 kap. § m. m.om

nuvarande lydelse.medstyckenaoch andraFörsta överensstämmer
lydelse.nuvarandetredje stycket idelvisTredje stycket motsvarar

gällerlänsstyrelsensamråd medFöreskriften i tredje stycket nuom
det2 den lagenEnligt l kap. § ärnaturresurslagen.tillämpningen av

6 i5 och kap.i 2 och 3 kap.därvid hushållningsbestämmelsema
tillämpas.skallförslaget till miljöbalk som

minerallagenenligtkoncessionsärendenförfarandet ifrågaI om
innefattarKoncessionsprövningföljande.bl.a.föredragandenuttalade

lämp-malmbevisning, sökandenstill fyra faktorer,ställningstagande
intressen.förhållandet till motståendelighet, lämplig arrondering samt

fjärdeväl lämpad bedöma. DenbergmästarenförstaDe är atttre
enligt naturresurslagenavvägningenfrågan däremot, gentemot mot-

ochnormala kompetensutanför bergmästarensliggerstående intressen,
visserligen bedömningkanbergsstatenuppgifter. Inom göras aven

fallet,enskilda myndigheten hartyngd i sig i detmineralintressets men
harsamlad intresseavvägning,inte kompetens göra ytterstatt somen

bergsstatenpolitisk karaktär. problemet börDet lösas attgenom
för sådanabörsamråder i denna fråga med länsstyrelsen, som svara

markanvänd-bedömning iövergripande bedömningar. Länsstyrelsens
för berg-bestämmandeningsfrågan bör givetvis i normalfallet vara

för bergmästarenfinnasbeslut. möjlighet bör dockEn attmästarens
olikaharlänsstyrelsenhänskjuta koncessionsärende, där han ochett

prövning.regeringensuppfattning i markanvändningsfrågan, till
enligtbedömningenövergripandeLänsstyrelsen skall den natur-göra

berördafrånnaturligtvislänsstyrelsenresurslagen. Därvid kommer att
denför bedömauppgifter behövsmyndigheter inhämta de attsom
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inverkan mineralföretaget kan få på andra intressen skall beaktassom
enligt naturresurslagen prop. 198889:92 63s.

Av det redovisade framgår det aldrig varit avsiktennu att att
tillämpa det nuvarande samrådsförfarandet andrapå allmänna intressen
än sådana avvägningen mellan olika markanvändnings-som avser
intressen enligt paraplybestämmelsema i naturresurslagens båda
hushållningskapitel.

Emellertid innebär förslagvårt till miljöbalk inte bara hushåll-att
ningsbestämmelsema i 3 och 4 kap. bestämmelsernaävenutan om
miljökvalitetsnormer i 6 kap. och miljökonsekvensbeskrivningariom
8 kap. skall få paraplykaraktäri förhållande till bl.a. minerallagen. Att
samrådet i fortsättningen skall också frågor miljökvalitets-avse om

enligt balken för övrigt högst naturligtnormer med hänsyn tillsynes
den roll länsstyrelsen föreslås få då det gäller åtgärds-upprättaatt

enligt 6 kap. 4 miljöbalken.§ En sak företagprogram förär attannan
mineralutvinning sällan torde komma i konflikt med kvalitets-mer

Att länsstyrelsen med sin centrala roll i fråganormer. den fysiskaom
planeringen särskiltär ägnad råd beträffande miljökonsekvens-att ge
beskrivningar är uppenbart.

Vi föreslår sålunda den nuvarande hänvisningenatt till naturresurs-
lagen ändras till hänvisning till 6 och 8 kap. miljöbalken.en

Oavsett frågor mineralutvinningatt kan komma iprövasom att
ärenden enligt miljöbalken hör miljöskyddet till de motstående
intressen bergmästaren har beakta vid koncessionsprövningen.attsom
Resultatet prövningen kan bl.a. sig uttryck i bergmästarenav ta att
uppställer villkor till skydd för allmänna intressen. Mot bakgrund
härav kan diskuteras inte samrådet med länsstyrelsen bordeom avse
frågor enligt miljöbalken i dess helhet. Med hänsyn till bl.a. de svårig-
heter föreligger redan i ärendet bearbetningskoncessionattsom om

miljöfrågornapröva och vi redovisat i anslutning till kap.4som ovan
2 § vi emellertid förevarande bestämmelseatt i minerallagena anser
inte bör byggas till omfattaut att än paraplybestämmelsema imer
miljöbalken.

Ärenden2 § beviljande bearbetningskoncession skall hansgata.:om av
till regeringens prövning, om

bergmdstaren bedömer frågan koncession särskiltom vara
betydelsefull allmän synpunkt ellerur
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ntiljöbalken4 kap.ellervid tillämpningenbergmåstaren 3av
kap.stöd 6medfastställtseller sådana kvalitetsnonner avsom

före-länstyrelsen harfrängå vadmiljöbalken finner skal att
slagit.

nuvarandedelvismed punkt 2Punkt l ochöverensstämmer motsvarar
lydelse.

2 föreslåsi punktnaturresurslagenhänvisningen tillnuvarandeDen
miljöbalken.och 6 kap.med hänvisning till 4bli ersatt en

görasförhållandenallamiljökonsekvensbeslq-ivning bör underEn
frågadet intebearbetningskoncession, däromså âri ärendeett om

miljökvalitetsnormertillämpningenbör oenighethär. Däremot avom
till regeringen.hänskjutandeföranleda ett

tillämp-meningeninteunderstryka detsärskiltVi vill är attatt
regeringensskall underställasi miljöbalkenningen stoppreglcmaav

ske ikommatänkasskede. kan däremoti detta tidiga Sáprövning att
mineral-fall företag fördetmiljöprövningen. Församband med ett
bli fråganämligenmiljöbalken kan detenligtskallutvinning prövas

prövningen enligttill regeringenföretagethänskjuta ävenatt avom
fall skall18 miljöbalken.5 och §§ l sålagstiftningen, 13 kap.den se

tordetidigaretillämpas. Som anförtsstoppreglermiljöbalkensäven
förbjuda endastverksamheten,bli frågapraktiken intedock i attom

för den.meddela villkoratt

Ärenden meddelats.har3 § i övrigt ---
bearbetningskoncession 4 kap.enligtförlängningärendenI avom

gäller 8 kap.tillämpningen 4 ochsåvitt10 skall bergmästaren,§ av
med stödfastställtsmiljöbalken sådana kvalitetsnormer avsamt som

de län därdet elleri6 kap. miljöbalken, samråda länsstyrelsenmed
koncessionsområdet ligger.

Ärenden enligt 4 kap.bearbetningskoncessionförlängningom av
vidbergmästaren10 skall hänslqutas till§ regeringens prövning om

kvalitets-sådanaellertillämpningen 3 eller 4 kap. miljöbalkenav
skälmiljöbalken finnerfastställts med 6stöd kap. attnormer som av

skeskall ocksåHänslgwandefrängå vad länstyrelsen har föreslagit.
bearbet-undersökningstillståttd ellerärenden återkallelseav om av

3 § övrigaskälningskoncession synnerliga enligt 6 kap. samt avav



528 Kapitel 5

ärenden enligt denna paragraf bergmåstaren bedömer sår-som vara
skilt betydelsefzlla hån allmän synpunkt.

Första stycket med nuvarande lydelse. Andra ochöverensstämmer
tredje styckena delvis lydelse.nuvarandemotsvarar

föreslagna ändringarna iDe andra och tredje styckena demotsvarar
ändringar vad gäller hänvisningar till vissa miljöbalkens kapitel somav
föreslås i l och 2 §§.

68 5

Efter från 10ll kap. § vattenlagen i förevarandemönster meddelas
paragraf bestämmelser särskild utredning efter förordnandeom av
Jordbruksverket eller Skogsstyrelsen, bearbetningen kan medföranär
väsentlig skada jord- eller skogsbruket frågan inte kan bedömaspå och
på sätt.annat

Bakgrunden till bestämmelsen följande. samband med be-Ivar
handlingen förslaget till minerallagstiftning anfördes i motionav ny en
till riksdagen dåvarande möjlighetLantbruksstyrelsen bordeatt attges
föranstalta utredning skadeverkningarna mineral-störreettom om av
företag för jord- och skogsbruket rennäringen. Näringsutskottetoch

de önskemål framförts iansåg i motionen borde tillgodosesatt som
fråga jord- och skogsbruket. Utskottet därför regeringenansåg attom
borde anmodas med det föreslå erforderligt tillägg till denatt snaraste
föreslagna minerallagen. Riksdagen ställde sig bakom Närings-
utskottets uttalande l99l92:l6ls. 9.prop.

specialmotiveringenAv till bestämmelsen framgår det förstäratt
de uppgifter länsstyrelsen inhämtat i inte tillräckligtärendetom ger

underlag för avvägning enligt naturresurslagen för-göraatt en som
ordnande utredning får meddelas enligt förevarande paragraf. Enom
ytterligare förutsättning mineralföretaget kan leda tillär väsent-att en
lig skada jord- eller skogsbruket ll.på a. prop. s.

kan ifrågasättas vilken funktion fyller vidDet denna bestämmelse
sidan miljökonsekvensbeskrivning.kravet på Krav på attav enen
sådan beskrivning fogas till bearbetninga-skall ansökan omen

före-koncession inñrdes nämligen i minerallagen samtidigt som
i special-varande bestämmelse. Särskild bakgrund detattmot av

miljökonsekvensbeskrivningenmotiveringen framhålls utgöratt en
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tillämpningenvidbeslutsunderlagetviktig delväsentlig och avav
funktionenframstårnaturresurslagenihushållningsbestämmelserna

itillkombestämmelsernabådatill deMed hänsynoklar. attsom
föreslåskälinteemellertidvi attfinnerlagstiftningsärendesamma

ändring.någon

upphörbearbetningskoncessionVerkan13 attkap. enav

4 ä

såupphörbearbetningskoncessionföreskrivsparagrafen närI att en
ellerallmänfrånmotiveratdeti den ärmånkoncessionshavarenskall

anläggningar änandraoch bortefterarbeteutföraenskild synpunkt ta
medlinjeiliggaBestämmelsensäkerhetsanläggningar.vissa synes

behovVi inte någotåterställningsâtgärder.krav påmiljöbalkens avser
ändra den.att

Överklagande beslut16 kap. av

beläget.bergmästaren är4 § Beslut av ---
kommunen.beslutOm ävenett av---

beviljande bearbetningskoncessionbergmästarenBeslut avomav
tillämpningensåvittMiljöombudsmannenöverklagasfår även avserav

kvalitets-miljöbalken sådanaeller4 kap.eller3bestämmelserna iav
miljöbalken.kap.stöd 6medfastställts avnormer som

överklagaför kommunen attparagrafen finns bestämmelser rättI om
oför-styckenaandra ärochvissa beslut bergmästaren. Förstaav

ändrade.
Miljöombuds-överklagasenligt miljöbalken får ävenBeslut av

intenärMiljöombudsmannen,avsnitt vi uttalatl .4 harI attmannen.
överklagatillerkännas rättbörtalar för attsärskilda skäl något annat,

lagarna.enligt de NRL-anknutnabeslut även
frågorbeslut röröverklagaMiljöombudsmannenförEn rätt att som

medmiljön och hushållningenför hälsan, naturresurserskyddom
tillämp-i frågai mineralärendeninte lika motiveradframstår omsom
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ningen vattenlagen eller väglagen. Anledningen härtill främstav är att
bergmästaren sällan torde komma ställning till sådanamera att ta
frågor.

Ett undantag gäller emellertid tillämpningen miljöbalkensav para-
plybestämmelser. Det nämligenär enligt 4 kap. 2 § bara i ärendeta

bearbetningskoncession de allmänna ochom särskilda hushåll-som
ningsbestämmelserna i miljöbalken skall tillämpas. Frågan, be-om
arbetning mineralfyndighet kan komma till stånd ellerav en om
hushållningsbestämmelserna lägger hinder för bearbetning, kan inteen
prövas i samband med miljöprövningt.ex. enligt miljö-senare, en
balken. Riksintressen enligt miljöbalken kan det främsta ellervara
kanske enda skälet till bearbetning inte bör kommaatt till stånd.en
Enligt vår mening bör Miljöombudsmannen kunna få frågan härom
prövad regringen överklagande bergmästarensett beslutav genom av

bevilja bearbetningskoncession.att Det finns inte anledning göraatt
skillnad, Miljöombudsmannen i stället gällandegör beslutetom att
strider föreskrifter miljökvalitetsnormer.mot dessaFör fall börom
därför Miljöombudsmannen tillerkännas överklaganderätt. övrigtI
ñnns inte anledning införa sådanatt rätt.en

5.7 Torvlagen

5.7.1 Inledning

Torv är organisk jordart bildad huvudsakligen förmultnadeen av
växtdelar. Torv bildas i syrefattig miljö inverkan bakterier,genom av

och kemiska föreningar dödapå växtdelar.svampar Beroende på
nedbrytningsgrad och ålder varierar humiñeringsgraden hos torven
från nästan opåverkade växtdelar till fullständigt nedbruten substans

i saknar iakttagbarastort sett växtdelar.som
SverigeI bryts dels för energiändamål,torv dels för användasatt
jordñrbättringsmedel. Volymmässigt dominerar utvinningensom för

energiändamål.
Den totala itorvmarken Sverige uppskattas till 6,4 milj. ha. Av

torvarealen bedöms huvuddelen, 70 %, finnas i Norrland,ca varav ca
34 inom Västerbottens och Norrbottens län, medan återstoden fördelas
ganska jämt på Svealand och Götaland. Ca 350 000 ha den totalaav
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ochmiljömässigatillmed hänsynutvinningsbartorvarealen är pro-
brytvärdai denEnergimängden torvenrestriktioner.duktionstekniska

2 000 TWh.tilluppskattas ca
varjeskikt år.medi orörd tuntväxer ettTorvtâcket torvmosseen

olikakraftigt idockvarierarmmår.0,l-2normalt DenTillväxten är
årligatorvmark. Den netto-olikaoch mellanlandetdelar typer avav

energimängdsvenskadetillväxten motsvarar avtorvmossarna enav
12-25 TWh.

stjälpt måttkubikmeter2,6 milj.producerades totalt1991Under år
ochstycketorvkubikmetermilj.1,5fördelati Sverige, påenergitorv

energimängd påfrästorv.kubikmeter Dettamilj.1,1 motsvarar en
2,4 TWh.

användasförocksåproduceras attredanSom nämnts torv som
uppgick årändamålsådantförProduktionenjordförbättringsmedel.

leveransklar000 kubikmeter800ungefär torv.1982 till

miljöpåverkanTorvbrytningens5.7.2

Med deberedas.dennamåsteutvinnaskanInnan torv mosseenur
stycketorv-frästorv- ochbrytning,förmetodernatraditionella

ochbortvegetationalldet yta tasinnebärmetoderna, att mossens
därförpåverkarförberedande åtgärdernaRedan dedikas ut.att mossen

sjöarpåverkaDikningen ocksåkantäktområdet.egentligai detnaturen
täktområdet.nedströmsvattendragoch

Vattenkvalitet

material i detorganisktdikningen andelensamband med ökarI av-
dikningsfasenundermaterialrinnande Mängden är störst menvattnet.

Problemenutvinningsperioden.helaförhöjning kvarstår undervissen
lämp-utformas pådikenaminskasallmänhetkan i avsevärt attgenom
ocksåDikningen kansedimenteringsbassänger an] äggs.ligt ochsätt att

Erfaren-sammansättning.kemiskaavrinnandepåverka det vattnets
små.härvidlagproblemen ärvisar dockheterna att
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Flora och fauna

Den inverkanstörsta på vegetationen sker i samband med iordningstâl-
landet område för täkt dåett all vegetation bort inomav täkt-tas
området. Den direkta påverkan medför sekundära effekter faunan.på

förstaI hand det deär djur direkt lever vegetationen påsom av
missgynnas. Fågelarter beroendemossen ärsom öppnasom vatte-av

försvinner också vidnytor dikningen.
Det avrinnande kvalitet påverkar faunanvattnets i de vattendrag

och sjöar fråntar emot Vilkavatten förändringarsom torvmossen.
inträder varierar med de lokala förhållandena,som täktmetoden och

omfattningen exploateringen.av
Avgörande för bottenfaunans reaktion belastningenär organisktav

material och övriga förändringar i vattenkvaliteten. Organiskt slam
leder till syreförbrukning dåstor det bryts ned. Detta påverkar livs-
betingelsema för den vattenlevande faunan. Sålunda kan tillgången på
föda för fisken minska. Likaså kan förhållandena för fiskens fort-
plantning försämras. Med lämpliga åtgärder för minska utsläppenatt

material med avrinningsvattnet kan effekternaav ñskpå och övrig
vattenlevande fauna dock begränsas.

Landskapsbileien

Exploatering för energiändamåltorvmosse påverkar landskaps-av en
bilden. Redan iordningsstållandet området innebär vegetationenattav

bort och planastas Normaltatt ytan emellertidut. är områden för täkt
belägna långt fråntorv bebyggelse ochav allmänna varförvägar,

inverkan landskapsbildenpå i fallmånga inte blir så märkbar.
Täkt begränsar möjligheternatorv till rörligt friluftsliv inomav det

direkta täktområdet. Normalt måste tillträde till detta begränsas med
hänsyn till bl.a. olycksrisken och risken för brand i den dikade
mossen.
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Ejierbehandling

efterbehandlas. Kravmåstetäktverksamheten avslutats torvmossenDå
täkttillståndet.regelmässigt iföreskrivsdettapå

jordar-ts-ochdränerings-främstförhållanden,lokalaBeroende på
våtantingenskapasyfta tillefterbehandlingenkanförhållarldena, att en

utbrutnamiljö denpåeller torr mossen.en
sjöhöjs kanvattenvivåochupphördräneringen enOm mossens

prak-våtmarksfåglar. Deradmiljö förbli brakanskapas enensom
dockärutbrutnaefterbehandling torvmossarerfarenheternatiska avav

begränsade.längesåännu

energipolitikenroll iTorvens5.7.3

användasförbröts1970-talet attbörjani torvoljekrisenFöre av
energi-förutvinninghadejordförbättringsmedel. Däremotfrämst som

kristider.underomfattning baraförekommit i störreändamål
kom1970-taletbörjanienergikrisensamband med.iFörst av

energikällorinhemskariktasintresse åter mot somstatsmaktemas att
följande åren,därefterdeunderförstärktesolja. Intressetkunde ersätta

utvecklings-forsknings- ocholikafrånresultatentill följdbl.a. av
1975.sedandrivits årprogram som

tidenförenergipolitikenförriktlinjerriksdagen1981Våren antog
riktlinjernaEnligtNU60.bil.l98081:901990 prop.fram till år

andeloljansminskaenergipolitikenförhuvuduppgift att avdetvar en
1990.till % Detta% 40 är70dåvarandefrånenergitillförseln caca

väsentligt. Somökadeanvändningenbl.a.förutsattemål torvatt av
skogs-huvudsakibränslen,skulle inhemska1990gällde årmål att

TWhår. Den33för produktionanvändasochbränslen avtorv,
enligtutgjordefrånkommaårligen beräknades torvenergimängd som
1990.TWhll6 och senast1985 och mellanTWhriktlinjerna 1 senast

l98485:l20,År prop.energipolitiskt beslut1985 fattades nyttett
särskild lag,införandetbeslutinslagen i dettaNU30. Ett av envarav

itorvlagen,kalladhärtorvfyndigheter,vissa1985:620lagen om
förtillståndsprövningen attförenklingåstadkommasyfte att aven

energi.utvinnaförtorvfyndigheterbearbetaochundersöka att



534 Kapitel 5

Riktlinjer för energipolitiken inför 1990-talet fastställdes riks-av
dagen år 1988 prop. 198788:90, NU40. Frågor inhemskaom
bränslen spelade dock i dessa riktlinjer relativt undanskymd roll.en

I propositionen 199091:88 energipolitiken uttalas bl.a.om
följande. Energipolitikens mål är på kort och långatt sikt trygga
tillgången på och energi på med omvärlden konkurrens-annan
kraftiga villkor. Härigenom främjas god ekonomisk och socialen
utveckling i Sverige. Energipolitiken skall frånutgå vad ochnaturen
miljön kan bära. Landets elförsörjning skall energi-tryggas ettgenom

isystem största möjliga utsträckning grundassom på varaktiga, helst
inhemska och förnyelsebara, energikällor effektiv energi-samt en
hushållning. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om
miljön vid användningen och utvecklingen all energiteknik. Enav
trovärdig politik för omställningen och utvecklingen energisystemetav
förutsätter konkreta åtgärder förenar stabil och tillräckligsom en
tillförsel energi med energipolitikens övriga mål.av Stränga miljökrav
skall gälla för all el- och värmeproduktion. Utsläpp koldioxid vidav-
förbränning fossila bränslen påverkar klimatet.av Det är därför
angeläget i största möjligaatt utsträckning undvika eldning med fossila
bränslen. Detta kan ske aktiv energihushållning ochgenom en genom

utnyttja förnyelsebaraatt energislag inte något nettotillskottsom ger
koldioxid till atmosfären. Biobränslen,av redan spelarsom nu en

väsentlig roll i den svenska energiförsörjningen, har den bak-mot
grunden viktig uppgift fylla i omställningenen att och förnyelsen av
energisystemet a. 6 fi.prop. s.

För påskynda introduktionenatt inhemska bränslen har vidtagitsav
olika ekonomiska styråtgärder från sida. Intresset förstatens torv-
brytning har därigenom ökat.

5.7.4 Regleringen torvbrytningav

Tiden före torsdagens tillkomst

Före torvlagens ikraftträdande den 1 juli 1985 fanns inga särskilda
bestämmelser reglerade rätten undersöka och bearbetasom att torv-
fyndigheter. Rätten till torvtäkt förbehållen markägaren. vissaIvar
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stödmedlänsstyrelsenmeddelastäktförbudkundefall torvmot avav
möjlig-fannsenergiutvinningförfråganaturvårdslagen. I torvomav

expropriation.torvtillgångenförvärvatvångsvishet genomatt
mineral-vissa1974:890lagenupphävdadenGenom omnumera

täkttillinnebar rättenbestämmelserinfördes att avfyndigheter som
beroendegjordeshusbehovstäktenergiändamål avför utomtorv

regleringeninfördaför denstödTillkoncession.tillståndsärskilt
nämnvärtomfattning densådanTorvtäkt i attföljande.anfördes bl.a.

åtskilligainnebärenergiförsörjningensvenska pro-påverka denkan
försäkraanspråk måsteiarealer måsteblem. Genom tas manatt stora
hindrarfastigheterolikatorvmarkema påsplittringintesig att avom

Eftersomtorvtäktönskvärd ägersynpunktallmänfrån rum.att en
ochnaturvårds-frånskadeverkningarmedföra svårakantorvtäkt

till platserförläggstorvtäkttillvidaremiljösynpunkt, måste attseman
alltsåbehövssynpunkter. Detdessafrånminst skada endendär gör

ochståndfå tillkan styravid behovsamhälletvarigenomlagstiftning
skapasocksålagstiftning börsådanGenombränntorv.täkt enav

torvmark,värdestegring påframtidaförebyggaförutsättningar att en
lämpligenergiändamål. Enföranvändningberor på torvenssom

mine-andravissautvinningmedlikhetitorvtäkt,lösning är avatt
150.prop.1974:146koncessionberoende s.raliska görsämnen, av

orvlagenT

innebärtorvfyndighetervissa1985:620i lagenBestämmelserna om
bearbetaochundersökaförkoncessionfordrasdethuvudsak atti att

länsstyrelsenligger påPrövningenenergi.utvinnasyftetdå är atttorv
enligttäkttillståndfråganprövningenmedsamordnasoch omav

undersökningföreta utanharMarkägaren rätt attnaturvårdslagen.
medjämställskoncession,inte harkoncession, någon menannanom

bearbetning.koncession försökaskyldighetgällerdetandra attnär
längehusbehovstäkt, såmarkägarensförintedockbehövsTillstånd

beviljats någoninte harkoncession annan.
tid.vissgällaochområdebestämtskallKoncession enettavse
vissmedårhögst tvåtidförmeddelasUndersökningskoncession en av

undersökaensamrättinnehavaren attförlängning ochtillmöjlighet ger
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koncessionsområdet för finna brytvärdatt Den kan förenas medtorv.
eller företrädesrätträtt till bearbetningskoncession fyndigheten ärom

brytvärd. Prövningen innefattar bedömning sökandens lämplig-en av
het. Den i varje enskilt fall lämpade skall få koncessionen.mest Vid
prövningen skall också göras summarisk avvägning sådanaen mot
allmänna och enskilda intressen kan intressetstå brytamot attsom
torven.

Bearbetningskoncession rätt undersöka, bearbeta och till-attger
godogöra sig Prövningen itorven. ärendet bearbetningskoncessionom
innebär väsentligen bedömning i ärendet undersök-samma som om
ningskoncession. Bearbetningskoncession får dock meddelas endast om
fyndigheten kan bearbetas ekonomiskt. Beslut länsstyrelsen i kon-av
cessionsärenden överklagas till regeringen.

Bearbetning med stöd koncession kan påbörjas antingen efterav
medgivande markägaren eller efter tillstånd länsstyrelsenav attav

marken ita anspråk för bearbetning. Därvid bestäms det område som
får i anspråk för bearbetningtas och därmed sammanhängande verk-
samhet. Ersättning för skada och intrång exploatören kan för-som
pliktas erlägga till markägare och andra avsakägare bestäms fastig-
hetsdomstolen.

5.7.5 Allmänna synpunkter på anpassningen till miljö-
balken

Liksom minerallagen syftar torvlagen i första hand till regleraatt
förhållandet mellan å sidan den undersöker och bearbetarena som en
torvfyndighet och å andra sidan markägare och innehavare särskildav

tillrätt marken. Bara i mindre omfattning lagen bestämmelserupptar
har syfte. Exempelett annatsom på regler det slaget deärav senare
kan betecknas hindersbestämmelsersom och reglerna intres-som om

seavvägning enligt naturresurslagen. Hit hör också bestämmelser som
detgör möjligt föreskriva villkoratt till skydd för motstående

intressen.

För täkt bl.a. förtorv ändamål än markägarensav annat husbehov
krävs enligt ll kap. l § första stycket miljöbalken tillstånd. Kravet på
särskilt täkttillstånd gäller dock inte i fråga täkt för vilken be-om
arbetningskoncession meddelats enligt torvlagen. De föreslagna be-
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gällermiljöbalkentäkttillstånd enligt ävenstämmelsema torv-om
tilltillståndet täktenergiändamål. Ettför ändamålbrytning änannat

motverkaellerförde villkor behövs begränsaförenas medkan attsom
fåttskall den harregelmiljönmenlig inverkan täkten. Sompå somav

i täkt-Beslutvidtas.sådanatillståndet ställa säkerhet för åtgärderatt
Naturvårdsverket har besvärsrättöverklagas till regeringen.ärenden

i ärenden.sådana
miljö-ll kap. 5 §iundersökningsstadiet blir bestämmelsenPå

med densamrådaskyldighetaktuell, innebärande bl.a.balken att
väsentligtkanverksamhetmyndighet regeringen bestämmer somom

fall krävasi vissabearbetningsstadiet kannaturmiljön.ändra På
Enligt bilaganmiljöfarlig verksamhet.tillstånd enligt miljöbalken till

1989:364miljöskyddsförordningentill för gällandeden närvarande
produktiontorvtäkt medtillstånd förfordras länsstyrelsen enav

krävertäktöverstigande 10 000 kubikmeter år. För somannanper
anmälanskalleller l § torvlagennaturvårdslagentillstånd enligt 18 §

till kommunen.göras
torvbrytning, dvs.5.7.2 framgåravsnittredogörelsen iAv att

undan-finnspåverkar naturmiljön.alltid Detbearbetning, så gott som
innefatta sådanundersökningsarbete kansituationer dåtagsvis även

fordras,ingripande åtgärderfallet dåkanpåverkan. Detta mervara
Ävenundersökningsområdet. dåinom eller tillbyggsväg torvt.ex. att

undersökning frågakan detutvinnas i samband medmåste omvara
miljöpåverkan.

visserligen i vissa fallnödvändigenligt torvlagen ärEn rätt menen
för bedriva verksamhetförutsättningtillräckligingalunda att som

för undersök-ocksåomfattas lagen. bearbetning iblandochFörav
preciserasningsarbete förutsättningarnakommer således att engenom

miljöbalken.miljöprövning tillämpningmed även av
medskall skedubbelprövningEftersom huvudregeln är att en

miljölagstiftningen någontillämpning även genom-mersynesav
ochtorvlagenmellangripande ändring för samordningsystemetav

miljö-anledningmedmiljölagstiftningen inte behövlighälso- och av
bestämmelsertillkomst. miljöbalken innehåller strängarebalkens När

automatisktbestämmelsernalagstiftningnuvarande blir de strängareän
förföretagenligt miljöbalken ocksåtillämpliga vid prövning ut-av

vinning torv.av
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För anpassningen torvlagen till miljöbalken ibör dragstoraav
kunna tillämpas de principer vi i föregåendedet förordat i avsnittsom
5.1.3. Sådana bestämmelser i avsnitt 5.1.4 har sin platssom avses
också i torvlagen, innebärDet torvlagen bör innehålla allmänatt en
aktsamhetsregel i förening med allmän hänvisning till miljöbalkenen
och särskilda hänvisningar till miljöbalkens bestämmelser hus-om
hållning, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar. En
lokaliseringsbestämmelse det innehåll vi diskuterat i sistnämndaav
avsnitt finns det däremot inte plats för i torvlagen, eftersom torv-en
fyndighet måste utvinnas där den ligger eller också lämnas obruten.

Miljöbalken innehåller vissa materiella rättsliga förregler pröv-
ningen tillstånd till täkt. Enligt bestämmelserna skall behovetav av
täktmaterialet devägas skador djurlivetpå ochväxt ochmot på natur-
miljön i övrigt täkten kan befaras orsaka och intressetmotsom av
hållbar hushållning med Om täkten kan befaras försämranaturresurser.
livsbetingelsema för någon eller djurartväxt- sällsynt ellerärsom
hotad, får tillstånd lämnas endast det allmänna behovet täkt-om av
materialet synnerligenär Bestämmelserna blir tillämpliga bl.a.stort.

täktpå för andra ändamål energiutvinning.äntorv Torvlagen börav
innehålla bestämmelser medför torvtäkter för enerigändamålattsom
blir underkastade miljöregler torvtäkter för andra ända-samma som
mål, vilka enligt miljöbalken.prövas

Torvlagen innehåller redan bestämmelser villkor för kon-nu om
cession, ändring sådana villkor, återställningsåtgärder ochom av om

skyldighet ställa säkerhet för fullgörandet villkor.att Denom av synes
böra kompletteras med vissa ytterligare bestämmelser den viartav
diskuterat i avsnitt 5.1.4, såsom för Miljöombudsmannenrättom om

överklaga vissa beslut.att Den nuvarande skyldigheten ställaatt
säkerhet för villkor bör skäl vi anfört i avsnitt 5.1.4 ersättasav som

skyldighet ställa säkerhet för återställningsåtgärder.attav en

5.7.6 Specialmotivering till förslaget till lag ändringom
i lagen 1985:620 vissa torvfyndigheterom

l § undersökningFör och bearbetning fyndigheter förtorv attav av
utvinna fordrasenergi särskilt tillstånd koncession, inte annatom

följer 3av a
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i frågaFörutom hänvisningen i ledetandra överensstämmerom para-
grafen med nuvarande lydelse.

Vid3 § undersökning och tonjyndigheter skall till-bearbetning av
börlig hänsyn till allmänna till enskild Skadorochintressen ratt.tas
och olägenheter kan drabba miljön ellernaturen skallmänniskan,som
förebyggas och skaderisker skall allt den utsträckningundanrojas, i
det ekonomiskt rimligt vid verksamhet slag det frågadetär ärsomav
om.

Bestämmelser fråga skydd för människors hälsa eller miljoni om
och ifråga främjande medhållbar hushållning naturresurserom av en
finns miljöbalken.i

Paragrafen Innehållet i nuvarande 3 har flyttats till 3är §ny. a
Även intressen, torvintressena, främst allmännastår emotom som

i flestasådana, de fall kan tillgodoses med tillämpning av annan
lagstiftning föreslår vi det i torvlagen allmän aktsamhets-att tas en

miljöhänsyn.regel bl.a. avsnitten 5.1.4I och 5.1.5 har viom
diskuterat förutsättningarna för sådanhur regel bör utformas.en

Enligt imening bör torvlagen denvår allmänna aktsamhets-tas
regel i miljöbalken återfinns i 1 kap. 7 i fall bör densåsom reser-
vation finns i 1 kap. 12 § miljöbalken också tillkomma uttrycksom
i bestämmelsen.

enlighet vad vi anfört i avsnitt 5 börmed .1.4 övergripandeI av en
iaktsamhetsregel torvlagen framgå, avvägningar skall skeatt även

allmänna intressen hälso-,andra miljö-än och hushållnings-gentemot
intressena liksom enskild rätt, fastighetsägares ochgentemot t.ex.
nyttjanderättshavares intressen företagarens. förstai förhållande till I
stycket föreslås därför vid och bearbetningundersökningatt torv-av
fyndigheter tillbörlig hänsyn till andra allmännaskall till ocksåtas
intressen liksom till enskild rätt.

De motiverade bestämmelserna i första stycket.har tagitsnu upp
Med stöd första stycket till exempelvisskall kultur-hänsyn tasav
minnen fornminnenoch liksom till rennäringen.

andraI stycket har tagits bestämmelser ierinran attupp en om
fråga skydd för människors miljön och i frågahälsa ellerom om
främjande hållbar hushållning finns i miljö-med naturresurserav en
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balken. Vi har behandlat utformningen i avsnittsådan regelav en
5.1.4.

3 § Fastighetsågaren har får tillåtas.a ---
Fastighetsågaren får förfyndigheten.---

Paragrafen 3överensstämmer med nuvarande

6 § Bestämmelser berör verksamhet denna lag finns,isom som avses
miljöbalken, också plan-i och bygglagen 1987:10 och lageniutom

1988:950 kulturminnenom m.m.

Paragrafen innehåller i nuvarande lydelse i fråga verksamhetatt om
i lagen skall iakttas tillämpliga föreskrifter i plan- ochävensom avses

bygglagen, miljöskyddslagen och andra författningar. Hänvisningen till
miljöskyddslagen den föreslagna hänvisning till miljöbalkenersätts av
i 3 hänvisningarAv till övriga författningar endast sådana tillsynes
plan- och bygglagen lagen kulturminnen motiverade.samt om vara

6 § enligtHar kap. miljöbalkenregeringen 5 fråganprövata om
tillåtligheten anläggning eller åtgärd, beslutetviss bindandeårav en
vid enligt denna lag.prövning

Paragrafen är ny.
Motiven för bestämmelsen redovisas i avsnitt 5.1.4. torvbryt-För

ningens del blir regeln aktuell främst vid i fjäll-torvtäkt de obrutna
områdena.

Innebörden den föreslagna bestämmelsen den fortsattaär attav nu
långsiktiga markanvändningen skall definitivt avgjordvara genom
regeringens beslut och intresseawägningden gjorts i ärendetatt som
skall ligga till grund för bedömningen vid fortsatta prövningenden
enligt torvlagen.

§7 fårKoncession meddelas endast det från allmän synpunkt årom
lämpligt verksamhet med koncessionen tillkommer ståndatt som avses
och sökanden från sådan synpunkt lämplig bedriva verksam-dr att
heten.
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ärenden beviljande bestämmelsernaI koncession tillämpasom av
3 och 4 kap. miljöbalken fastställtsi sådana kvalitetsnormersamt som

stödmed 6 kap. miljöbalken.av
ärende beviljande skall ntiliäkonsekvens-I koncessionett om enav

beskrivning enligt 8 kap. miljöbalken till ansaaningen.fogas

stycket förstaFörsta stycket i nuvarande lydelse. Andra ochmotsvarar
tredje styckena är nya.

Motiven för föreslagnade tredje styckena redovisasandra ochnu
i avsnitt 5.1.4.

beslut regeringenAtt i enligt 5 miljöbalkenärenden kap.av om
tillåtlighetsprövning anläggningar skall tillämpas ocksåstoraav m.m.
i konoessionsärenden enligt framgår 6torvlagen redan av a

Andra stycket i nuvarande lydelse föreslås få motsvarighet i b7 §
och fjärde istycket nuvarande 7 § får motsvarighet i 7 § stycket.a

7 § ansökan bearbetningskoncessionNär skall be-prövas,a en om
hovet för utvinning energi de skador påvägas växt-torven motav av
och djurlivet och naturmiljönpå i bearbetningen kan be-övrigt som
faras orsaka och hållbarintresset hushållning medmot natur-av en

bearbetningenOm kan befarasförsämra livsbetingelsema förresurser.
eller djurart sällsynt ellernågon hotad, får tillståndväxt- ärsom

lämnas behovetendast det allmänna för utvinning energitorvom av av
synnerligenär stort.
Bearbetningskoncession får meddelas endast det sannoliktgörsom
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt.att

Första stycket Andra med fjärdeär 7 §stycket överensstämmernytt.
istycket nuvarande lydelse.

Miljöbalken innehåller vissa bestämmelser förut-materiella om
sättningarna för tillstånd till täktverksamhet olika slag, bl.a. för ut-av
vinning Enligt dessa 3 förstabestämmelser kap. § stycketlltorv.av
skall, ansökannär täkttillstånd täktmaterialetbehovetprövas,en om av

de skadorvägas djurlivet naturmiljön i övrigtpå ochväxt- och påmot
täkten kan befaras orsaka och intresset hållbar hushåll-motsom av en

ning med Om täkten kan befaras försämra livs-naturresursema.
betingelserna för någon eller djurart sällsynt eller hotad,växt- ärsom
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får tillstånd lämnas endast allmänna täktmaterialetdet behovetom av
synnerligenär stort.

sådan materiellEn regel förutsättningarna för täkttillstånd finnsom
inte i naturvårdslagen.nu

miljöbalken i llI kap. l § andra stycket 2 kravetsägs påatt
täkttillstånd enligt miljöbalken inte gäller för täkt för vilkentorvav
bearbetningskoncession har lämnats enligt torvlagen.

undantag för tillämpningenDet bestämmelserna täkttillståndav om
vi föreslår i miljöbalken har motsvarighet i gällande bestämmelsersom

i naturvårdslagen. föreslagna materiellaDe bestämmelsernanya om
förutsättningarna för täkttillstånd syftar till till miljö-att ta vara
intressen, särskilt skyddet biologiska mångfalden,den harav som

vikt i samband med torvutvinning i situationer. Viandrasamma som
föreslår därför motsvarande materiella regler införs i torvlagen. Detatt
bör ske i förevarande paragraf.

Enligt 10 kap. 2 § andra stycket miljöbalken inte tillståndbehövs
för markawattning i samband med i enlighet tillståndtorvtäkt meden
enligt torvlagen. Eftersom miljöbalken inte innehåller materiellanågra
regler förutsättningar för markawattning bör inte heller torvlagenom
innehålla sådananågra regler.

7 b § fårKoncession strida detaljplan ellerinte områdes-mot en
bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte mot-
verkas, får dock mindre avvikelser göras.

Paragrafen med 7 § andra stycket i lydelse.överensstämmer nuvarande
frågaEn kan diskuteras den vid torvutvinningär utöversom om -

detaljplan och områdesbestämmelser bör beaktas också vissa andra-
planförutsättningar. gäller således fallDet sådana då koncessions-
området beläget utanför område omfattas detaljplanär ellersom av
områdesbestämmelser. Motsvarande fråga i 198889:92berördes prop.

minerallagstiftning där föredraganden anförde bl.a.om ny m.m.
följande. ärenden bearbetningskoncessionI bergmästarenmåsteom
alltid ha tillgång uppgiftertill den kommunala planeringen. Om ettom
område där det begärs koncession ligger inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, bergmästaren bunden den kom-är av
munala planeringen. Om koncessionsområdet liggerdäremot utanför
sådant planlagt område, vilket torde det vanligaste, skallvara en
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intresseavvägning grundvalpå bestämmelserna i naturresurslagenav
Områdenäga saknar områdesbestämmelserdetaljplan ellerrum. som

berörs endast den kommunala översiktsplanen, inte formelltärav som
bindande. denI planen torde då inte mineralfyndigheten,ha beaktats

inte varit känd tidigare. kommer därförIntresseavvägningen attsom
ske mellan ntineralintnesset och det ändamål i översikts-som anges
planen. Eftersom bergmästaren skall med länsstyrelsen, blirsamråda
det i praktiken demia kommer intresseawägningen a.göraattsom

88.prop. s.
Aven vissa skillnader föreligger i planhänseende mellanom

minerallagen och torvlagen, bl.a. det förhållandet de flestaatt torv-
fyndigheterna torde kända, finns enligt mening ingavårvara av-
görande skäl ñr behandla frågan annorlunda i torvlagen iänatt
minerallagen.

Eftersom andra planförutsâttningar sådana följer detalj-än som av
plan och områdesbestämmelser således skall beaktas vid den avvägning

skall i koncessionsärendet enligtgöras hushållningsbestämmel-som
i 3 och 4 kap. miljöbalken, finns det inget behov byggaattserna av nu

bestämmelsen i förevarande paragraf. tilläggEtt skisserat slagut av
skulle dessutom kunna skapa osäkerhet i prövningshänseende.

12 5 koncession skallEn förenas med de villkor behövs för attsom
motverka eller begränsa menlig inverkan verksamheten päav
människors hälsa eller och förmiljön främja hållbar hushållningatt en
med fär skydda andra allmänna ochintressennaturresurser samt att
enskild rätt.

Meddelas bearbetningskoncession fastighets-för ännågon annan
frágai fyndighetägaren från förvilken utvinnerdenne sitttorvom en

husbehov, skall koncessionen, skäl föranledersärskildainte annat,om
förenas med villkor fastighetsägarendet möjligt för pdgör attsom
skäliga villkor få för husbehov fortsättningen.sitt itorv även

Första stycket delvis första i nuvarande lydelse.stycketmotsvarar
Andra stycket överensstämmer med andra stycket.nuvarande

Första stycket förslås ändrat till miljöintressenahänsynenså att
särskilt skäl för villkor. Skälen härförmeddelaett attanges som
redovisas i avsnitt 5.1.4.
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13 § koncessionEn fär för giltighet beroende säker-sin göras attav
het ställs för koncessionshavaren skall jitllgära skyldighet enligt 34att
§ bort anläggningar och vidta andra åtgärder för äterställning.att ta
Vid beaktansvärd omfattning skall säkerhetingrepp i naturen av
ställas, det finns särskilda skäl tillinte något Visar sigannat.om
säkerheten otillräcklig, fär länsstyrelsen bestämma ytterligareatt
säkerhet skall ställas.

Enligt nuvarande lydelse paragrafen koncessionshavaren,skallav om
inte särskilda skäl föranleder åläggas ställa säkerhet förannat, att att
villkor till skydd för naturmiljön, intressen ellerandra allmänna
enskild skall uppfyllas; visar fårsäkerheten sig otillräckligrätt om
länsstyrelsen bestämma ytterligare säkerhet skall ställas.att

Villkor enligt 12 förmodas§ kan sådan det ofta ärart attvara av
dem ekonomisktsvårt åsätta värde. sådana fall då kon-Iatt ett en

eessionshavare inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrivna villkor
kan koncessionen återkallas med stöd 17 sådan påföljd tordeEnav

effektivare påtryckningsmedel risk inte få tillbakaänett attvara en en
ställd säkerhet. Vi föreslår skäl vi anfört i avsnitt 5.1.4 attav som
skyldigheten ställa säkerhet för villkor får ioch det ställetutgåatt att
införs möjlighet ställa krav säkerhet för fullgörandetpåatten av
återställningsåtgärder.

14 ä

Enligt förevarande paragraf får, det verksamhet för vilkenom genom
koncession meddelats uppkommer betydande olägenhet intesom
förutsågs koncessionen meddelades, länsstyrelsen denär bestämma
villkor för den fortsatta verksamheten behövs för förebyggaattsom
eller minska olägenheten.

Bestämmelsen helt i linje imed vad vi avsnitt 5.1.4 anförtär om
ändring villkor för tillstånd.av

34 ä

Paragrafen innehåller bestämmelser skyldighet för koneessions-om
havaren vidta återställningsåtgärder, koncessionen upphört.näratt
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föreslagit5.1.4avsnittii linje med vadligger heltBestämmelsen
återstållningsåtgärder.om

medförenatsvillkorkoncessionshavare inte39 § Iakttar somen
vidta34 §skyldighet enligthanejterkámmer inteeller attkoncessionen
eller35stöd §medvad begärtselleráterstdllningåtgärder för avsom

honomföreläggalänsstyrelsen vid vitestycket, får attandra36 §
skyldigheter.fidlgara sina

handrack-ochbetalningsföreläggandeUnder förutsdtringsamma ---
bring.

enligtskyldighetkoncessionshavarensändradParagrafen föreslås så att
be-bådeomfattasåterställninsåtgärder kommervidta34 att§ avatt

föreläggalänsstyrelsenförförsta stycket attstämmelserna i rättom
handräckningsärskildstycketi andrabestämmelsernavite och avom

koncessions-bekostnadrättelse påför åstadkommakronofogden att av
havaren.

genomförandehandräckning försärskildfråganVad angår avom
sigdet kan rörauppmärksammasböråterställningsåtgärder att om
det ärdärför diskuteraskanomfattande arbeten. Detmycket om

kronofogdemyndigheten.uppgiftsådanändamålsenligt läggaatt en
kanÅ koncessionshavarenförslagerinrassidan vårtandra attom

återställnings-genomförandet sådanaförsäkerhetställaåläggas av
vadtäckta ochi förvägalltsåkanKostnadernaåtgärder. somvara

uppgift kansådanarbetena. Enadministrationensålundaåterstår är av
kronofogdemyndigheten.betänklighet läggas påutan

användasinte börhandräckningsärskildinstitutetdetOm attanses
vitesföre-bestämmelserisammanhang bör ställeti förevarande om

införas i 34såvitt återställningsåtgärderläggande angår

hosöverklagasfårdenna lagLänsstyrelsens beslut enligt41 § rege-
naturvårdsverkStatensbeslut får överklagasSådant ävenringen. av

bestämmelsertillämpningenMiljöombudsmannenoch såvitt avavserav
hälsan eller miljön.skydd förtill

vidbetydandeblinaturmiljön, kansärskilt torv-Miljöskadoma, på
talerätt äventillerkännasdärförMiljöombudsmannen börbrytning.

miljön.ellerhälsanskyddet försåvitt angårenligt torvlagen
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5.8 Kontinentalsockellagen

8.1 Inledning

Lagen 1966:314 kontinentalsockeln kontinentalsockellagenom
grundar sig 1958på års konvention kontinentalsockeln, vilkenom
trädde i kraft 1964.år Enligt konventionen utövar strandstaterna

rättighetersuveräna kontinentalsockelnöver såvitt dennas ut-avser
forskande och tillgodogörandet dess naturtillgångar. Med naturtill-av
gångar enligt konventionen mineraliska och andra icke levandeavses
tillgångar havsbottnenpå och i dennas underlag vissa levandesamt
organismer havsbottnen.på

Strandstaten har rätt på havsbottnen uppföra,att underhålla och
driva de anläggningar och andra inrättningar fordras för sådansom
verksamhet säkerhetszonerupprättasamt att kring inrättningama.
Dessa inteär betrakta vilketatt öar, bl.a. innebär de intesom att
påverkar gränsdragningen kring strandstatens sjöterritorium. Inrätt-
ningarna underkastadeär strandstatens jurisdiktion. Avsikten med
denna regel torde i första hand den i kraft kon-att statvara som av
ventionen sitt tillstånd till anläggningengett och verksamheten skall ha
makt upprätthålla ordningatt och säkerhet på anläggningen. Regeln
torde emellertid också inbegripa befogenhet för strandstaten att
tillämpa nationell lagstiftning på anläggningenannan prop.
1966:114 54.s.

Det åligger strandstaterna inom säkerhetszon vidtaatt allaen
lämpliga åtgärder för skydda havets biologiskaatt tillgångar mot
skadliga ämnen. Strandstatens rättigheter med avseende kontinental-på
sockeln får inte inverka detpå ovanförliggande egenskapvattnets av
fritt hav. Inte heller får utforskandet sockeln eller tillgodogörandetav

dess naturtillgångar lända till intrång i sjöfarten, ñsketav eller beva-
randet havets biologiska tillgångar i vidare mån kanav än som anses

Ävenberättigat. vissa andra intressen skyddas.
Med kontinentalsockeln förstås enligt lagen kontinentalsockelnom

havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde inomsamt
det område utanför territorialgränsen regeringen bestämmer isom
enlighet med kontinentalsockelkonventionen 1 §. Lagen reglerar

utforskarätten kontinentalsockelnatt och utvinna dess tillgångar.
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tillämpning iför lagensundantagImtanför territorialgränsen görs
stödmedreglerasorganismerlevandesådanafångstfråga somavom

Även frågaifinnsundantagandravissafiske.lagstiftningen omomav
reglerapraktikeni sägaskantillämpningsområde l §. Lagenlagens

kontinen-naturtillgångar pålevandeintemineraliska och andraendast
lagen äruttrycka det såockså kunnaskulle atttalsockeln. Man en

för havsbottnen.minerallag
sigförbehåller rätten attutformad detpå sättet statenLagen är att

2 §.kontinentalsockelnnaturtillgångarutvinnaochutforska ur
dockkanbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som

3 §.utvinning änellertill utforskning statentillståndlämna annan
ochtillstånds-regeringensvida dettill ärramlag såLagen attär en

rättighetemasupplåtnaför debestämmandeblirvillkorsprövning som
ekonomiska utbytetdetdelsigtillgodogörakaninnehåll. Staten aven

verksamhetenideltagandestatligtvillkorverksamheten omgenomav
liknan-ellerprodukternaandelar i annatavgifter ellereller genomom

villkor 4 §.de
forskning, dvs.alla formerutforskningbegreppetMed avavses

havsbottnen,medkontaktfysiskforskning som°skersådanäven utan
Vissfrån fartyg.mätningargeofysiskaflygprospektering ocht.ex.som

kontinentalsockelförord-enligt 3 §dockforskning krävervetenskaplig
tillstånd.1966:315 inteningen

kontinentalsockelförord-enligt 3 §territorialgränsen krävsInnanför
sådanfrågaiendastjuridisksvenskförningen tillstånd ompersonen

under-ellereller saltolja,letning efterinnebärundersökning gassom
anläggninginrättandesprängning,borrning,sökning innebär avsom

inteUndersökningibetydelseingreppeller naturen. somannat av
geologiskaSverigeshosanmälasdock i förvägtillstånd skallkräver

undesökning, SGU.
viss tidförgällaområde ochskall bestämttillståndEtt ettavse

ochallmännaskyddavillkor förmedförenasTillståndet kan3 §. att
§.enskilda intressen 4

medsambandinaturresurslagentillKontinentalsockellagen anknöts
Naturresurslagen78.198889:92tillkomstminerallagens prop. s.

ärendeninte iutvinningstillståndärendentillämpas iskall ommenom
3undersökningstillstånd §.

belägetområde heltstentäktoch påtill sand-,Tillstånd grus-
konti-5 §SGUi allmänhetmeddelasterritorialgränseninnanför av
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nentalsockelförordningen. övrigtI meddelar regeringen tillstånd enligt
kontinentalsockellagen.

Regringen kan besluta det anläggning för forskningatt ellerrunt en
utvinning får finnas säkerhetszon sträcker sig högst 500en som m.
från anläggningen 6 §.

Tillsyn över föreskrifter och villkor efterlevsatt SGUutövas av
2 § kontinentalsockelförordningen.

Svensk lag tillämplig inomär den del kontinentalsockeln ärav som
Ävenbelägen på svenskt territorium. därutanför kan svensk lag

tillämpas i betydande omfattning. Inom anläggning och säkerhetszon
utanför territorialgränsen tillämpas med vissa undantag svensk lag
10 §. Bl.a. tillämpas miljöskyddslagen utanför territorialgränsen bara

regeringen grundpá särskilda skäl förordnat villkor förom av ettsom
tillstånd enligt lagen kontinentalsockeln prövning enligt miljö-attom
skyddslagen skall ske hos den myndighet regeringen bestämmer.som
Så får ske bara tillstånd enligt miljöskyddslagen behövs förom en
motsvarande verksamhet innaför territorialgränsen.

Lagen innehåller också bestämmelser för överträdelserom ansvar
lagen eller föreskrifter och villkor meddelatsav med stödav som av

lagen.

5.8.2 Allmänna synpunkter på anpassningen till miljö-
balken

För anpassningen kontinentalsockellagen till miljöbalken bör iav
betydande delar kunna tillämpas den ordning vi i det föregåendesom
förordat i avsnitten 5.1.3 och 5.1.4. Kontinentalsockellagen företer
dock på grund sin internationella anknytning vissa särdragav som
medför särskilda svårigheter vid anpassningen. 10I § svenskattanges
lag med vissa undantag tillämpligär inom anläggning och säkerhetszon
utanför territorialgränsen. direktEn tillämpning miljöbalken tordeav
böra begränsas till inrättningar och säkerhetszoner och behandlas i
10 Enligt artikel 2 l i kontinentalsockelkonventionen utövarmom.
visserligen strandstaten rättighetersuveräna kontintentalsockelnöver
för dennas utforskande och tillgodogörandet dess naturtillgångar.av
Att miljöbalkengöra direkt och generellt tillämplig i dessa frågor
skulle emellertid strida den svenska lagensmot nuvarande uppbygg-
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kontinental-ellerkonventioneninte stridadetkannad. Däremot mot
deinnebördendeni frågauppbyggnad närmaresockellagens avatt om

medhushållningenochmiljöhälsa,avseendemed påskyldigheter
kontinental-verksamhet pååvila den utövarbörnaturresurser somsom

principer.grundläggandemiljöbalkensbeaktasockeln
lagen5.9avsnittiberörsHavsrättskonventionen, omomsom

förskyldighetochstödvidsträcktekonomiskaSveriges gerzon, --
särskiltmiljönmarinadenskyddaföråtgärdervidta attstater att

havsrättskonventionenSedan199293154 30.194,artikel s.prop.se
tillämpligmiljöbalkenföreligga görahinder intekrafti attträtt synes

lagförinomrimligendåkontinentalsockeln, merainom somenramen
frågor.havsrättsligareglerarallmänt

detintefinns närlokaliseringsbestämmelserförNågot utrymme
måsteñnnaskanfyndigheterkontinentalsockellagen. Degäller som

opåverkade.lämnasellerliggerdär deutvinnasochutforskas
aktsam-allmäninnehållakontinentalsockellagenbörDäremot en

tillhänvisningarsärskildaliksommiljöntillhetsregel hänsynenom
ochmiljökvalitetsnormerhushållning,bestämmelsermiljöbalkens om

miljökonsekvensbeskrivningar.
prövningenförreglermateriellavissainnehållerMiljöbalken av

avvägningskall det skebestämmelsernaEnligttill täkt.tillstånd en
skydd förbehovetochtäktmaterialet natur-mellan behovet avav

medförbestämmelserinnehållabörKontinentalsockellagenmiljön. som
miljöreglerunderkastadeblirkontinentalsockelntäkter på sammaatt

miljöbalken.enligtvilkatäkter prövassom
bestämmelseiredan 4 §innehållerKontinentalsockellagen omen

miljön. Be-förskyddvillkor tilltillstånd medförenamöjlighet att
föreskriftermed deöverensstämmelsetill bättreändrasstämmelsen bör

ochNyalagar.NRL-anknutnaföreslår i andravivillkor somom
iförordatvad vimedi enlighetmeddelaskunnavillkor börändrade

införasdärförbörvillkorsändringbestämmelseavsnitt 5.1.4. En om
kontinentalsockellagen.i

NRL-efter mönsterkontinentalsockellagenibör armanVidare av
skyldighetenbestämmelseinföraslagstiftning avseranknuten somen

andra åt-vidtaochanläggningarbortupphörtillstånd taettatt om
återställning.förgärder

säkerhetkrav påställamöjlighetinnehållaockså attbörLagen en
återställningsåtgärder.vidtaskyldighetenfullgörandet attför av
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Vi vidare beslut myndighetatt regeringenänanser av annan om
tillstånd utvinna naturtillgångar frånatt kontinentalsockeln bör kunna
överklagas Miljöombudsmannen liksom yrkesñskarenas organi-av av
sationer.

De ändringar i kontinentalsockellagen vi sålunda föreslårsom mo-
tiverar vi i följandenärmare avsnitt med specialmotivering.

5.8.3 Specialmotivering till förslaget till lag ändringom
i lagen 1966:314 kontinentalsockelnom

2 § Vid uybrskande kontinentalsockeln och utvinning natunill-a av av
frångångar denna skall tillbörlig hänsyn till allmänna intressentas

och till enskild Skador och olägenheterrätt. kan drabbasom
människan, miljön eller skall förebyggas och skaderisker skallnaturen
undanröjas, allt deni utsträckning det ekonomiskt rimligt vidär
verksamhet det slag det ,frågaärav som om.

Paragrafen är ny.
Av skäl vi anfört i nästföregående avsnitt kan inte miljöbalkensom

tillämpliggöras kontinentalsockelnpå i dess helhet. Däremot bör den
allmänna aktsamhetsregel i miljöbalken återfinns i l kap. 7 §som tas
in i kontinentalsockellagen; i fallså bör den reservation ñnns i 1som
kap. 12 § miljöbalken också komma till uttryck i bestämmelsen.

Närmare föreskrifter till skydd för miljön i enlighet med de nyss
angivna delarna miljöbalken kan med stöd 4 § meddelasav av av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer i formsom av
villkor för tillstånd till utforskning eller utvinnande naturtill-av av

frångångar kontinentalsockeln.
Lagen kontinentalsockeln syftar till avvägning forsknings-om en av

och utvinningsintressena också andra allmänna intressengentemot än
miljöintressena liksom enskilda intressen. Att i lagengentemot inta en
aktsamhetsregel enbart hänsynen till miljön kunnaom synes vara
vilseledande. Aktsarnhetsreglema bör därför innehålla också be-en
stämmelse tillbörlig hänsyn skall till allmännaatt intressentasom även
i övrigt och till enskild rätt.
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återkommeri övrigtmiljöbalkentillämpningenTill frågan avom
6 ochiparaplybestämmelsernaTillämpningen10undervi av

3underdockbehandlasmiljöbalken8 kap. a
regeringensbestämmelsemedtagitvilagförslag har attandraI en

skallmiljöbalken5 kap.enligttillåtlighetsprövningvidbeslut vara
regeringenEftersomi fråga.enligt lagenprövningenvidbindande

och kanlag göraförevarandeenligttillståndfrågorsjälv kan pröva om
bestämmelsesådanintedelegering behövsviderforderliga undantag en

här.

från denna.eller3 § Regeringen ---
tid.skallTillstånd viss---

tillstånd.Regeringen äger utan---

fårochstycket utgårfjärdeinnebärändringenföreslagnaDen att en
3motsvarighet i a

naturtillgångartillstånd utvinnabeviljandeärenden3 § I attavoma
miljö-kap.och 43bestämmelserna ikontinentalsockeln tillämpasfrån
6 kap.med stödfastställtskvalitetsnormersådanabalken avsamt som

miljöbalken.
ellerborrningtillståndbeviljandeärendeI att genomett avom

naturtillgångarkontinentalsockeln eller utvinnautforskasprångning att
miljö-enligt 8 kap.miljökonsekvensbeskrivningskalldennafrån en

ansökningen.tillfogasbalken

lydelse.nuvarandeistycketfjärdedelvis 3 §stycketFörsta motsvarar
stycketAndra är nytt.

utvinnatillståndi ärendenföreskrivs attnärvarandeFör att om
tillämpas.naturresurslagenskallkontinentalsockelnfrånnaturtill gångar

avsnittiredovisasbestämmelsenföreslagnaför denMotiven nu
5.1.4.

stycketi förstaparaplybestämmelserTillämpning de angessomav
frågorprövningenvidi dag ägabör på sätt omavrumsomsamma

kontinentalsockelnfrånnaturtillgångarutvinningtillstånd till menav
utforskning.tillstånd tillprövning frågorinte viddäremot omav
1991:738förordningeni §föreskrivs 7närvarandeFör om

tillståndärendenimiljökonsekvensbeskrivningar att genomatt om
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borrning eller sprängning utforska kontinentalsockeln eller utvinnaatt
tillgångar från denna enligt lagen kontinentalsockeln skallom en
miljökonsekvensbeskrivning bifogas ansökningen. Enligt vår upp-
fattning bör miljökonsekvensbeskrivningar krävas i omfattningsamma

hittills.som

3 b § Vid prövningen ansökan tillstånd till takt berg,av en om av
sand, lera eller andra jordarter kontinentalsockelnsten, på skallgrus,

behovet tåktmaterialet de skador och djurlivetvägas på vdxt-motav
och på natunniljön i övrigt täkten kan befaras orsaka ochsom mot
intresset hållbar hushållning med taktenOmav en naturresurserna.
kan befaras försämra livsbetingelsema för någon eller djurartväxt-

sällsynt eller hotad, fdrär tillstånd lämnas endast detsom om
allmänna behovet täldmaterialet synnerligendrav ston.

Miljöbalken innehåller vissa materiella bestämmelser förutsätt-om
ningarna för tillstånd till täktverksamhet olika slag. Enligt dessaav
bestämmelser ll kap. 3 första§ stycket skall, ansökannär en om
täkttillstånd behovetprövas, täktmaterialet vägas de skador påmotav

ochväxt- djurlivet och naturmiljönpå i övrigt täkten kan befarassom
orsaka och intresset hållbar hushållningmot medav naturresur-en

Om täkten kan befaras försämra livsbetingelsema försema. någon
ellerväxt- djurart sällsyntär eller hotad, får tillstånd lämnassom

endast det allmänna behovet täktmaterialet synnerligenärom stort.av
En sådan materiell regel förutsättningarna för täkttillstånd finnsom

inte i lagen kontinentalsockeln.nu om
miljöbalkenI isägs ll kap. l § andra stycket 1 kravet påatt

täkttillstånd enligt miljöbalken inte gäller för täkt i vattenområde där
tillstånd fordras enligt lagen kontinentalsockeln.om

Undantaget för tillämpningen bestämmelserna täkttillståndav om
vi föreslår miljöbalken har motsvarighet i gällande bestämmelsersom

i naturvårdslagen. De materiella bestämmelserna förutsätt-nya om
ningarna för täkttillstånd i miljöbalken syftar emellertid till tillatt ta

miljöintressen, särskilt skyddet den biologiska mångfalden,vara av
har vikti samband med utvinning naturtillgångar frånsom samma av

kontinentalsockeln i andra situationer. Vi föreslår därförsom att
motsvarande materiella regler införs i lagen kontinentalsockeln.om
Det bör ske i förevarande paragraf.
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förbehövsmed de villkor§ tillstånd skall förenas4 Ett attsom
människorsinverkan påeller motverka menlig företagetbegränsa av

medhushållninghållbaroch främjahälsa eller miljön för att en
enskildochallmännaför skydda andra intressenattnaturresurser samt

rätt.
förebyggandetillåtgärderSådana villkor kan annatutom avavse

djur-skydd för ochtillluft- eller vattenfäroreningar, åtgärder växt-
anläggningarutförande,arbetenaslivet, företagets ledning, försättet

arbetena, provtagning,arbetena, kartakontinentalsockelnfärpå över
produkterna,användningenrörande verksamheten,rapportering av

borrhål och skydd föreller sjö-åtgärder till bevarande fyndighetav
farten eller fisket.

betydande olägenhetverksamheten inteUppkommer somgenom
myndig-eller denmeddelades, fårförutsågs tillståndet regeringennär

föreskriva villkorbestämmerhet regeringen är ägnat attsomsom
framtiden.minska olägenheten förförebygga eller

motsvarighet i lydelse såparagrafen har nuvarandeistycketFörsta en
behövsinnehåller villkor skall meddelasdetill vida denna attatt som

kravetavsikt tyngd påtill för miljön. större åtskydd Vår är att ge
särskiltbestämmelsen tillbryta däromsådana villkor ettutattgenom

paragrafen.första istycke
tillsyftar avvägning ocksåkontinentalsockelnLagen gent-enom

miljöintressenaintressen liksomandra allmänna än gentemotemot
därför enligt gällande lydelseVillkor bör såsomenskilda intressen.

för andratill också intressenskydd allmänna änkunna meddelas
miljöintressena liksom till skydd för enskild rätt.

Exempli-gällande lydelse.stycketAndra första istycketmotsvarar
och dennavillkorñeringen till skydd för miljön har byggts typutav

uppräkningen.villkor har dessutom placerats först iav
detvillkor meddelas,tredjeEnligt stycket får eller ändrade omnya

tillståndetbetydande förutsågsuppkommer olägenhet inte närsom
avsnitt 5.1.4.meddelades. Bestämmelsen har motiverats i

4 tillstånd bestånd.§ När ägaa ---
Tillstånd kan liknande villkor.---
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Paragrafen andra och tredje styckena i nuvarande4 §motsvarar av
lydelse.

4 §b tillståndEtt utvinna naturtillgångar kontinentalsockelnfrånatt
får för giltighetsin beroende säkerhet ställs för skyldig-göras attav
heten enligt 5 § bort anläggningar och vidta andra åtgärderatt taa
för återställning. Vid ingrepp beaktansvärd omfattningi naturen av
skall säkerhet ställas, det finns särskilda skälinte till något annat.om

säkerhetenVisar sig otillräcklig, får eller den myndighetregeringen
bestämmerregeringen föreskriva tillståndet skall gälla endastatt om

ytterligare säkerhet ställs.

Paragrafen är ny.
i frågaDet ingrepp iär kontinentalsockeln i månom samma som

det gäller ingrepp inär eller i miljön i övrigt motiverat,naturen att
säkerhet ställs för uppfyllandet skyldigheten vidta återställnings-attav
åtgärder. Det dock tillräckligt sådant krav kan ställas iattsynes
samband med tillstånd till utvinning naturtill från kontinental-gångarav
sockeln. ankommerDet regeringenpå eller SGU tillståndsmyn-som
dighet säkerhet skall ställas inte.avgöra eller frågaI in-att om om

i kontinentalsockeln beaktansvärd omfattning bör säkerhetgrepp av
ställas, inte särskilda skäl talar däremot. Säkerheten kan beståom
exempelvis i medel in på bankkontosätts ellerspärratatt ett att en
bankgaranti ställs.

§5 Upphär tillstånd gälla, den har innehatäratta senastsom
tillståndet skyldig bort anläggningar och andra åtgärdervidtaatt ta
för återstållning, detta påkallat från enskildallmän ellerärom syn-
punkt.

denI skyldighetmån vidta sådana åtgärder har bestämtsinteatt
villkor tillståndet, skalli frågan eller denregeringenprovasgenom av

myndighet bestämmerregeringen samband med tillståndeti attsom
upphör.

Iakttar den har innehaft tillståndet har ålagtsvadintesom som
honom, får den myndighet har återställnings-frågorprövaattsom om
åtgärder vid föreläggavite honom jidlgära åliggartden. Vttes-sinaatt

föreläggande skall delges.
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Paragrafen är ny.
ñnns bestäm-olika anknutna till naturresurslagenlagarI ärsom

fallet med mineral-återställningsåtgärder. exempelvismelser Så ärom
viktigt anläggningar bortlagen, 13 kap. 4 välDet såär att tasse

i övrigt utplånas verksam-och verksamhetenspåren närävenatt av
Även därförförevarande lag börhar berört kontinentalsockeln.heten

emellertidåterställningsåtgårder,innehålla bestämmelser som synesom
enligt minerallagen.kunna enklare utformning änges en

regleras olikaåterställningsåtgärder kan på sätt,Frågan an-om
villkori tillstånd meddelas ellertingen i form samband med att somav

till-föreskriven skyldighet inträder i samband medi lag attsomen
förutsågsinteEftersom skador kan uppkommaståndet upphör. som

ordning frågandet rimligtillståndet meddeladesnär attvara ensynes
börskall i med tillståndet upphör. Dettakunna sambandprövas att

ivillkorinte hindra skyldigheten kan bestämmasdock att genom
tillståndet.

territorialgränsensäkerhetszon utanför10 § anläggning ochInom
bestämmelserna 13 kap.undantagtillämpas svensk lag med iav

minerallagen10miljöbalken, följerinte isamtannatom av a
angående jakt1991:415, vattenlagen 1983:291 och lagstiftningen

och belägnaoch fiske. Därvid anläggningen inomzonenanses
del Sveriges .vötert-itorium.närmaste av

skallverksamhettillstånd enligt denna lag10 § Gäller ett soma
finnsdetbedrivas utanför territorialgränsen, får regeringen, om
enligttillståndetsärskilda skäl, villkor för prövningattangesom

den myndighet13 kap. miljöbalken skall ske hos regeringensom
kap. miljöbalkenbestämmelserna 13bestämmer ii övrigtävensamt att

tillstånd enligtgäller endastskall tillämpas. Vad har sagts omsom nu
innanförverksamhetmiljöbalken behövs för motsvarande13 kap. en

ten-itørialgränsen.

Sveriges ekonomiska gjordes i lagenVid tillkomsten lagen zonav om
uteslötändringar till betydande gradkontinentalsockeln somom

kontinen-miljöskyddslagen i fråga verksamhettillämpningen påomav
följande.anfördes i propositionen bl.a.talsockeln. Härom
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Med hänsyn till det förmodligen blir fråga mindre antalatt ettom
anläggningar för undersökning eller utvinning kontinentalsockelnav

kommer inrättas utanför sjöterritoriet, framstår detattsom som
ändamålsenligt reglera miljöskyddsvillkoren i särskildamest detatt

fallet. För rättsläget klart i frågagöra utvinning från konti-att om
nentalsockeln bör miljöskyddslagen uttryckligen undantas från
tillämpning enligt 10 § kontinentalsockellagen på sättsamma som
för närvarande gäller för vattenlagen och minerallagen. I stället bör
miljöskyddets intressen beaktas det i lagen uttryckligenattgenom

tillstånd skall förenas med villkor till skydd för miljön.attanges
Exploatering kontinentalsockelns tillgångar kräver alltid tillståndav

villkorenoch i fråga hänsynen till miljön kan alltså tillom anpassas
förhållandena i det enskilda fallet. lagenI bör emellertid införas-

bestämmelse säger det finns särskilda skäl fåratten som om
regeringen vid tillståndsprövningen besluta, för verksamhetatt som
bedrivs på område ligger utanför terxitorialgränsen, skallett som
miljöskyddslagen tillämplig. Ett sådant särskilt skäl kanvara vara-

verksamhet med tillhörande säkerhetszonatt blir så placeraden att
det berörda området ligger både innanför och utanför territorial-

frågagränsen. I vissa särskilt omfattande projekt kan detom-
också förenat med betydande svårighet för regeringen vidvara att

prövning enligt kontinentalsockellagen bedöma alla de olikaen
miljöskyddsaspekter kan siggöra gällande. Det därförär mestsom
ändamålsenligt de miljökravennärmare i sådant fall bestämsatt ett

myndighet besitter särskild erfarenhet tillämpningenav en som av
miljöskyddslagen.av

Eftersom i miljöbalken skall förenas både naturresurslagen, skallsom
tillämpas enligt vad föreskrivs i lagen kontinentalsockeln, ochsom om
miljöskyddslagen, vilken huvudregel inte skall tillämpas beträffan-som
de verksamhet kontinentalsockeln,på blir anpassningen lagenav om
kontinentalsockeln till miljöbalken komplicerad.något Det synes
emellertid inte kunna komma ifråga i fråga skydd föränannat att- om
människors hälsa eller miljön och i fråga främjande hållbarom av en
hushållning med miljöbalken i princip skall tillämpasnaturresurser -
inom anläggningar och säkerhetszoner kontinentalsockeln.på Vad som

böra undantas bestämmelserär tillståndsgivning och i följdsynes om
därav även omprövning; beslut i sådana frågor böra ankommasynes

regeringenpå fatta enligt lagen kontinentalsockeln.att Dettaom
innebär bestämmelserna i miljöbalkenatt miljöfarlig verksamhetom
13 kap., innefattande även regler tillstånd till viss verksamhetom en
eller åtgärd omprövning och upphävande tillståndsamt börm.m. av
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förordnatskäl harsärskildagrundregeringenbara påtillämpas avom
därom.

miljöskydds-närvarandeförföreskrivs attandra stycket10 §I a
enligtvillkoromfattasverksamhettillämpasskall pålagen avsomen

myndighetvilkenskallregeringenförsta stycket somsamt att ange
verksamheten. Ut-miljöskyddslagen överenligttillsynskall utöva

skallintemiljöbalkenibestämmelservissaparagrafenformas så att
kontinentalsockeln,enligt lagenbeträffande verksamhettillämpas om

övrigtimiljöbalkenblirskall ske,förordnatregeringen såinte attom
i denbestämmelserna månangivnaoch detillämplig verksamhetenpå
verksam-tillsynsärskilt angårVaddärom.regeringen förordnat av

tillsynmedförenastillsynsådanmiljöbalken kanmed stödheten av
vilkenRegeringen bestämmerkontinentalsockeln.enligt 8 lagen§ om

8 förstaenligt §såvältillsynsmyndighetmyndighet skallsom vara
miljö-18 l §enligt kap.kontinentalsockelnlagenstycket somom

balken.
blir tillämp-kontinentalsockelni lagenAnsvarsbestämmelsema om

medanbestämmelserden lagensöverträdelse skettliga i den mån av
överträdelservidtillämpasansvarsbestämmelsermiljöbalkensdäremot

balken.stödmedmeddelatsföreskriftermiljöbalken eller avsomav

hos kammarrätten.Beslut§15 av ----
hosöverklagaslagenligt dennamyndighetbeslutAnnat rege-av

kontinental-frånnatur-tillgångartillstånd utvinnaBeslutringen. attom
Miliäombuds-naturvárdsverk,Statenssockeln överklagas även av

yrkesfiskare såvittförintresseorganisationoch avserenmannen
miljön.ellerhälsantill skydd förbestämmelsertillämpningen av

förordnats.gäller annorlundaBeslutet ---

utvinningvidbetydandeblikannaturmiljön,Miljöskadoma, särskilt på
Miljö-ochNaturvårdsverketkontinentalsockeln.naturtillgångar frånav

kontinental-enligttalerätt ävendärför tillerkännasbörombudsmannen
gälladenna lag ävengällerdetbörMotsvarandesockellagen. när

intresseorganisationer.yrkesfiskarenas
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5.9 Ekozonslagen

5.9.1 Inledning

Lagen 1992:1140 Sveriges ekonomiska ekozonslagen komom zon
till år 1992. Syftet med införandet ekonomisk för-av atten zon var
stärka Sveriges möjligheter reglera förhållandenaatt i våra omgivande
hav utanför den svenska territorialgränsen, bl.a. för skydda denatt
marina miljön utanför Sveriges territorium störande ingrepp.mot
Lagen knutenår till naturresurslagen.

Principen det fria havet har utgjort grunden ñr den interna-om
tionella havsrättsliga regleringen ända fram till tiden efter andra
världskriget. Principen har byggt tankenpå ingen nation haratt rätt att
göra anspråk på suveränitet över det fria havet. Utvecklingen efter
andra världskriget har dock inneburit principen det fria havetatt om
i vissa avseenden kan hasägas övergetts. I stället har utvecklingen gått
i riktning strandstatema harmot fåttatt ökat inflytande hurett över
angränsande hav får utnyttjas. Denna utveckling har gällt både en
utflyttning förgränserna sjöterritoriet och successivt Ökadav rätten

bestämmaatt över utnyttjandet och bevarandet inaturresursernaav
områden tillgränsar det sjöterritoriet.som egna

Den folkrättsliga utvecklingen havsrätten har skett deav genom
havsrättskonferenser anordnats VidFN. den första havsrätts-som av
konferensen tillkom bl.a. den konvention kontinentalsockelnom som
ligger till grund för den svenska lagstiftningen på området. Den tredje
havsrättskonferensen, hade till uppgift i enda konventionattsom en
behandla alla havsrättsliga frågor, avslutades 1982år med fram-
läggandet havsrâttskonventionen. Sverige har undertecknatav denna
konvention har inte ratiñcerat den och den har inte hellermen iträtt
kraft. Lagen Sveriges ekonomiska grundar sig iom stället påzon
allmänna folkrättsliga grundsatser.

Sveriges ekonomiska omfattar det havsområde utanför territo-zon
rialgränsen regeringen föreskriver på grundvalsom överens-av
kommelse med Saknas sådanstat. överenskommelse fårannan zonen
i fall inte utsträckasvart mittlinjenöver i förhållande till den andra

l §.staten Zonen omfattar de havsområden redan tidigaresom
utnyttjades med stöd bestämmelserna den svenska ñskezonenav om
och utvinning naturtillgångar från kontinentalsockeln.om av
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för denskyddaktsamhetsregelinnehåller allmänLagen omen
eko-denifärdasdenskalldenna2 Enligtmiljön §.marina som

iverksamhetellerforskningbedriverellernomiska amiansomzonen
skadaundvikaförnödvändiga attåtgärder ärvidta sådana somzonen

förore-skyddtillbestämmelser motYtterligaremarina miljön.denpå
ñnnsi lagenekonomiskaimiljön denmarinaden omningar zonenav

dumpningslagen.iochfrån fartygvattenföroreningåtgärder mot
igällerkontinentalsockelnoch lagentill ñskerättLagen omom

ochkontinentalsockelnutforskafiskaifråga rätt att resp.zonenom
naturtill-andraavseende påMed4 §.naturtillgångardessutvima

myndighetdenellerregeringentillstånd rege-krävs somgångar av
sådanautnyttjandeutvinning ochutforskning,förringen bestämmer av

konstgjorda öaranvändning samtochuppförandenaturtillgångar, av
ochanläggningarsyftekommersielltianvändninguppförande och av

tillståndsfråganprövningVidstycket.första5inrättningar §andra av
6 §.tillämpasnaturresurslagenskall

förgällaskallvillkordeskall bl.a.tillständsbeslutlett somanges
återkallas,fårtillståndstycket. Ettandra5 § omverksamheten

åsidosätter enligtellerenligt lagenskyldighetersinatillståndshavaren
ellerstöd lagenmedmeddelatsharvillkorellerföreskrifter omavsom

8 §.skälsynnerligafinnsdet annars
tillämpningbl.a.bestämmelservidareinnehåller avLagen om

tillämpas påSvensk laginomsvensk lag ensamt ansvar.omzonen
medtillkommitinrättninganläggning ellerkonstgjord somannan

inombelägenvaritinrättningensättpålagen,stöd omsomsammaav
tillsynsmyndighetgäller bl.a.tillsynenfråga attriket 15 §. I enom

verksamhetförelägganden 13 och§behövliga att,meddelafår enom
miljön ellerfara föruppenbarmedfördenbedrivs sådantpå sätt att

tillsynsmyndighetfårsåenskilt intresse,allmämt ellernågot annat en
14 §.förbjuda verksamheten

miljö-tillanpassningenpåsynpunkterAllmänna5.9.2

balken

betydandeibörmiljöbalkentillekozonslagenanpassningenFör av
iförordatföregåendevi i detordningdenkunna tillämpasdelar som

singrunddockföreter påEkozonslagen5.1.3 5.1.4.avsnitten och av
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internationella anknytning vissa särdrag medför särskilda svårig-som
heter vid anpassningen.

Havsrättskonventionen vidsträckt stöd och skyldighet förger - -
vidta åtgärderstater föratt skydda den marinaatt miljön särskilt

artikel 194, 199293:54 30. Sedan havsrättskonventionense prop. s.
i kraftträtt hinder inte föreligga allmänt miljö-synes att göramera

balken tillämplig inom Så länge lagen Sveriges ekonomiskazonen. om
grundas allmännapå folkrättsliga principer detzon emellertidsynes

tillrådligt gå fram i frågaatt varsamt miljöbalkengöra direktattom
tillämplig utanför konstgjorda anläggningaröar, och andra inrättningar

tillkommit med stöd lagen. Däremot kan hinder inte föreliggasom av
i fråga denatt innebördennärmare de skyldigheter skyddaom attav

den marina miljön åvilar den färdas i eller bedriversom som zonen
forskning eller verksamhet där beakta miljöbalkens grund-annan
läggande principer.

Något för lokaliseringsbestämmelserutrymme finns inte detnär
gäller ekozonslagen. fyndigheterDe kan finnas utforskasmåstesom
och utvinnas där de ligger eller lämnas opåverkade.

Däremot bör ekozonslagen innehålla hänvisningar till miljöbalkens
bestämmelser hushållning, miljökvalitetsnormer och miljökon-om
sekvensbeskrivningar.

Ekozonslagen innehåller redan i 5 § bestämmelse möjligheten om
förena tillståndatt med villkor. Bestämmelsen bör ändras så däravatt

tydligt framgår hänsyn skall till hälsan,att miljön och hushåll-tas
ningen med behovetnaturresurser när villkor Nya ochprövas.av
ändrade villkor bör kunna meddelas i enlighet med vad vi förordat i
avsnitt 5.1.4. En bestämmelse villkorsändring bör därför införasom
i ekozonslagen.

Vidare bör i ekozonslagen efter mönster NRL-anknutenav annan
lagstiftning införas bestämmelse skyldighetenen att ettsom avser om
tillstånd upphör gälla bort anläggningaratt och vidtata andra åtgärder
för återställning.

Lagen bör också innehålla möjlighet ställa krav säkerhetpåatten
för fullgörandet skyldigheten vidta återställningsåtgärder.attav

Beslut i särskilt fall myndighet regeringenän eller dom-av annan
fårstol enligt ekozonslagen överklagas till kammarrätten. Vi attanser

vissa beslut tillstånd bör kunna överklagas Miljöombudsmannenom av
liksom yrkesñskarenas intresseorganisationer.av
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vimotiverarföreslårsålundaviekozonslagenändringar iDe som
specialmotivering.avsnitt medföljandeinärmare

ändringlagtillförslagettillSpecialmotivering5.9.3 om
ekonomiskaSveriges1992:1140i lagen zonom

2 ä

i denfärdasdenlydeslei nuvarandeinnehållerParagrafen att som
verksamhetforskning ellerbedriverellerekonomiska annansomzonen

undvikaförnödvändigaåtgärder är attsådanavidtai skall somzonen
myndighetdenellerRegeringenmiljön.marinaden rege-skada på

bevaraochskyddaföreskrifter förmeddelafår attringen bestämmer
miljön.marinaden

elleranläggningkonstgjordtillämpas påi15 § lagenEnligt en
svensk lag pålagenstödtillkommit medinrättning avsomannan
riket. Bestäm-inomvarit belägeninrättningensätt omsomsamma

sådanapåtillämpaskommermiljöbalkenmedför attmelsen ävenatt
lokaliteter.

dentillämplig iintemiljöbalken5.9.2 bliravsnittanförts iSom
aktsamhets-inrättningama. Denangivnautanför deekonomiska zonen

möjliggöraförtillräckligparagrafeni attñnns enregel synessom nu
principer.grundläggandemiljöbalkenstillämpning av

överensstämmelseiför miljön kanskyddtillföreskrifterNärmare
meddelasprincipergrundläggandemål ochmiljöbalkensmed av

stödmedregeringen bestämmermyndighetellerregeringen avsom
paragrafen.andra stycketbemyndigandet i av

anläggningkonstgjordanvändninguppförande ochVid§2 av ena
dennastödmedtillkommitelleruppförseller inrättning avsomannan

enskildtillochallmänna intressentilltillbörlig hänsynskalllag tas
ellermiljonmänniskan,drabbakanolägenheterochSkadorrätt. som
denallt iundanröjas,skallskaderiskerochförebyggasskallnaturen

slagdetverksamhetvidrimligtekonomisktdet somutsträckning avär
frågadet är om.

tillagd.Paragrafen föreslås
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Eftersom svensk lag skall tillämpas konstgjordapå anlägg-öar,
ningar eller andra inrättningar tillkommit med stöd lagensom av om
Sveriges ekonomiska intemöter något hinder i ellerstörrezon, mot att
mindre utsträckning miljöbalkensgöra bestämmelser direkt tillämplig

sådanapå inrättningar. Den allmänna aktsamhetsregel i miljö-som
balken återñnns i l kap. 7 § in i ekozonslagen; i falltas så bör den
reservation ñnns i l kap. 12 § miljöbalken också komma tillsom
uttryck i bestämmelsen.

Enallmän aktsamhetsregel denna innebörd har därför tagits inav
i förevarande paragraf. Frågan utformningen sådan regel harom av en
vi diskuterat i avsnitt 5.1.4.

I andra lagförslag har vi tagit med bestämmelse regeringensatten
beslut vid tillåtlighetsprövning enligt 5 kap. miljöbalken skall vara
bindande vid prövningen enligt lagen i fråga. Eftersom regeringen
själv kan frågorpröva tillstånd enligt förevarande lag och kan göraom
erforderliga undantag vid delegering behövs inte sådan bestämmelseen
här.

3 § Ytterligare bestämmelser till skydd föroreningarvissa denimot
marina miljön finns lageni 1980:424 åtgärder vattenförore-motom
ning från fartyg och 16 kap.i 11 § miljöbalken.

Paragrafen hänvisar i nuvarande lydelse också till lagen 1971:1154
förbud dumpning avfall imotom Det materiella innehålletvatten.av

i den lagen skall föras till 16över kap. 11 § miljöbalken. Hänvis-
ningen bör ändras i överenstämmelse härmed.

5 5 Med avseende på anläggningar och andra inrättningar.---
I tillståndsbeslut skallett den verksamhet tillståndetanges som

Ett tillstånd får begränsas till tid.avser. viss
tillståndEtt skall förenas med de villkor behövs för be-attsom
ellergränsa motverka menlig inverkan företaget människorspåav

hälsa eller miljön, främja hållbar hushållning meden naturresurser,
säkerheten skyddatrygga andra allmännasamt intressen och enskild

rätt.
Uppkommer verksamheten betydande olägenhetgenom intesom

förutsåg.: tillståndetnär meddelades, får ellerregeringen den myndig-
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villkor ägnatföreskriva är attbestämmerregeringenhet somsom
framtiden.förolägenhetenminskaellerförebygga

tredjeibehandlatbliföreslås nyttentillståndförvillkorFrågan om
redo-förslagetförSkälenstycket.andraiföri ställetstycke som nu

5.1.4.i avnittvisas
börekonomiskaSverigesenligt lagentillståndVillkor för zonom

allmännaandrabeaktandemedavvägning ocksåbygga på aven
Villkor börintressen.enskildaliksommiljöintressenaintressen än av

ocksåskyddtillmeddelaskunnalydelsegällandeenligtdärför såsom
ñrskyddtillliksommiljöintressenaintressen änandra allmännaför

anledningdetfinns attintressenallmännaBland andraenskild rätt.
sjöfarten.försäkerheten,särskilt nämna t.ex

detmeddelas,villkorändradeellerfårstycketfjärdeEnligt omnya
tillståndetförutsågs närinteolägenhetbetydandeuppkommer som

5.1.4.avsnittimotiveratsharBestämmelsenmeddelades.

och3bestämmelserna itillämpas5 §tillstånd enligtärenden6 § I om
medfastställtssådana kvalitetsnormermiljöbalken4 kap. somsamt

miljöbalken.kap.städ 6av
miljökon-skallenligt 5 §tillståndärendeVid prövning enett omav

ansälatingen.tillfogasmiljöbalken8 kap.enligtsekvensbeskrivning

stycketAndralydelse.nuvarandeidelvis 6 §stycketFörsta motsvarar

är nytt.
iredovisatsharbestämmelsernaföreslagnaför deMotiven nu

avsnitt 5. l .4.

beroendegiltighetför görasfår sintillstånd 5 §i§ Ett7 avsessoma
anlägg-bort8 §enligtskyldighetenför tasäkerhet ställs attaattav

åtgärder för åter-andravidtaoch andra inrättningarningar samt
skallomfattningbeaktansvärdVid iställning. ingrepp naturen av
Visartillskäl någotsärskilda annat.finnsdetställas, intesäkerhet om

myndighetdenellerregeringenotillräcklig, får rege-säkerhetensig
endastgällaskalltillståndetföreskriva ombestämmerringen att

ställs.säkerhetytterligare

Paragrafen är ny.
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Det i frågaär ingrepp i den ekonomiska iom månzonen samma
det gällernär ingrepp i eller i miljönsom i övrigtnaturen motiverat,

säkerhet ställs föratt uppfyllandet skyldigheten vidta återställ-attav
ningsåtgärder, särskilt tillståndet kan tidsbegränsas. Detsom an-
kommer regeringenpå eller den myndighet regeringen bestämmer att
avgöra säkerhet skall ställas eller inte. frågaIom ingrepp i denom
ekonomiska beaktansvärd omfattning bör säkerhet ställas,zonen av om
inte särskilda skäl talar däremot. Säkerheten kan bestå exempelvis i att
medel insätts på bankkontospärrat ellerett bankgaranti ställs.att en

8 § Upphör tillstånd i 5 §a ett gälla, denärsom attavses senastsom
har innehaft tillståndet skyldig bort anläggningar och andraatt ta
inrättningar vidta andra åtgärdersamt återställning, detta ärom
påkallat från allmän eller enskild synpunkt.

denI skyldighetmån vidta sådana åtgärder haratt inte bestämts
villkor tillståndet,i skall frågangenom regeringen ellerprövas denav

myndighet regeringen bestämmer i samband med tillståndetsom att
upphör.

Iakttar den har innehaft tillståndet inte vad har ålagtssom som
honom, får den myndighet har frågorpröva återställnings-attsom om
åtgärder vid föreläggavite honom jitllgöra åligganden.sina Vites-att
föreläggande skall delges.

Paragrafen är ny.
olikaI lagar anknutnaär till naturresurslagen finns bestäm-som

melser återställningsåtgärder. Så är exempelvis falletom med mineral-
lagen, 13 kap. 4 Det välär så viktigt anläggningarse bortatt tas
och spåren verksamhetenatt i övrigtäven utplånas verksam-av när
heten har Ävenberört Sveriges ekonomiska förevarande lag börzon.
därför innehålla bestämmelser återställningsåtgärder, emeller-om som
tid kunna enklare utformning enligtsynes minerallagen.änges en

Frågan återställningsåtgärder kan regleras olikaom på sätt, an-
tingen i form villkor i samband med tillstånd meddelas ellerav att som

i lag föreskriven skyldighet inträder ien samband med till-som att
ståndet upphör. Eftersom skador kan uppkomma inte förutsågssom

tillståndetnär meddelades det rimlig ordning frågansynes attvara en
skall kunna iprövas samband med tillståndet upphör.att Detta bör
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ivillkorbestämmaskanskyldighetenhindra genomintedock att
tillståndet.

ellerregeringensådanafallsärskildabeslut äniAndra som18 §
föreskrifterenligtellerlagdennaenligtmeddelatdomstol harallmän

kammar-hosöverklagasfårlagenstödmedmeddelatshar avsom
överklagasfår även5 §enligtvillkortillstånd ellerBesluträtten. om

och intresseorga-Miljöombudsmannennaturvårdsverk, enStatensav
tillföreskriftertillämpningenyrkesfiskare såvittför avnisation avser

rniUön.ellerhälsanskydd för

utvinningvidbetydandeblinaturmiljön, kansärskilt påMiljöskadoma,
ochNaturvårdsverketekonomiskaSverigesfrånnaturtill gångar zon.av

ekozonsla-enligttalerätttillerkännasdärförbörMiljöombudsmannen
yrkesfiskare-gällalag ävendennagällerdetMotsvarande bör närgen.

organisationer.nas
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skötsellagamasFrågor6 an-om

miljöbalkentillpassning

synpunkterAllmänna6.1

centraladenbehandlatviharhuvudbetänkande11.3.l iavsnitt vårtI
förbehövas styrakan attlagreglerutsträckningi vilkenfrågan som

balkeniskall inrymmassamhällssektorerskildainomverksamheter
grundläggandededärvidkonstateradeVi attspeciallagar.ieller

allasövrigti ärmiljönochförskyddet ansvarprinciperna, naturenatt
miljöproblem,sinalösaförharsamhällsektor attvarjeoch ansvaratt

portalstadganden.balkensiredanspeglasbör
förmiljöreglemakonkretamed deförfarandetgällersedanVad

mednackdelväsentligföljande.bl.a. Enviuttaladeverksamheterolika
skullebalkenisektorsverksamheterolikaförreglerin dessaföraatt
bordeutvecklingdenmotverkakommakunde att somdettaattvara

allmiljötänkandetsamhällsstruktur där genomsyrareftersträvas mot en
sektorsverksamheterförmiljöreglerdessaställetiOmverksamhet.

verksamheterreglerari övrigti de lagarintegrerades sammasom
utveckling.sådanunderlättamöjlighetergodañnnas attdetskulle en
sektorslag,ingick iskogsbruketjord- ochförmiljöreglerna resp.Om
brukaretillsynsmyndigheter attför såvälbli lättare somskulle det

förbetydelsegrundläggandeochdirektlagregleröverblicka de av
kunnalättare änhärigenomskulleMiljöreglema annarsnäringama.

Eftersomregelsystem.sektornsinaturliga delaringåkomma att som
övrigt måstemiljön iochmångfaldenbiologiskadenomtanken omom

driftochskötselplanering,i alldelväsentligsjälvklar ochingå som en
intekräveromtankeåtgärder dennaborde deverksamhet,allinom

Vi ansågverksamheten. samman-iåtgärderövrigafrånskiljas ut
ochhänsynsreglerförtaladeskäl attövervägandefattningsvis att
försektorslagarnaimiljöskyddpåinriktningmedföreskrifterliknande

Samtidigtmiljöbalken.tillföras överskulleinteskogsbruketochjord-
tillkopplasskulleändåskogsbruketochjord-vikonstaterade att
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balken dennas allmänna bestämmelserattgenom skulle komma att
omfatta även åtgärder i dessa näringar.

Med utgångspunkt i dessa överväganden uttalade vi i huvud-
betänkandet miljöbalken inteatt behöver innehålla några särskilda
aktsamhetsregler för jord- och skogsbruket. Samtidigt framhöll vi att

fortsatt avreglering näringarna i framtidenom en skulle medföraav att
det i bara blir miljöreglerstort sett kvar i sektorslagarna, borde dessa
föras över till miljöbalken.

I sitt remissyttrande förslagetöver till miljöbalk pekade Jordbruks-
verket på lagen skötselatt jordbruksmark fleraom genomgåttav
förändringar har medfört den till skillnad frånattsom skogsvårds--
lagen i princip bara innehåller reglernumera med miljö- och natur--
skyddande syften. Enligt verket talade därför starka skäl för in-att
arbeta lagen skötsel jordbruksmark i miljöbalken.om av

Lagrådsremissen med förslag till miljöbalk har emellertid utformats
i enlighet med de uttalanden vi gjorde i huvudbetânkandet. Enligt
regeringens mening fanns det inte tillräckliga skäl för i dettaatt
sammanhang infoga skogsvårdslagen och skötsellagen i miljöbalken.
Några särskilda regler miljöskydd inom jordbruk eller skogsbrukom
innehåller alltså inte miljöbalken i lagrådsremissen. Bestämmelserna
i balken gäller självfallet ändå för jordbruk och skogsbruk, dels för
verksamheterna sådana i den mån de på grundsom utsläpp ellerav
liknande hänföraär till miljöfarligatt verksamhet, dels för kemikalie-
hantering, hälsoskydd inom verksamheternaetc. enligt de olika kapit-
len i balken.

Förslaget till miljöbalk innebär sålunda bl.a. balkens allmännaatt
aktsamhetsregler skall tillämpas inom jord- och skogsbruket i den
utsträckning verksamheten där är hänföra till miljöfarligatt verksam-
het. I sådant sammanhang kan de allmänna aktsamhetsreglema även
läggas till grund för tillsynsätgärder inomt.ex. jord- och skogsbruket.

I vårt huvudbetänkande fanns också intagen bestämmelseen av
imiebörd miljöbalkensatt regler miljökvalitetsnormer och miljö-om
konsekvensbeskrivningar skulle tillämpas på verksamheter som om-
fattas bestämmelserna i skogsvårdslagenav och lagen skötselom av
jordbruksmark vid uttärdandesamt föreskrifter med stöd dessaav av
lagar. Någon motsvarande bestämmelse har inte tagits med i lagråds-
remissen. Denna ändring har inte motiverats.

Sedan vi gått igenom de olika NRL-anknutnanu lagarna och arbetat
fram förslag till ändringar i dessa kan vi emellertid konstatera att
enligt dessa förslag tillämpningen miljökvalitetsnormer ochav an-
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prövningtillhelt knytsmiljökonsekvensbeskrivningarvändningen av
huvudbetänkandetiförslagliknande. Omtillståndsfrågor och vårtav

inriktning bestäm-påalltså innebäradettafullföljdes skulle en annan
motiverat.inte framståvilketskötsellagarnai de bådamelsema som

vilkenfall ioch i såsidanförtjänar då andra övervägas,åDet om
de NRL-skötsellagarna bör sättbåda påutsträckning de somsamma

miljö-tillämpningföreskrifterinnehållalagarnaanknutna avom
imiljökonsekvensbeskrivningaranvändningochkvalitetsnormer av

kanBedömningen häravtillståndsprövning och liknande.ärenden om
lagenskogsvårdslagenbeträffandetill olika resultatdock leda omresp.

behandlingtilldärförbörjordbruksmark. Fråganskötsel tas uppav
för sig.beträffande varje lag

skötsel-jordbruksmarkskötsel6.2 Lagen avom

lagen

-skötsellagenanförtJordbruksverketomständighetenDen att som-
naturskyddandeochmed miljö-innehåller reglerprincip barainumera

tilli förslagetreglernaprinciperna ochförsyften talar starkt att
dettai skötscllagen. Hurmöjligt återspeglasmiljöbalk så nära som

specialmotivering.följande avsnitt medvi iskall ske diskuterar

ändringtill lagtill förslagetSpecialmotivering6.2.1 om
jordbruksmark1979:425 skötseli lagen om av

markanvändningoch vid ijordbruksmarkVid skötsel3 § annanav
människan,drabbakanoch olägenheterjordbruket skall skador som

allt denundanrojas,skaderisker iförebyggas ochmiljön eller naturen
det slagverksamhetviddet ekonomiskt rimligtutsträckning ar somav

det frågadr om.
eller miljönmänniskors hälsaskydd förBestämmelser frågai om

medhushållninghållbarifråga främjandeoch naturresurserav enom
finns miljöbalken.i

upphävts år3 harlydelse skötsellagen saknas DennuvarandeI av
jordbruksmarkvid skötsel1990. 6 första föreskrivs§ stycketI att ava

tillvid skallmarkanvändning i jordbruket hänsynoch natur-tasannan
vårdens intressen.och kulturmiljövåidens
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Hänsynsregeln i 6 förstaa§ stycket sikte endast påtar natur-
Ävenvårdens och kulturmiljövårdens intressen. jordbruket i förstaom

hand påverkar dessa intressen dagens avgränsningär aktsamhets-av
regeln ñr Vi föreslårsnäv. därför vissa de grundläggandeatt av
principer ställs i balken också skrivs in i skötsellagenssom upp nu
grundläggande aktsamhetsregel. sakligaAtt skäl förtalar dessa böratt
tillämpas jordbruketsäven på område torde tvivel.stå alltutom

Enligt meningvår bör den nuvarande hänsynsregeln i skötsellagen
byggas skötsellagenI bör därför in den allmännaut. aktsamhets-tas
regel i miljöbalken finns i 1 kap. i7 fall bör denså reservationsom

finns i l kap. 12 § miljöbalken också komma till uttryck i be-som
stämmelsen. Den nämnda allmänna aktsamhetsbestämmelsen ger
uttryck för principen skador skall förebyggas och för försiktig-att
hetsprincipen. Dessa principer grundläggande förär hälso- och miljö-
skyddet och bör komma till uttryck också i skötsellagen. allmännaDen
aktsamhetsregeln skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttom
behöver däremot inte förs in i skötsellagen, eftersom den främst har
betydelse för miljöfarlig verksamhet och skall tillämpas jordsbruks-på
företag i egenskap sådan verksamhet.av

I andra stycket har tagits erinran bestämmelser iattupp en om
fråga skydd för människors hälsa eller miljön och i frågaom om
främjande hållbar hushållning med finns i miljö-en naturresurserav
balken. Vi har tidigare behandlat utformningen sådan regel iav en
avsnitt 5.1.4.

Enligt meningvår bör de föreslagna bestämmelserna kommanu
först bland reglerna under rubriken Brukning Sedan bestämmel-m.m.

brukningsplikt bort från skötsellagen det nämligentogs ärserna om
naturligt de allmänna hänsynsreglema placerasatt främst. Först efter
dessa bestämmelser bör följa de speciella reglerna anmälnings-mer om
skyldighet enligt nuvarande 4

Vi har i avsnitt 5.1.4 föreslagit fastställda miljökvalitetsnormeratt
skall inom för de olika sektorslagarna tillämpas huvudsakligenramen
endast i ärenden tillstånd olika slag. I skötsellagen uppställs förom av

kravnärvarande tillståndpå endast beträffande täkt matjord påav
jordbruksmark. Som framgår det följande föreslår vi emellertid attav
detta krav skall slopas. Vi finner därför inte anledning föreslåatt

tillämpningnågon kvalitetsnonner för skötsellagens del. övrigtFörav
torde i regel inte täkt matjord kunna inverka uppfyllandetpåav av
miljökvalitetsnormer.

Även krav miljökonsekvensbeskrivningarpå vihar i detta be-
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skälknutits tillstånd.tänkande till frågor Av som nysssammaom
vi inte be-beträffande miljökvalitetsnormer föreslåranförts några

miljökonsekvensbeskrivningar i skötsellagen.stämmelser om

jordbruksproduktion tidigastJordbruksmark får4 § åttatas ur
till myndig-åtgärden har denmånader efter det anmälan gjortsatt om

medgerbestämmer, myndigheten någothet regeringen inte annat.om
åtgärdenbehövs ringaAnmälan enligt första stycket inte när år av

eller markenbrukningsenheten ibetydelse för jordbruket på när tas
särskildtillåtlighetanspråk för företag iprövatsvars

ordning.

Vii nuvarande lydelse.första meningenstycket 4 §Första motsvarar
till den myndighetföreslår emellertid anmälan skall görasatt rege-

likformighet vad regle-gällerringen bestämmer. Härigenom skapas
tillståndsprövningringen myndighetsansvar vid såväl anmälan, somav

förändring i sakvi ingentillsyn enligt Emellertid förutserskötsellagen.
ankomma läns-uppgiften framdeles skallförutsätter påävenutan att

Övertagit lantbruksnämndens uppgifter.styrelsen, som numera
paragraf. Vimeningen iAndra stycket andramotsvarar samma

stycken.föreslår paragrafen delas isåledes tvåatt upp
brukningsplikt medjuli 1990 enligt skötsellagenden l gälldeFöre

ñck jord-mark intejordbruksmark sådanavseende på tassamt att ur
avskaffades nämndaBrukningspliktenbruksproduktion tillstånd.utan

med anmälnings-samtidigt tillståndspliktendatum och ersattes en
skyldighet.

livsmedelspolitiken därändringBakom denna låg med denatt nya
företagarejordbrukarna påkrav skulle ställas påstörre att somagera

skyldighet förbestämmelsermarknad skäl saknades ha kvaratt omen
detproduktion. ställethålla all jordbruksmark i Ibrukarna att var

ñck vilketnödvändigt jordbruksföretagarna själva påavgöra sättatt
skiftandemarknadensjordbruksmarken skulle användas för mötaatt

kundeodlingslandskapetfall eller kulturmiljövärden ikrav. deI natur-
plantera skogför avsikt påhotas brukare hade att t.ex.attgenom en

vissmed brukarenmarken, skulle samhället kunna avtala att mot
myndigheternaersättning fortsätta med jordbruksproduktion. För att

jordbrukareskulle krävdes emellertid vetskapkunna närom enagera
produktion. förför avsikt jordbruksmark Dethade attatt ta varur

infördesanmälningsplikten prop.tillgodose behovdetta som
1989902146 107s.
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Som motivet förär anmälningsplikten enligt paragrafen isynes
första hand naturvårds- och kulturmiljövårdssynpunkter. därförDet är
viktigt kunna bedöma konsekvenserna för dessa intressen då markatt

jordbruksproduktion. Ett skaffa sig kunskaptas sätt sådan skulleattur
kunna miljökonsekvensbeskrivning.upprätta skälAvattvara en som
förut anförts föreslår vi emellertid inte bestämmelser miljö-några om
konsekvensbeskrivningar i skötsellagen. kan för övrigtDet anmärkas

vi i huvudbetänkandevårt föreslog miljökonsekvensbeskriv-att att
ningar skulle kumm krävas också i samband med anmälningar enligt
miljöbalken regeringen farm detta krav alltför långt-attmen vara
gående.

5 ä

Paragrafen föreslås utgå.
För närvarande stadgas i 5 första§ stycket jordbruksmarkpåatt

lämplig för jordbruksproduktionär får täkt matjord försom annatav
ändamål marldnnehavarens husbehovän inte ske tillstånd. Frågorutan

dentillstånd myndighetprövas regeringen bestämmer.om av som
Enligt förordningen skötsel jordbruksmark har uppgiften lagtsom av

länsstyrelsen.på tillstånd fårEtt förses med villkor.
18 §I naturvårdslagen föreskrivs täkt vissa jordarter inte fåratt av

ske tillstånd länsstyrelsen. tillståndskravetFrån enligtutan natur-av
vårdslagen undantag beträffandegörs vissa täkter iprövassom annan
ordning. Dessa undantag dock inte täkt matjord jordbruks-påavser av
mark.

Det anförda visar således i fråga täkt matjord påattnu om av
jordbruksmark och inte markägarens husbehov för när-som avser

föreliggervarande tillståndsplikt såväl enligt skötsellagen enligtsom
naturvårdslagen.

Syftet med den nuvarande tillståndsplikten enligt skötsellagen är att
tillgodose samhällets jordpolitiska intresse brukningsvärd jordbruks-att
mark inte produktion matjordstäkt godtagbaratas skäl.utanur genom
Det såledesär fråga hushållningen jordbruksmarkmedytterst en om

naturresurs.som en
Tidigare prövades täktärenden enligt skötsellagen lantbruks-av

nämnderna. Samordningen med prövningen enligt naturvårdslagen
löstes på det tillståndsättet lämnades enligt naturvårdslagen,att, om
länsstyrelsen överlämnade ärendet till lantbruksnämnden. skulleDenna
därefter täktenpröva sådana intressen inte beaktats läns-mot som av
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styrelsen enligt naturvårdslagen.
deti länsstyrelsernaintegreratsSedan lantbruksnämndema är

matjordstäkterhandhar prövningenmyndighet avsamma somnumera
enligt skötsel-ellerprövningen enligt naturvårdslagensig skervare

lagen.
i 5 skötsellagennuvarande bestämmelserna §låta deGenom att

miljö-i ll kap.täktverksamhetde föreslagna reglernaersättas omav
tillståndsplikten i frågaenhetligt därbalken skulle erhållas systemett

Vidarei lagstiftningen.ställematjordstäkt bara reglerades på ettom
miljöbalken ochtillståndsplikten endast ireglering pröv-skulle en av

avvägningsregler,materiellaenligt tillning bara denna leda att samma
slagstillämpliga allaupprepning, blev påhänvisning ellernågonutan

miljöbalken.tillståndspliktiga enligt ll kap.täkter
ansökanförsta miljöbalken skall,Enligt ll kap. 3 § stycket när en

skadordetäktmaterialettäkttillstånd behovet vägasprövas, motom av
kanövrigt täktennaturmiljön ioch djurlivet och påpå växt- som

hushållning medintresset hållbarbefaras orsaka och natur-mot av en
förlivsbetingelsema någonbefaras försämratäkten kanOmresurser.

lämnasfår tillståndsällsynt eller hotad,eller djurartväxt- årsom
synnerligentäktmaterialetendast det allmänna behovet är stort.avom

enligt denbeaktashushållningsaspektemaskallSom även nyasynes
vidbeaktasintressenavvägningsregeln. innebär deDetta att som nu
vidbeaktaskunnaenligt skötsellagen också kommerprövningen att

länsstyrelsen skallprövning enligt miljöbalken göra.den som
bestämmel-omständighet talar förytterligare utmönstraEn attsom

med frågan brotttillståndsplikt skötsellagen har göraatt omursen om
tillståndsplikten.mot

för denpåföljden böterförsta skötsellagenEnligt l2 stycket§ är
tillståndsplikten enligtoaktsamhet bryteruppsåtligen eller motavsom

naturvårdslagentillståndsplikten enligt ärden lagen. brottFör mot
fängelseelleri normala fall böterpåföljden enligt denna lagdäremot

övrigtdet iochbrottet begåtts med uppsåti högst månader. Har årsex
fängelse i högstskall dömas till två år.att grovtanse som

med2 deni 21 kap. §till miljöbalk stadgasförslagetI att som
tillståndspliktbl.a.oaktsamhet bryterelleruppsåt mot somav grov

tillmiljöverksamhetñr otillåteni miljöbalken skall dömasföreskrivs
Är enligt 8 §skallbrotteti högstböter eller fängelse två år. grovt

ringaFörår.månader och högstitill fängelse lägstdömas sexsex
miljöbalken.till enligt 21 kap.9 inte dömasskall enligt §brott ansvar

till-iakttaden underlåtersåledes deti dag attLäget är att som
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ståndsplikten vad gäller täkt matjord jordbruksmarkpå begår endastav
brott olikatvå straffbud tillämpliga.ett medatt är Det andraärmen

ord fråga lagkonkurrens. straffrättenInom finns inte några be-om
stämmelser sig uttryckligen vilka fall är attsom vare anger som anse

lagkonkurrens eller reglerar hur förfaraskall vid sådansom man
Ävenkonkurrens. de olägenheter kan uppkomma i samband medsom

lagkonlcurrens förtalar bestämmelsen tillståndspliktatt utmönstrasom
skötsellagen.ur

finnsDet emellertid skål talaräven utmönstring. Detmotsom en
starkaste torde bestämmelsen i skötsellagen kan betraktasattvara som

specialbestämmelse sikte bara täkt matjordpå jord-påtaren som av
bruksmark och därför borde kvar i skötsellagen.vara

Vid vägning skälen för och slopande tillstånds-emot etten av av
plikten enligt skötsellagen kommer vi emellertid till den slutsatsen att

förrade har sådan styrka 5 § bör upphävas. nuvarandeDen möjlig-att
heten med stöd andra stycket i paragrafen föreskriva villkor föratt av

tillstånd har motsvarighet i miljöbalken.ett

6 § Regeringen eller den myndighet bestämmer fårregeringensom
meddela föreskrifter den hänsyn skall enligt 3 § förstatasom som
stycket, såsom frågai skyddet odlings- och Iculturlandskapetom av

och djurlivet. Föresknjienzafár dockväxt- inte såsamt ingripan-vara
de pågående markanvändning försvåras.att avsevärt

Paragrafen 6 § andra stycket i nuvarande lydelse.motsvarar Förstaa
stycket har flyttats till 3 Tidgare 6 § upphävdes 1990.år

Bemyndigandet meddela föreskrifter hänför sig till 3 § förstaatt nu
stycket vilket bemyndigandet vidsträckt tillämpnings-ettger mer
område. begränsasDetta emellertid föreskrifterna inte fårattav
inkräkta pågåendepå markanvändning.

Bestämmelsen i nuvarande lydelse exempliñering vadupptar en av
föreskrifema får Vad därvid skyddet odlings-nämns äravse. som av
och kulturlandskapet och djurlivet.växt- och för sigI kundesamt
exemplen få eftersom detutgå, redan finns för bemyndigandeten ram
i 3 eftersom de anförda exemplen både praktiska ochär be-men
lysande vi de bör få kvar.ståattanser

kan diskuterasDet aktsamhetsreglema i 3 § indirekt bör kunnaom
straffsanktioneras preciseras i föreskrifter sank-ärattgenom som
tionerade. Mot bakgrund bestämmelsernas karaktär allmännaav av
hänsynsregler vi emellertid inte stället börså bör ske. denIattanser
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följanuvarande ordningen behållas innebär straffsanktion kanattsom
för den uppsåtligen följaeller oaktsamhet underlåter att ettsom av
föreläggande eller bryter förbud tillsynsmyndighetenmot ett som

för föreskriftema efterlevas.meddelat skallatt

6 eller den myndighet bestämmer fårRegeringen regeringena som
meddela de föreskrifter skäligen kan fordras från miljöskydds-som
synpunkt frågai om

begränsningar antalet djur jordbruk,i ettav
försiktighetsmått för gödselhanteringen, samt
vdxtodlingen.

Föreskrifter ändring tidigareenligt första stycket innebar inte i
meddelade enligttillstándsbeslut miljöbalken.

6 i nuvarandeFörsta stycket med b § första stycketöverensstämmer
lydelse. paragraf.Andra stycket andra stycketmotsvarar samma

Eftersom miljöskyddslagen vi föreslagit skallde lagarär en av som
miljöbalken,samordnas i har andra stycket härtill. Hän-anpassats

visning bör i Övergångsbestämmelser till motsvarande äldre lag,göras
dvs. miljöskyddslagen.

§7 Tillsynen efterlevnaden denna lag eller föreskrifteröver av som
meddelats lagenmed stöd de myndigheterstatligautövasav av som

bestämmer. fårregeringen Regeringen också föreskriva kom-att
skall tillsyn.utövamunerna

Efter åtagande kommun får den myndighet be-regeringenav en
överlåta kommunen avseende tillsynåt visstistämmer utövaatt ett

skulle ankomma statlig myndighet.pásom annars
kommunHar framställning överlåtelse tillsynengjorten om av

enligt andra ochstycket finner myndigheten tillsynen börinteatt
överlåtas enlighet med framställningemi skall myndigheten med eget
yttrande överlämna ärendet till för avgörande, kom-regeringen om

begår det.munen

Paragrafen delvis i7§ nuvarande lydelse. Vi föreslårmotsvarar
emellertid det förtydligandet tillsynen omfatta efter-skall ävenatt
levnaden sådana föreskrifter meddelats med stöd lagen.av som av

I nuvarande lydelse bestämmelsen pekas länsstyrelsen utav som
tillsynsmyndighet. Detta har gällt alltsedan länsstyrelsen övertog
lantbruksnämndens uppgifter. Tidigare nämligen nämndenangavs som
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tillsynsmyndighet. Vi emellertid paragrafen i stället börattanser
utformas bemyndigande för regeringen tillsynsmyndig-ett att utsesom
het. Härigenom får dels likformighet med vad gällerman som om
myndighetsansvar vid anmälan enligt dels4 bättre överens-
stämmelse med förslaget till miljöbalk vad gäller vid tillsyn.ansvaret

föreslagnaDet leder också till ändringar i följande paragrafer.nu
frågaEn särskildmåste uppmärksamhetägnas den hurärsom

tillsynen enligt skötsellagen skall samordnas med tillsynen enligt
miljöbalken. och för sigI borde tillsynen jordbruksföretagav vara en
naturlig uppgift för den kommunala miljötillsynen. tillsynenHur skall
fördelas mellan statliga myndigheter och kommunerna emellertidär en
fråga utreds Miljöorganisationsutredningen. Med hänsynsom av
härtill vi inte ställning till hur frågan bör lösas i Vi föreslårsak.tar
emellertid bestämmelserna utformas efter i 18 kap. l §mönsteratt
miljöbalken.

Ägare8 § eller brukare jordbruksmark skyldig begäranpåär attav
tillhandahålla tillsynsmyndigheten de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen enligt denna lag.

Den efterkommerinte begäran enligt första stycket kansom en av
tillsynsmyndigheten vid föreldggasvite fitllgöra skyldighet.sinatt

Paragrafen 8 i§ nuvarande lydelse. Vi föreslårmotsvarar att para-
grafen delas in i stycken.två

9 § Iillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
behövs för föreskrifter meddelats med stöd 6 ellerattsom som av

6 första§ stycket skall ejierlevas.a
beslut föreläggandeI eller förbud får viteett sättas ut.om

Tillsynsmyndigheten får förordna beslut skall gälla omedel-att ett
bart.

Paragrafen med vissa redaktionella ändringar 9 första,§motsvarar a
tredje och fjärde styckena i nuvarande lydelse. nuvarande hän-Den
visningen i första stycket till villkor enligt 5 § andra stycket har
emellertid Tidigare 9utgått. § har upphävts 1990.år

nuvarandeI andra stycket 9 föreskrivs föreläggande§ ellerattav a
förbud får meddelas först sedan det visat sig tillsynsmyndighetensatt
råd och anvisningar inte följts.har brådskande fallI eller detnär

finns särskilda fårskäl, dock föreläggandet förbudetellerannars
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motsvarande fall före-omedelbart. linje vad förmeddelas medI som
fårtillsynskapitel förordar vi andra stycket utgå.miljöbalkensslås i att

alltidfrån tillsynsmyndighetenVi kunna såutgå gottatt somanser oss
situationer kananvisningar. vissai förstone ingriper med råd och I

verkningslösa ochredan från början framstå någondock sådana som
meddela rådskyldighet bör inte föreligga för tillsynsmyndigheten att

eller anvisningar.

oaktsamhetTill böter döms den uppsåtligen eller12 § avsom
stycket,4 förstajordbruksmark produktion strid §i mottar ur

ellermed stöd 6föreskrift har meddelatsbryter mot av asom
förbudbryterunderlåter attfölia föreläggande eller ettmotett

har meddelats med stöd 9som av
dömseller vitesförbud har inteOm vitesjörelåggande övertrâtts,ett

omfattas före-till enligt första stycket för gaming avsomansvar
lâggandet eller förbudet.

förstaändringarvissa redaktionellastycket medFörsta motsvarar
tredjestycket3 och i nuvarande lydelse. Andrastycket 4 motsvarar

istycketlydelse. 2 liksom andrastycket i nuvarande stycketFörsta
nuvarande lydelse föreslås utgå.

inteför dennärvarande föreskrivs i första stycket 2För somansvar
skälstycket.iakttar tillståndsplikten enligt 5 Ersta Pånuvarande §

tillståndspliktenemellertidredovisats 5 föreslår viunder § attsom
motsvarandeskötsellagen. Påenligt denna paragraf skall utmönstras ur

knutenansvarsbestämmelsedå förfaras med den ärmåstesätt som nu
Även för-bestämmelsentill första den nuvarande5 § stycket. om

i 12 stycket skäl utgå.verkande § andra måste sammaav
matjordtillståndsplikt gäller täkt påBestämmelser vad avom

sådaniakttajordbruksmark liksom för underlåtenhet attom ansvar
i fort-kommerplikt förverkande utbyte sådant brottsamt avom av

36miljöbalken i kap.finnas i ll 21 kap.sättningen bara samtatt resp.
brottsbalken.

föreskriftereller enligt13 Beslut särskilda fall enligt denna lag§ i
stöd lagen får överklagashar meddelats medsom av

kommunbeslutet har meddelatshos länsstyrelsen, av enom
kommunal nämnd,eller en

meddelats läns-harjordbruksverk, beslutethos Statens avom
statlig myndighet.styrelsen eller annan
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Jordbmksverkets beslut särskilt fall enligt lagen eller enligti ett en
föreskrift har meddelats med stöd överklagaslagen får hossom av
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstártd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Beslut första eller andra stycket får överklagasi ävensom avses av
Miljøombudsmanrten tillämpningen föreskrifter till skyddsåvitt avser av
för hälsan eller miljön.

ändringar vi iDe det föregående har föreslagit beträffande till-som
stånds- och tillsynsmyndigheter föranleder ändringar i ñre-även
varande paragraf. till ändringarna vi frånhar delvis hämtatMönster
20 kap. l och 2 miljöbalken.§§ inte anpassningen tillFrågan är om
miljöbalken borde drivas längre beslut länsstyrelsensåännu att av
överklagades till länsrätten i stället för till jordbruksverk. ViStatens
har emellertid inte velat föreslå ändring i ivad gällernågon som nu
det hänseendet.

bakgrund skötselåtgärderMot många med avseende påattav
jordbruksmark kan leda till för miljövårdsintressetskada bör enligt vår
mening Miljöombudsmannen få föra talan i enskilda fallbeslutmot
enligt skötsellagen i frågor för miljön.skyddet hälsan ellerrörsom

6.3 Skogsvårdslagen

6.3.1 Miljöfrágorna och skogsbruket

1979I års skogspolitiska beslut skogenbetraktades nationellsom en
tillgång skulle utnyttjas för samhällets bästa. Skogsnäringen, dvs.som
skogsbruket och skogsindustrin, skulle därför verka i överens-
stämmelse med andra samhällssektorer bidra till uppfylla deoch att
övergripande samhällsekonomiska målen ekonomisk tillväxt, balansom
i utrikesbetalningarna, full sysselsättning regionaloch balans samt
verka i överensstämmelse med miljövårds- och naturvårdspolitiken.

hittills förda skogspolitiken inte innefattat gåendeDen har lika långt
miljömål jordbrukspolitiken. i förstastället har skogspolitikenIsom
hand tagit sikte säkerställa uthållig produktion virke.på att en av
Skogsvårdslagen har till följd härav hittills från det övergripandeutgått
målet varaktigt värdefull virkesavkastning underhög ochom en
hänsynstagande till och andra intressen.naturvårdens allmänna Natur-
vårds- och miljöintressena har således varit underordnade produktions-
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målet. samband med tids lagstiftning har dock gjorts uttalan-I senare
vari till försiktighet fråga inslag i modernaden, i vissa detmanats om

efter-skogsbruket. Som exempel faran med trädslag,har nämnts nya
storskalig introduktion balansensådana kunna rubbaansettssom en av

i de ekologiska systemen.
Enligt direktiven dir. Skogspolitiska kommittén1990:47 skulle Jo

1990:03 till uppgiftha ochtotal genomgånggöra översynatt en av
skogspolitiken. Bl.a. skulle kommittén skogspolitikensutvärdera hur

i 1979mål beslut hade uppfyllts. Kommittén skulle detårs långtså var
möjligt granska i vilken utsträckning övergripande skogs-detnärmare
politiska virkesavkastningmålet varaktigt hög och värdefullom en

hänsynstagandemed till naturvärden och andra allmänna intressen hade
uppfyllts. Vid till långsiktighetutvärderingen skulle hänsyn dentas

präglade kommittén vidaremålet. Skogspolitiska skulle övervägasom
de olika varit nämligendelmålen relevanta. hadeDet ansettsom som

självklart i 1979 skogspolitiska beslut skogsnäringenårs måsteatt
i övergripande samhällsekonomiskaverka överensstämmelse med de

i med andramålen och samspel samhällssektorer.
betänkandet SOU .1992:76 Skogspolitiken inför ZOOO-taletI

framlade Skogspolitiska kommittén förslag skogspolitik. frågantill Iny
miljömål ñr fannsskogsbruket det enligt kommittén olika sättettom

skogsmiljön.skydda Ett sätt Ettavsättaatt att stora naturreservat.var
tillmed hänsyn markens produktionsförmåga och avståndattannat var

till fabriker brukaoch marknad skogen olika intensitet. tredjemed Ett
hela skogsmarksarealen bruka skogen med siktesätt påöverattvar

hög godproduktion och och miljöhänsyn. Enligt kommitténnatur- var
Ävendet alternativet föredra. detta alternativ sades innebäraattsenare

nationalparker och i framtiden imåste avsättasatt naturreservat men
långt mindre utsträckning viktiga naturvärden skulleskyddetän avom
grundas avsättningarpå enligt första alternativet. Vidare föreslogsdet

miljömålet för skogen med produktionsmålet.skulle jämställasatt
Skogspolitiska kommittén antal principer för nationelltettettangav

miljömål för skogsbruket. Sålunda skogen brukas enligt sådanamåste
metoder produktionsförmåga långsiktigt bibehålls,att naturresursens

och djurarters fortbeståndväxt- och säkerställs,att naturtypers att
hotade och skyddas unika skyddasoch naturvärdenarter naturtyper att
eller skapas för fri utveckling.områden lämnasattgenom

Utnyttjandet skogen från naturvårds-sades innebära deattav
viktigasynpunkt element karaktäristiska för naturskogensom var

försvinner. Utnyttjandet innebär blirnämligen träden varken gamlaatt
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eller dör platsen Skogspolitiska kommit-på så död ved kan bildas.att
trakthyggesbruk skogsskötselmetod vältén ansåg åratt som passaren

i den boreala barrskogen där kraftiga störningar ofta förekommit.
Metoden sades kunna utformas del naturskogens värdenså att aven
bibehålls eller Specielltåterskapas. tilltalande trakthyggesbrukansågs
med skärm fröträd inomeller områden där detta biologisktärvara
lämpligt. Metoder innebär kalhuggning undviks kundeattsom vara
särskilt intressanta inom områden i naturskog skulle präglassom en av
lång skoglig kontinuitet.

miljömåletFör det enligt Skogspolitiska kommitténuppnåatt var
nödvändigt med vad gäller viktiga förutsättningar fören samsyn
nyttjandet skogen. svenska produktionsförmåga skulleDen skogensav
därför utnyttjas långsiktigt, ansvarsfullt och med sikte god ekono-på
misk avkastning för skogsägare och samhälle. långsiktigt brukEtt av
skogen iske naturliga förutsätt-måste överensstämmelse med de
ningarna. innebar bl.a. i betydligtDetta skogsbruket högre grad änatt
hittills bedrivasmåste det långt möjligt efterliknar detså såatt som

vilket skogsekosystemet naturligt fungerar. särskildpå skogsätt l av
betydelse för den biologiska mångfalden borde enligt kommittén endast
sådana skogsbruksmetoder användas medger naturvärdenaattsom
bevaras i hög utsträckning. Som exempel sumpskogar ochnämndes
lövskogar inkl. ädellövskogar vattendrag,övergångszonersamt mot

och jordbruksmarker. Från denna utgångspunkt sades skogs-myrar
ha för eller åtminstone bibehålla denägama ett attansvar gynna

biologiska mångfalden då skogen brukas.
Skogspolitiska kommittén föreslog produktions- miljömålenochatt

för skogspolitiken utformas följandeskulle på sätt.

Produktionsmálet
Skogen och skogsmarken nyttjas effektivt ochbör ansvarsfullt så

den uthålligt avkastning. Skogsproduktionens in-godatt ger en
riktning skall sådan framtida handlingsfrihet erhållsatt storvara en
beträffande användningen Nyttjandetprodukterna. skall präglasav

mångbruk.av

Miljömálet
Skogsmarkens naturliga produktionsförutsättningar vidmakt-bör
hållas. Biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall
behållas i landet naturligt förekommande ochvâxt-attgenom
djurarter förutsättningar fortleva betingelserunder naturligaattges

ioch livslnaftiga bestånd. Hotade och skallarter naturtyper
skyddas. Skogens estetiska och kulturella vården skall värms.
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i skogs-uttrycktillkommamål skulleföreslog dessaKommittén att
portalparagraf.vårdslagens

föredragandenanfördeskogspolitikl99293:226I nyom enprop.
produk-starktskogslagstiftningen ärhittillsvarandeföljande. Denbl.a.

skogs-enhetligtstorskaligt ochframtvingathartionsinriktad. Den ett
hargångertillåtits, vilket mångainteharAlternativa metoderbruk.

variationeninneboendenaturvårdssynpunkt. Denfrånnegativtvarit
deekosystem utgörolikamellanochmellaninom en avarterarter,

ochanpassningsförmågaför ekosystemensförutsättningarnaviktigaste
börproduktionskällaskogennyttjandemotståndskraft. Vårt somav

förenasvälmiljömål kanambitiöstgrundsyn. Ettdennapräglas av
konkurrens-ochproduktion skogsråvarafortsatt högmed enaven

ställatidhögdetskogsnäring. är attJagsvenskkraftig att uppanser
utformasbörsådantnationelltskogsbruket. Ettförmiljömålsärskiltett

miljömålet. Ettochproduktionsmåletvidviktlikaläggerså att man
ocksåfunktion ärviktig allmän ettutaninte baramiljömål fyller en

skogsbruklångsiktigtbärkraftigt,skogsbruket. Ettsjälvändamål för
förutsättningarnanaturligadefrånbortserbedrivasintekan om man

förtkommittén utgördiskussionmotverkar dessa. Deneller ensom
emellertid komp-börDiskussionenmålformulering.förgrundbra en

Kulturmiljön kommerkultunniljön.tillhänsynenvad gällerletteras
Skogensedan år.skogsvårdslagstiftningen någraiuttrycktillsärskilt

vilkatillvärdenkulturhistoriskamångaskogsmarkenoch rymmer
vidtas.åtgärderochplanerasskogsbruketdåhänsyn måste tas
Skadormyndigheter.enskildasåvälalla,delashärförAnsvaret somav

Detbegränsas.undvikas ellermöjligtsåvittskallkultumiiljönpå
dessaMedkulturmiljövården.riksdagsbeslut1988 årsframgår omav

skogsbruketförmiljömåletsålundaföreslåsutgångspunkter sam-att
produktions-naturgivnaskogsmarkensmanfattningsvis bör attvara

varia-genetiskochmångfaldbiologiskochskall bevarasförmåga en
djur-ochbrukas så växt-skallSkogen attskall säkras.i skogention

fortlevaförutsättningar atti skogennaturligt hemmahör gesarter som
ochHotadebestånd.livskraftiga arteriochnaturliga betingelserunder

desskultumiiljövärden este-samtSkogensskyddas.skallnaturtyper
kommerskogspolitikenskall Densociala värden värnas.tiska och nya
kommerMiljöhänsynennaturvärden sätt.för på mångapositivatt vara

samtidigt reservatsav-skogspolitikendelintegreradbli somatt aven
naturvärden.givetviskommer attsättningarna ökas. Detta gynna
avreglering.betydandeskogspolitikendeninnebärDessutom ennya

möjliggörakommerskötselföreskriñer attdetaljeradeBorttagande av
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ökad mångfald i skogsbruket. Det naturvärden ettgynnar genom mer
mångfacetterat skogsbruk a 30prop. s.

miljömålDet för den skogspolitiken redovisats harnya som nu
sedemera godtagits riksdagen l99293:JoUl5 21. harDennaav s.
också på grundval den nämnda propositionen beslutatav om genom-

Ändringarnagripande ändringar i skogsvårdslagen. har i kraft denträtt
1 januari 1994. Samtidigt har ädellövskogslagen upphävts.

Vi har intet erinra de miljömål fastslagitsatt mot som genom
ändringarna i skogsvårdslagen. Tvärtom har den lagstift-genom nya
ningen miljöintressena tillvaratagits brapå miljöbalkenNärsätt.ett
träder i kraft kommer emellertid aktsamhetsreglema i denna gällaatt
också för skogsbruket detta bedömsnär i frågor miljöfarligrörsom
verksamhet. Både med hänsyn härtill och därför miljöskyddet iatt
skogsbruket bör vila på grunder miljöskyddet i övrigt börsamma som
de principer balken bygger på återspeglas i skogsvårdslagen.ävensom
Hur detta bör till redovisargå vi i följande avsnitt med specialmot-
vering.

6.3.2 Specialmotivering till förslaget till lag ändringom
i skogsvårdslagen 1979:429

l § Skogen nationell tillgångär skall skötas densden att ut-som
hålligt god avkastning samtidigt den biologiska mångfaldenger en som
behålls. Vid skötsel skogen och vid markanvändning skogs-iav annan
bruket skall skador och olägenheter kan drabba människan,som
miljön eller förebyggas och skaderisker undanrojas, allt deninaturen
utsträckning det ekonomiskt rimligt vid verksamhetär det slagav som
det frågaär om.

Vid skötseln skall hänsyn till andra allmännaäven intressen.tas
Bestämmelser frågai skydd för människors hälsa eller miljonom

och ifråga främjande hållbar hushållning medom av naturresurseren
finns miljöbalken.i

Som redan framgått redogörelsen för den skogspolitiken skallav nya
produktionsmålet och miljömålet jämställda. I nuvarande lydelsevara
kommer detta till uttryck i 1 § första stycket där det skogensågs att

nationellär tillgång skall skötas så den uthålligt goden attsom ger en
avkastning samtidigt den biologiska mångfalden behålls. Medsom
skog därvid såväl skogsmarken den skog finns påavses som som
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skogsmark hänsynskötselnvidgälldeTidigaremark. attsådan av
intressen.allmännaandraochnaturvårdenstillskulle tas

skötselvidskalllydelsenuvarandeistycketandra avl §Enligt
konstruk-intressen. Dennaallmännatill andraävenskog hänsyn tas

miljömåletochproduktionsmåletdelsmotiven påenligt atttion beror
särskilt. Avinte längrenaturvårdsintressetdelslikställts, angesatt

intressenallmännaandrasådanamedemellertidframgårmotiven att
naturvårdbemärkelse. Begreppeti vidareintressennaturvårdensavses

naturvärden,socialadenvetenskapliga ochdenbådehärinnefattar
rekreationochfriluftslivmeningvidarenaturmiljön isåväldvs. som

Även kulturprägladeden naturenñske.jakt ochinkl.formerolikai
ibevarandebetesmarkerochgamla lövängarinnefattas, varst.ex.

odlings-gamladetkännedomtillbidrartraditionsenlig hävd om
framgårVidareskönhet.särskildförsigutmärkerellerlandskapet som

sysselsättningspolitiskaochregional-ocksåfalleruttrycketunderatt
intressenrennäringensochkulturmiljövårdens avsesOcksåintressen.

89a prop. s.
skogsvårds-ihänsynsregelnnuvarandedenmening börEnligt vår

grundläggandedevissadärförföreslårVi attlagen byggas avut.
skogsvårdslagensin iskrivsocksåbalkeniställsprinciper nuuppsom

bördessaförskäl talarsakliga attaktsamhetsregel. Attgrundläggande
tvivel.allttorde ståområdeskogsbrukets utompåtillämpas även

aktsamhetsregelallmännain densålundabörskogsvårdslagen tasl
reservationdenfall böri7 såi l kap.finnsmiljöbalken somisom

bestämmel-uttryck itillkommamiljöbalken också12 §kap.ñnns i l
föruttryckaktsamhetsbestämmelsennämnda allmännaDen gersen.

försiktighetsprincipen.förochskall förebyggasskadorprincipen att
börochmiljöskyddetochhälso-förgrundläggandeprinciper ärDessa

aktsamhets-allmännaDenskogsvårdslagen.iuttryck ocksåtillkomma
däremotbehöverförsiktighetsmåttoch andraskyddsåtgärderregeln om

förbetydelseharfrämstdeneftersomskogsvårdslagen,iininte föras
iskogsbruksföretagtillämpas påskallochverksamhetmiljöfarlig

verksamhet.sådanegenskap av
ibestämmelsererinrantagits attstycket hartredjeI omupp en

frågaimiljön ochellerhälsamänniskorsförskydd omfråga om
miljö-ifinnsmedhushållninghållbar naturresurserfrämjande enav

regel isådanutformningenbehandlattidigareVi harbalken. enav
5.1.4.avsnitt

främstfrånbetydelseskötselåtgärder är storBland de avsom
brukningsmetoderinförandekannaturvårdssynpunkt nämnas nyaav
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Åtgärderoch införande dessaarter. slag därförmåsteav nya ägnasav
särskild uppmärksamhet vid tillämpningen hänsynsreglema i före-av
varande paragraf. Det viktigtär miljökonsekvensemaatt sådanaav
åtgärder utreds innan åtgärderna vidtas.noga

Om det påkallatär från skogsvårdssynpunkt, får enligt 7 § rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela före-som
skrifter förbjuder eller ställer villkor för bl.a.som användningupp av
visst slag skogsodlingsmaterial inhemskt eller utländsktav av ursprung
vid anläggning skog. I vårt huvudbetänkande föreslog vi det iav att
miljöbalken skulle införas bestämmelse regeringen eller denatten om
myndighet regeringen bestämmer skulle få meddela föreskrifter om
utsättande i naturmiljö ellerväxt- djurarter utanför dess naturligaav
utbredningsområden. Regeln saknar motsvarighet i naturvårdslagen.
En regel med motsvarande innebörd finns i departementspromemorian
Ds 1993:64 Regler handel med skyddade djur- och växtarterom

Regeringen har i lagrådsremissen med förslagm.m. till miljöbalk
förklarat sig vilja återkomma i frågan.

I den mån erforderlig reglering frågan införandeen av om av
främmande inte går åstadkommaarter med hjälpatt miljöbalkensav
regler får hänsynsreglema i förevarande paragraf preciseras genom
föreskrifter med stöd 7 frågaI införa bruknings-attav om nya
metoder kan hånsynsreglema preciseras föreskrifter med stödgenom

bemyndiganden i skogsvårdslagen, då 30av närmast

4 § Denna lag skall inte tillämpas deni denmån strider före-mot
skrijier har meddelats med städ miljöbalken ellersom lag.av annan

I ärende tillstånd enligt denna lag tillämpas sådana miljökvali-om
fastställts medtetsnormer stöd 6 kap. miljöbalken.som av

Första stycket 4 § i nuvarandemotsvarar lydelse. Andra stycket före-
slås tillagt.

Eftersom naturvårdslagen är de lagar vi föreslagit skallen av som
samordnas i miljöbalken, har första stycket härtill. Hän-anpassats
visning bör i Övergångsbestämmelser tillgöras motsvarande äldre lag,
dvs. naturvårdslagen.

Miljöbalken innehåller i 6 kap. bestämmelser kvalitetsnormer.om
Detta principiellutgör nyhet i svensk miljölagstiftning. Kvalitets-en

skall förgränser vad människor och miljönormerna kanange utsättas
för i fråga störningar risk för skadorutan uppkommer.om att Be-
stämmelserna karaktären paraplybestämmelser i likhet medges av
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miljökonsekvens-bestämmelsernaochhushållningsbestämmelserna om
endasttillämpliga inteskallbestämmelserbeskrivningar. Dessa vara

regelsystem ävenmiljöbalkensenligt utanärendenprövningvid av
bygglagen.ochplan-andra lagar,föreskrivet ivad t.ex.enligt ärsom

hushåll-medi likhetmiljökvalitetsnormer ärBestämmelserna om
i denbindanderättsligtinteavdelninginingsbestämmelserna samma

straff.tillledaskall kunnademåsidosättandebemärkelsen att ett av
tillsigriktardekaraktäreninte dennämligen attBestämmelserna är av

dessatillämpaharmyndigheternai stället till attoch utan somenvar
olika lagar.enligtoch ärendeni mål

tillkommafördelstillämpasskall kunna attMiljökvalitetsnormer
överskridsgränsvärdenaområden därinommiljöproblemmedrätta

verk-nytillkommandeförhindradels förutfärdas,de attredan när att
sistnämndadetbeståmmelsema. Istridakan kommasamheter motatt

efter-stoppreglerkaraktärenkvalitetsnormema närmastfallet har av
verksam-nytillkommandeförekommainte börnormaltdet att ensom

innebärsituationtill atttillåts ledaliknandeåtgärd ellerhet, somen
överskrids.kvalitetsnormen

Naturvårds-falli vissalänsstyrelsen,föreskrivsmiljöbalkenI att
åtgärds-utarbetaskyldigskall ettkommunen, attellerverket vara

sådantförhållanden. Ettgodtagbaratill uppnåsyftar attsomprogram
gällandeivillkoromprövningföranledaskall kunnaåtgärdsprogram av

bestämmelsermiljöbalkensstödmeddelade medtillståndsbeslut av
inommiljölösningarsamordnadegrund förtillliggakunnaävensamt

överskrids.områden därsådana normerna
böråtgärdsprogrammenmed attarbetetUtgångspunkten för vara

miljö-lösningar påsamladeskall såi fråga uppnåområdetinomman
frågorvissalåtahärvid intemöjligt. Det går attproblemen varsom

miljökvalitets-iakttakravsålunda påViobehandlade. attattanser
i skogs-föras inbör ävenmiljöbalkenstödutfärdade med avnormer

vårdslagen.
tillemellertid begränsasbörmiljökvalitetsnormerTillämpningen av

skogsvårdslagen.enligttillståndansökanvilkai görsärenden om
till16 §enligtdelskrävasskogsvårdslagenenligtTillstånd kan av-

till27 §enligtdelsskyddsskog,ellersvårföryngrad skogiverkning
till-i sådanaanledningfinnaskanädellövskog. attavverkning i Det

åtgärdsprogramochmiljökvalitetsnormertillståndsfrågor hänsynta
detframgårsurhetsgrad. Sommarkensexempelvisbeträffande av

miljö-omfattningbegränsadiemellertid endastblir detanförda som
skogsbruket.betydelse inomfåkommerkvalitetsnormer att
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Enligt den nuvarande bestämmelsen i 32 får§ regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer föreskriva det i ärendensom att
enligt skogsvårdslagen skall ñnnas miljökonsekvensbeskrivningar som

det möjligtgör bedöma vilken inverkanatt metoder för skogensnya
skötsel och skogsodlingsmaterial har miljön.på Sådana före-nya
skrifter får innebära miljökonsekvensbeskrivningatt skall upprättasen

den använda metod elleratt skogsodlings-av som avser ett nytten ny
material. Med stöd bemyndigandet har regeringen i den skogsvårds-av
förordning 1993:1096 också i kraftträtt den l januari 1994som
föreskrivit det skall ankomma Skogsstyrelsenatt på meddela före-att
skrifter i ämnet.

Enligt meningvår får behovet miljökonsekvensbeskrivningarav
inom skogsruket i huvudsak begränsat till sådana fallanses vara som

i 32 Vi föreslår därför inte några utvidgade krav miljö-anges på
konsekvensbeskrivningar i skogsvårdslagen. Beskrivningen bör dock

i enlighetupprättas med bestämmelserna i 8 kap. miljöbalken. Detta
bör i 32anges

14 § Skogsmarkens ägare om---
avverknin hans mark,---
sådan dikning i samband med avverlming kräverinte till-som
stånd enligt miljöbalken,
vad han hans mark.---

Punkterna 1 och 3 överensstämmer med nuvarande lydelse.
Punkt 2 sikte på s.k. skyddsdikning.tar Med sådan åtgärderavses

hindrar grundvattnet från stiga efter slutavverkningsom ochatt en
därigenom skydda späda plantor från dränkas. Enligt gällandeatt rätt
räknas inte skyddsdikning markawattning och får således företassom

tillstånd frånutan någon myndighet. I miljöbalken ingen för-görs
ändring härvidlag. På grund härav och med hänsyn till naturvårds-att
lagen är de lagar vi föreslagit skall samordnas i miljö-en av som
balken, har anpassning gjorts punkt 2 i förevarande paragraf.en av

19 § ñágaI till för skadarätt ersättning till följd beslutom ettav
enligt 18 första§ eller andra stycket galler bestämmelserna 23 kap.i
1 2 första§ stycket första och andrameningen stycket, 3-5 8§§, §
andra stycket, 9 10 första§ stycket, 11 12 §första stycket första
meningen och andra stycket 13 miljöbalken.§samt
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nuvarande hän-lydelse. Denuvarande19 iParagrafen §motsvarar
tillhänvisningardockhartill naturvårdslagenvisningarna ersatts av
tillförslaget23i kap.för intrångersättningbestämmelserna om

miljöbalk.
ersättning skallnaturvårdslagenenligtnärvarande gäller attFör

innehavareellerfastighetsägareden skadaför helabetalas avensom
markanvändningenpågåendedenlidertill fastighetsärskild rätt om

följdtillfastighetberörd delinomförsvåras enavsevärt avenav
full ersätt-Således utgårstöd lagen.medmeddelatsföreskrift avsom

naturvårds-åläggsrättighetsinnehavareneller tamarkägarenning, om
kvaliñkationsgränsen över-den s.k.omfattningi sådanhänsyn atten

gradeni fallalls detersättningingen attutgårskrids. Däremot av
under denna gräns.hamnarhänsynstagande strax

för denmarkanvändarenskallmiljöbalken3 §Enligt 23 kap. svara
kvalifikations-tillintrångkostnadendel ettmotsvarar uppsomav

åläggsinte.eller Denskall attersättning utgåsiggränsen, somvare
vidkännasalltid fåskall ettkvaliñkationsgränsenhänsyn utöverta

betydelsesaknaalltsåkommerersättningen. Detavdrag attpå manom
till-blirBestämmelseneller över gränsen.underhamnar straxstrax

försvårasmarkanvändning avsevärtpågåendedärfallämplig allapå
förbudellerföreskriftgrundfastighet pådelberördinom somavenav

tillförslaget2 §i 23 kap.bestämmelserdeenligtmeddelas som anges
miljöbalk.

Skogspolitiska kom-föreslogsavräkningsregelmotsvarandeEn av
mitten.

uttalademiljöhänsynkostnadsansvar förskogsbruketsfrågaI om
principenlanseradesår sedanföljande. För någrabl.a.föredraganden

detprincipen bygger på attUPP.betalar Denanvändarenattom
använd-medhushållaskallanvändarendrivkraft förfordras atten
principdennafrämstDet ärtjänst ellerningen naturresurs.enav en

svenska skogs-detpåtillämpasbörremissinstanserenligt vissasom
1991i årsriksdagenocksåuppmärksammadesbruket. Frågan av

interdepartementalharbakgrundendenmiljöpolitiska beslut. Mot en
i dennaArbetsgruppenfrågangranskat närmare.arbetsgrupp anser

dentillöverförasdirekt kaninte typeller UPPfråga PPP avatt
medkonfliktermedförakanskogsbruketinommiljöpåverkan som

förökadedetansågArbetgruppenintressen.naturvårdens att ansvar
1991 miljö-årsenligtskallskogsbruketbl.a.naturmiljön tasom

för sektorsansvaret.tillgodoses inomkunnabörpolitiska beslut ramen
kanarbetsgruppen. Detuppfattningjagdel harFör samma somegen
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sålunda inte komma i fråga tillämpa ellerPPP UPP detatt på sätt som
framförts från vissa håll. vill iJag sammanhanget erinra riks-attom
dagen i 1991 miljöpolitiskaårs beslut bl.a. slog fast förvaltandeatt av

och den biologiska mångfaldennaturen bör bli normalt inslag iett
verksamheten ioch princip inte förutsätta statliga bidrag. villJag
framhålla skogsbruket redan kostnadsansvaratt förtar ettnu resurs-
hushållning miljövård.och Inom för den nämnda arbets--:-:- ramen

behandlades flera frågor med anknytning tillrapportgruppens ersätt-
ningsrätten. Så förordades markägaren, till skillnadt.ex. från föratt
närvarande, alltid skall för den kostnad motsvararsvara ettsom
intrång till den s.k. kvaliñkationsgränsen underlaget förupp samt att
beräkningen denna bör begränsas.gräns Vidare förordadesav att
bagatellartade intrång inte skall läggas till grund för ersättning. Det
konstaterades också höjning i övrigt kvaliñkationsgränsenatt fören av
ersättning inte kan frångågöras det grundläggande riksdags-utan att
beslutet 1987år ersättningsprincipema. harJag uppfattningom samma

arbetsgruppen och kommittén i dessa frågor. De lagtekniskasom
förändringar hänger med de förstnämnda frågornasom samman
behandlas i sammanhang a 43senare prop. s.

Jordbruksutskottet delade regeringens uppfattning och framhöll att
de lagtekniska förändringarna fick behandlas i sammanhangett senare
l99293:JoUl5 s.27

Enligt meningvår den imåste balkförslaget intagna avräknings-
bestämmelsen tillämpliggöras i frågaäven ersättning enligt skogs-om
vårdslagen. Bland de bestämmelser i 23 kap. miljöbalken vartill
hänvisas i förevarande paragraf har därför 3ävenangetts

32 § Regeringen eller den myndighet bestämmerregeringen fårsom
föreskriva det i ärenden enligt denna lag skall finnasatt ntiliö-
konsekvensbeskrivningar enligt 8 kap. miljöbalken det möjligtgörsom

bedöma vilken inverkan metoderatt för skogens skötsel ochnya nya
skogsodlingsmaterial har miljön.pd Föreskrifterna fdr innebära att en
sådan beskrivning skall denupprättas användaattav som avser en ny
metod eller skogsodlingsmaterial.ett nytt

I paragrafen har lagts till hänvisning till 8 kap. miljöbalken. Ien
övrigt är paragrafen oförändrad.

Miljökonsekvensbeskrivningar bör vilken lag det frågaäroavsett
bygga på principer med iakttagandeom dockgemensamma attav

beskrivningen kan vidare eller begränsat innehåll efteralltges mer
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börmiljökonsekvensbeskrivningarAllabeskalTenhet.vikt ochfrågans
paragrafförevarandeIbestämmelser.miljöbalkensgrundas pådärför

miljö-bestämmelsernatillanfördamed detenlighet omihänvisas
stödmeddåblirDetmiljöbalken.i 8 kap.konsekvensbeskrivningar

beskrivningarsådanaföreskrifternärmaremiljöbalken omsomav
ochOmskogsvårdslagen.enligtärendenbeträffandeocksåmeddelas

myndigheterolikamellanfördelasskalllöreskriftsrâttenfall huri så
Miljöorgarlisationsutredningen.övervâgs av

före-enligtellerlagdennaenligtbeslut.Skogsvdrdsstyrelsens§40
hosöverklagasfårlagenstödmedmeddelatsharskrifter avsom

Skogsstyrelsen.
enligtellerlagenenligtfallsärskiltbeslut iSkogsstyrelsen.: ett

hosöverklagasfårlagenstödmedmeddelatsharföreskrifter avsom
överklagandevidPrövningstillstártd krävsförvaltningsdomstol.allmän

till kantmarrdtten.
beslut iSkogsvdrdsstyrelsensöverklagafårnaturvárdsverkStatens

överklagaMiliöombudsmanrtenfárstycket.andra25 §fall iavsessom
hälsanförskyddtillföreskriftertillämpningenbeslut såvitt avett avser

ntiliön.eller

ledakanskogsbruketskötselåtgärder inombakgrund mångaMot attav
Miljöombuds-meningenligt vårbörmiljövårdsintnessetskada förtill

skogsvårdslagenenligtfallenskildaibesluttalanförafå motmannen
miljön.ellerför hälsanskyddetfrågor röri som
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bestämmelseröverblivnaVissa7

synpunkterAllmänna7.1

bestämmelservissafinnsmiljöbalkeniförtsde lagarI sammansom
dedenintehuvudbetänkandet art attiförslagenligt våra avvarsom

bordedeskull ansågvi för denmiljöbalken attiföras inborde attutan
sambandidemförplatsñnnagällergälla. Detupphöra attatt ennu

i kraft.trädermiljöbalkenmed att
bestämmelservissadelsfrågafrämst ärdetbestämmelser ärDe om

naturvårdslagen,ifinnsåtgärderliknandeskyltning och som nuom
platserallmännabl.a.renhållningbestämmelserdels nusomavom

allmännadit frånförtsdelvis harochrenhållningslagenifinns som
tillkomst.ordningslagensmed densambandiordningsstadgan nya
snygghetochsäkerhetfrågorberördeför dem ärGemensamt att om

naturvårds-iBestämmelsernaeljest utomhus.ellerplatserallmännapå
skyddavida detillsyfte attsåvidareockså attharlagen avserett

de har näraocksålandskapsbilden. Gemensamt är attnaturmiljön
byggväsendet.ochplan-kommunalamed detsamband

harbestämmelsernaöverblivnadeolikaflera lagarñmisDet som
ochbygglagenochplan-dettagällerFramför alltmed.samband om

medsambandvisstocksånaturligtvisharordningslagen. Deden nya
i någonmiljöbalken. Inteiavfallsbestämmelserochnaturvårds- av
riktigt bradelaginte heller i någonliksomlagardessa passarannan

Vifristående lag.ochsammanföra tillföreslår deViin. att nyen
bestämmelsersärskildamed vissalagbenämnslagenföreslår omatt

skyltning,ochrenhållning m.m.
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7.2 Specialmotivering till förslaget till lag med

vissa särskilda bestämmelser renhållningom

och skyltning, m.m.

l § Med fastighetsinnehavare denna lagi den fastig-ägeravses som
heten eller den enligt I kap. 5 § fastighetstaxeringslagensom
1979:1152 skall fastighetsägare.anses som

Paragrafen l fjärde§ stycket renhållningslagen.motsvarar

2 § Såvitt parker och andravägar, allmännagator,avser torg,
platser redovisade detaljplanär i enligt plan- och bygglagensom
1987:10 och för vilka kommunen huvudman, kommunen förär svarar

platserna gaturenhållning,att snäräjning eller liknande åtgärdgenom
hålls sådanti skick uppkomsten olägenheter förett människorsatt av
hälsa hindras de krav tillgodoses med hänsyn tillsamt att som
hållandena platsenpå och övriga omständigheter kan ställas frågai

trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldig-om
heter gäller inte, åtgärderna skall utförasom väg-statenav som
hållare.

Inom områden, detaljplani redovisas kvartersmark ochsom som
har iordningställts och begagnas för allmän trafik, fastighets-som är

innehavaren skyldig utföra sådana åtgärder förstaiatt som avses
stycket.

Utan hinder vad andra stycketisågs dock kom-av som ansvarar
enligheti med vad första stycketi för områdenmunen som anges som

skall användas för allmän trafik och har upplåtits till kommunensom
med nyttjanderätt eller särskild enligt 14 kap. 2 §plan-rätt ochannan
bygglagen.

När särskilda skäl föreligger, får framställningregeringen på av
kommunen medge kommunen undantag från skyldigheten enligt första
stycket.

Paragrafen 18 § renhâllningslagen.motsvarar

3 § Kommunen kan ålägga fastighetsinnehavare inom områdeen ett
med detaljplan där kommunen huvudman för allmänna platserär att
utföra de åtgärder 1i §första stycket frågai gångbanasom avses om
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förfastigheten behövs gång-eller utanförnågot annat utrymme som
trafiken.

fårbemyndigande, kommuneller, efterRegeringen regeringens en
skall vidtasde åtgärdermeddela jñresloifñer frågainärmare somom

fastighetsinnehavaren.av

Paragrafen 19 renhållningslagen.§motsvarar

allmänhetendärutomhus 2 §4 § plats iHar på än som avsesannan
det kom-åliggerfärdas fritt ned ellerfår skräpats osnyggatannars ,

till omjör-med hänsynåterställa platsen sådant skickiatt sommunen
till-och omständigheterna övrigthållandena, platsens belägenhet i

skäligagodoser anspråk.
skyldig-tillämpas,Bestämmelserna första stycket skalli inte om

skallföreskriftersärskildaheten enligt lag eller ellerförfattningannan
fullgöras av annan.

renhållningslagen.i 20Paragrafen har motsvarighet §

reklam,fördärmed jämförlig anordningTavla, skylt, inskrij eller5 §
varaktigtpropaganda eller liknande ändamål får finnasinte uppsatt

tillstånd kommunen.utomhus utan av
informeraranordningförsta stycket gällerVad intei sägs somsom

hellerplatsen ochafärsrörelse eller verksamhet intepåannanom
angelägenheter,kommunalaför meddelanden rörandeanslagstavla

villliknande.föreningssammantråden, auktioner eller Den sättasom
kommunen.dock tillstånd till det hossådan anordning får sökaupp en

stridtillstånd ellersådan anordning i givetHar motutansatts uppen
fårlandskapsbilden,tillstånd och den uppenbart vanprydande iär
denanordningen bortkommunen förelägga den att tasattsom upp

eller ändra den.
reklam,tillfällig anordning utomhus förAfisch eller propa-annan

andraandra fallganda eller liknande ändamål skall ii än som avses
fyra veckorden anordningenstycket bort inomsatttas av som upp

medgettefter uppsättandet, kommuneninte annat.om
anordningardenna paragraf gäller inomBestämmelserna i inte

eller har lämnats.vägområde vilka bygglov krävs Bestäm-eller för
kräver bygglovåtgärdermelserna gäller heller sådana inteinte som

bygglagenplan- och8 kap. första stycket 7efter beslut enligt 5 §
987.10.I
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Paragrafen har motsvarighet i 22 § naturvårdslagen.
Vid jämförelse med exempelvis plan- och bygglagens bestämen

melser bygglov framstår det klart de frågor behandlasom attsom som
i paragrafen alltigenom har karaktären kommunala angelägenheterav
varmed statliga myndigheter inte bör ha något skaffa. Eftersomatt
kommunen tillstånd bygglov till skyltar inom detaljplanelagdager
områden och andra bygglovspliktigaprövar anläggningar, isom
princip kan störande skylt, utanförän sådana områden,vara mer en

det naturligt kommunen betros tillståndsgivningen enligtattsynes
ñrevarande paragraf; den risk finns för sådan ordning lederattsom en
till olika praxis i kommunerna inte allvarligareär den fårän att
godtas.

För närvarande har Naturvårdsverket besvärsrätt vad gäller beslut
enligt naturvårdslagen. För åstadkomma enhetlig praxis kundeatt en
övervägas behålla denna ordning i skyltärenden.att Mot detta talar att
Naturvårdsverket inte har besvärsrätt vad gäller kommunens beslut
enligt plan- och bygglagen. Emellertid enligt meningär vår intresset

enhetlig praxis i förevarande frågor så starkt Naturvårdsverketav att
bör tillerkännas överklagarätt kommunens beslut i skyltärenden.att

Med hänsyn till det anförda föreslår vi beslutanderätten i skylt-att
ärenden bör helt föras till kommunen.över Vi föreslår vidare att
Naturvårdsverket tillerkänns besvärsrätt i sådana ärenden.

Vi medvetnaär förslaget kommunens beslutanderätt kanattom om
leda till vissa samordningsproblem vad gäller skyltar i närheten av
vägar. För skyltar inom avstånd 50 från vägområde krävsett av m.
nämligen för tillståndnärvarande såväl enligt naturvårdslagen som
enligt väglagen. har blivitDet upplyst för prövningen enligt deattoss
nämnda lagarna i dag samordnas det länsstyrelsenpå fattarsättet att
beslut efter föredragning vägdirektören. befaradeDe problemen ärav
dock inte de kanstörre än lösas i samråd berörda myndig-mellanatt
heter.

Man kan bakgrund förenklingarde beträffandemot krav påav
bygglov föreslås i 199394:178 fog frågamed sig detsom prop. om
verkligen behövs tillstånd i alla de fall där sådant krävs enligt para-
grafen. Vi har emellertid inte det uppgiftvår ingåsett påattsom

sakliganågra överväganden i det hänseendet.
Språket i paragrafen har moderniserats.

6 § beslutI föreläggande enligt denna lag får viteett sättasom ut.
Frågan utdömande vitet länsrätten.prövasom av av
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åtgärdenvidta pålåtaföreläggande, får kommunenIakttas inte ett
den bekostnad.ansvariges

första stycketenligtföreläggandeförordnafårKommunen ettatt
galla det överklagas.skall även om

imotsvarighetharstycketförsta meningen och andrastycketFörsta
renhållnings-styckettredjeförsta meningen och23 andra stycket§

39och §renhållningslagen25Tredje stycket §lagen. motsvaras av
naturvårdslagen.fjärde stycket

meningenandraenligt 23 § andra stycketnärvarande gällerFör
enligt renhåll;vitenutdömandefrågorrenhållningslagen att avom

1985:2066Enligt § lagenningslagen länsstyrelsen.prövas omav
Beträff-länsrätt.vitenfrågor utdömandeviten skall prövas avavom

frågan. Lagendock tingsrättviten skall prövaande vissa typer omav
särskiltföljer vadi ärinte tillämpas denviten skall mån annat av som

förfarandet vitei frågaskiljer sigföreskrivet. Som somomsynes
i allmänhetgällerrenhållningslagen från vadenligtförelagts omsom

övertygandeingamening föreliggerviten. Enligtutdömande vårav
särregleringen i fråganuvarandebehålla denskäl för ut-att om

därförVi föreslårenligt föreslagna lagen.viten dendömande attnuav
bestämmelsefortsättningen skall ligga hos länsrätt. Eniprövningen

in andra meningen.tagits i första stycketharhärom
omfattasgärningar kanföreslås straffansvar fördetEftersom som

ikommunenföljdriktigtföreläggande enligt lagen, det attsynesav
detskall gällaförordna föreläggandetfall kan ävensådana att om

gälleri linje med vadsådan ordning ligger ocksåöverklagas. En som
miljö-förelägganden påhandräckning och beträffande flera slagsvid
tredjetagits in ii härmed harbestämmelse enlighetskyddsområdet. En

stycket.

kommunsavgzj förmeddela föreskrifterfår§7 Regeringen enom
enligt 5 Regeringentillstånd eller medgivandefrågaprövning av om

föreskrifter.meddela sådanafår överlåta kommunenåt att

medgivande enligttillstånd elleransökningarOm det blir många om
fall börbli betungande.ansökningarna I så5 uppgiften§ kan prövaatt

paragrafentillståndsprövningen.avgift för Ikommunen kunna ta ut en
efter regeringensregeringen eller,förföreslås bestämmelse rätten om

sådana avgifter.föreskriftermeddelabemyndigande, kommunen att om
iVadmiljöbalken.i 19 kap. 1 §harBestämmelsen mönster som
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kommentaren till den bestämmelsen avgiftersägs har motsvarandeom
tillämpning avgifterpå förevarande slag.av

8 § Till böter döms den med elleruppsåt oaktsamhetsom av
fullgörinte skyldighetsin enligt 2 andra§ stycket eller 3 § som

fastighetsinnehavare,
bryter 5 §första eller tredje stycket eller föreskriftmot mot som
meddelats sambandi med medgivande enligt tredje stycket.

Till enligt denna lag döms inte belagdgärningen medäransvar om
strof brottsbalken.i

Den vitesföreläggande dömsöver-trätt tillinte enligtsom ansvar
denna lag för gärning omfattas föreläggandet.som av

Förevarande paragraf 24 § tredje femte styckena renhåll-motsvarar -
ningslagen 37 § första stycket 6 och tredje stycket naturvårds-samt
lagen.

Straffet för överträdelser de bestämmelser isamlatsmot som
förevarande lag enligt naturvårdslagenär böter eller fängelse i högst

månader och enligt renhållningslagen böter. rimligtDet ärsex att
straftlatitud tillämpas för samtliga överträdelser de be-samma mot

stämmelser samlas i lagen. Eftersom det fråga utprägladesom om
ordningsförseelser straffsträngare böter behöva följaän påsynes
överträdelsema.

9 § Den skyldiggjort tillsig 8 fårgaming §isom en som avses
förpliktas kommunen de kostnaderersätta föranledsatt gär-som av
ningen.

Paragrafen har motsvarighet i 38 § naturvårdslagen.

10 § Kommunens beslut enligt denna lag överklagas hos länsstyrelsen.
Sådant beslut får överklagas Statens naturvärdsverk.även av

Länsstyrelsens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdøntstol.
Prövningstillständ krävs vid överklagande till kammarrätten.

Första stycket första meningen har motsvarighet 26 förstai § stycket
renhållningslagen. Andra meningen Motiven för tillerkännaär attny.
Naturvårdsverket besvärsrätt har under 5angetts

Mönster till bestämmelserna i andra och tredje styckena har hämtats
från miljöbalkens bestämmelser överklagande.om
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miljöbalkenändring itill8 Förslag

Inledning1

ibestämmelsernanuvarandevi föreslagit deavsnitt 4.4.3 harI att
skallvattenförsörjningenförskydd19 kap. vattenlagen m.m.om

Vi harmiljöbalken.inordnas ioch i ställetdenna lagbrytas ut ur
miljökvalitetsnormer,medi avsnitt 4.4.6 pekatvidare på ett systematt

ivattennivå eller flödeföreskrifter lägstainnebärande ett vatten-om
till följdnaturmiljönskadornabidra till lindra pådrag, skulle kunna att

bevattning.bortledning förokontrollerad ytvattenavav
vi i vilkaredovisarspecialmotiveringföljande avsnitt medI av-

förslagenmed anledningmiljöbalk ändrasförslaget till börseenden av
i de nämnda avsnitten.

till lagtill förslagetSpecialmotivering8.2 om

i miljöbalkenändring

6 Miljökvalitetsnormerkap.

olägenheter.§ Miüökvalitetsnonnema2 ---
sådanskall störning,Miüökvalitetsnonner ange annan---

delvattendrag ellervattenstånd eller flöde itillåtet värde för ett av
sådant.ett

Ändringen andraparagrafensfjärde punkt iinförsinnebär detatt en
stycke.

ipunktenföreslagnakvalitetsnormer enligt den ärAvsikten med
följdnaturmiljön från skador tillskyddahandförsta ytvatten-att av

ifå betydelseocksåbevattning. Indirekt kanförtäkter normerna
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hälsoskyddshänseende, eftersom vattendjupstörre ellerett högreett
flöde medverkar till bättre utspädning förorenande utsläpp.en av

de fallI direkt frånvatten tas vattendrag tydligaett motståendeutan
intressen inskränker sig problemen från miljösynpunkt till i huvudsak

upprätthålla tillräckligatt vattenföring under Ien mångasommaren.
fall emellertidär situationen komplicerad, speciellt vad gäller vatten-
drag regleras till förmån föräven andra intressen bevattnings-som än
intresset. Det kan också svårt värdera den direkta effektenattvara av

från litetVattenuttag vattendrag underett eftersom dentorrsomrar,
naturliga variationen i vattenflödet är stor.

För inte djuratt utsätta och iväxter och omkring vattendragen för
sådana störningar kan hota deras existens eller spridningsmöjlig-som
heter och därmed den biologiska mångfalden detär angeläget att
tillräckligt med återstår efterävenvatten ochVattenuttag att stora uttag
inte med för intervall.täta Att generellt fastställaupprepas rent var
denna ekologiska gräns går är svårt bedöma bakgrundatt mot av
dagens kunskaper vattendragens biologiska värden.om

Som vi framhållit i den allmänna motiveringen vi ingetser av-
görande hinder med miljökvalitetsnormermot att systemet enligt
miljöbalken byggs till omfatta kritiskaut ävenatt värden för vatten-
stånd och flöden i vattendrag.

Att bestämma miljökvalitetsnonn i enlighet med det föregåendeen
självfalletär grannlaga uppgift. Eftersom flödesvariationema kanen

mellan olikastora vattendrag, måstevara fastställas för varjenormer
vattendrag för sig. För de flesta vattendrag fordras också olikaatt

Ävenfastställs för olika sträckor. det intressenormer som avses
skyddas kvalitetsnorm kan motivera differentiering.genom en en

Även med kvalitetsnormerett i förevarandesystemom samman-
hang förenatär med vissa utredningssvårigheter dockär dessa inte
större vadän gäller i fråga miljökvalitetsnormer i allmänhetsom om
enligt miljöbalken.

Medellågvattenföring kan vanligtså återkommandeanses som att
djur och iväxter vattendragen sig till denna. Somanpassat grundregel
skulle då denna vattenföring kunna betraktas kritisk nivå försom en

vattendrags ekosystemfunktion.ett Vattenuttag tillned denna kangräns
då i princip tillåtas, medan ytterligare skall leda tilluttag skadoranses
på naturmiljön. Ett sätt kritiskannat att för flödetgräns ärange en att
föreskriva Ävenviss procentuell varaktighet. absolutvärdenen kan

Som exempel kan nämnas ianges. Hallands lånatt sådant flödeett
till 30 ls ochangetts bottenbreddmeter lägsta värde för öring-som
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vatten.
underskridasvärden kanunderstrykas diskuteradeDet måste att nu

vattenframrinningen ochitill följd naturliga variationer även omav
inga förekommer.Vattenuttag

kanhitiskapraktiskt dentillsynshänseende det gränsenI är om
nämligen enklarei för till flöde.relateras till vattenstånd stället Det är

vattenståndet flödet.sektion vattendragi viss änmätaettatt en av
skallparaplykaraktâr,fastställda kvalitetsnormer har s.k.Eftersom

enligt vattenlagen. kantillståndsprövning, bl.a. Dede tillämpas vid
ñr omprövning.också läggas till grund

9 Skydd for naturområdenkap.

Skydd för vattenförsörjningen

kanellereller grundvattentillgång13 § utnytyasOm antasyt-a en
vill bedriva sådanallakomma för vattentäkt,utnyttjas äratt som

kaneller landverksamhet eller utföra sådana åtgärder påi vatten som
detålavidta de anordningar,skada vattentillgången skyldiga att

försiktighetsmått övrigtverksamheten och iaktta de ibegränsningar av
skadan.avhjälpakan fordras för förebygga ellerskäligen attsom

med vadåtgärd enlighetverksamhet eller utför iDen utövarsom
kap. ellerI eller 13föreskrivits tillstånd enligt 11 kap. §har isom

åliggerfillgiort vadvattenlagen 1983:291 haenligt somanses
första stycket.honom enligt

sådanvill bedrivaförelägga denLänsstyrelsen fär vid vite som
stycketförstaverksamhet eller uyöra sådana åtgärder i attavsessom

iaktta vad gäller enligt nämnda stycke.som

tillagda.föreslåsföre paragrafenParagrafen och rubriken närmast
19 vattenlagen.rubriken till nuvarande kap.Rubriken motsvarar

vattenlagen.motsvarighet i 19 kap. l §Paragrafen har nuvarande

eller grundvattentillgáng utnyttjas§ Till skydd för13 b yt- somen
länsstyrelsenvattentäkt fårföreller kan komma utnyttjasattantas

vattenskyddsomräde.skyddsomrddebesluta behövligtettom
förfogade inskränkningarLänsstyrelsen skall föreskriva i rätten att

till-förbehövsvattenskyddsområdetfastigheter inomöver attsom
föreskrivalänsstyrelsenområdet. det behövs, fårgodose syftet med Om
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skyltar eller stängsel skall och mark fårsättasatt att tasupp annans
anspråk hätjbr.i

Föreskrifter medför pågående markanvändning avsevärtattsom
försvåras eller mark anspråk fåri endast meddelas påatt tasannans
ansökan kommun eller den i vattenskyddsområdetintresseav vars
fastställs.

Paragrafen föreslås tillagd. 19Den nuvarande kap. 2 §motsvaras av
vattenlagen.

13 å Om kommunal myndighet har meddelat beslut med stödc en av
föreskrift har utfärdats enligt 13 b § andra stycket förstasom

gäller ifrågameningen, överklagande sådant beslut 20 kap. I §om av
första stycket I 2 § första stycket första och tredjemeningensamt
stycket.

Beslut enligt 13 eller 13 b § eller enligt 16 föresknjftema§ såvitta
vattenskyddsområde eller enligt första stycket gäller omedelbart,avser

förordnas.inte annatom

Paragrafen föreslås tillagd. Den har motsvarighet i nuvarande 19 kap.
6 § vattenlagen.

Den nuvarande bestämmelsen i vattenlagen i andra stycketupptar
hänvisning till 19 3kap. § lag. Enligt denna bestämmelseen samma

får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, länsstyrelsen
meddela sådana föreskrifter vad allmänheten skall iaktta inom ettom
vattenskyddsområde behövs för tillgodose syftet med området.attsom
Eftersom innehållet i denna bestämmelse täcks stadgandetav om
ordningsföreskrifter i 9 kap. 16 § miljöbalken, behöver bestämmelsen
inte överföras till miljöbalken. förevarandeI paragraf därför gjortshar

hänvisning i andra stycket till 9 kap. 16 miljöbalken. förtyd-§ Deten
ligandet föreslås emellertid det skall fråga föreskrifter föratt vara om
allmämheten inom vattenskyddsområde.

12 kap. Gemensamma naturvårdsbestämmelser

l a§ länsstyrelsen fattarInnan beslut enligt 9kap. b skall13 §
länsstyrelsen utfärda kungörelse med föreläggande sakägarnafören

de vill framställa erinringar åtgärden, detta hosatt, göramotom
länsstyrelsen tid från kungörandet.inom viss Tiden får inte sättas



601Kapitel 8

uppgiftinnehållaskallmånad. Kungörelsen,kortare än omsomen
skall införasskyddsföreslaijier, ivattenskyddsområde ochtillförslag

kändasändas tillskall vidareutskrift Icungörelsenonstidning. En av
sakägare.

flera fastig-samfälld föregendombeslutet berör fastOm ärsom
sändastill dekungörelsenutskrift inteheter, behöver sär-någon av

sanyilllig-styrelse församfälligheten. kändskilda delägarna Finnsi en
styrelsen.sändas tillutskrift kungörelsenheten, skall aven

eller sakägare,endastbeslutet uppenbarligen berör viss vissaOm
delges med sak-föreläggandetför kungörande sker,får, ställeti att

ägarna.
ansökan,eftervattenskyddsområde harfrågan tagitsOm uppom

sökanden.betalaskostnaderna för Icungörattdetskall av

nuvarande 19 kap.motsvarighet itillagd. harParagrafen föreslås Den
4 vattenlagen.§

föreskrifter enligtochvattenskyddsområde fastställts1 §b När när
sådantupphävts förmeddelats, ändrats eller9 13 b eller 16 §kap.

detbeslutet möjligt kungörasområde, skall på ärsättsnarast som
Kungörelse be-allmänhet.beträfande författningarföreskrivet i om

haoch sakägareortstidning. Sökandeslutet skall också införas i anses
införd ortstidning.kungörelsenfått del beslutet den dag ivarav

betalasökandenansökan, skallbeslutet har meddelats efterOm
kungörandet.kostnaderna för

5nuvarande 19 kap §Paragrafen föreslås tillagd. Den motsvaras av
ivattanlagen.

hänvisning tillbestämmelsen i vattenlagennuvarandeDen upptar en
får regeringen eller,bestämmelse19 3 lag. Enligt dennakap. § samma

sådana före-bemyndigande, länsstyrelsen meddelaefter regeringens
vattenskyddsområdeiaktta inomvad allmänheten skallskrifter ettom
Eftersom innehålletsyftet området.behövs för tillgodose medattsom

ordningsföreskrifter istadgandeti denna bestämmelse täcks omav
föras tillinte9 16 miljöbalken, behöver bestämmelsen överkap. §

hänvisning gjortsi paragrafmiljöbalken. stället har förevarandeI en
detdock gjortsförtydligandet hartill 9 kap. 16 § miljöbalken. Det att

inom vattenskydds-föreskrifter för allmänhetenfrågaskall omvara
område.
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21 kap. Straffbestämmelser m.m.

§7 Till böter eller fängelse högst döms den medi två år uppsåtsom
eller oaktsamhet bryter föreskrifter har meddelatsmotav grov som
med stöd av

9kap. 13 b och 16 §§,

tillägg föreslås iEtt Tilläggetpunkt innebär det enligt miljö-att
balken blir förenat straffansvarmed bryta ävenatt mot vatten-
skyddsföreskrifter enligt 9 kap. 13 b sak medför inteI detta någon
förändring, eftersom straffansvar för brott föreskriftersådana förmot
närvarande stadgas i 21 kap. l § första 5 vattenlagen.stycket dennaI
bestämmelse stadgas också straff för brott föreskrifter vadmot om
allmänheten har iakta inom vattenskyddsområde. Punkt latt mot-

efter ändringen, således den nämnda straffbestämmelsen isvarar,
vattenlagen.

23 kap. Ersättning är intrång

2 § Fastighetsägare och innehavare särskild till fastighet harrätta av
till föreskrifterersättning, enligt 9 kap. 13 b andra stycket§rätt om
meddelats efter ansökan medför pågående markanvändningattsom

försvåras berörd delinom fastigheten eller markavsevärt iatt tasav
anspråk

Om föreskrift enligt 9 kap. 13 b § andra stycket första meningenen
innebär förbud vidta åtgärd särskiltviss tillstånd, fåratt utanen

grund den föreskriftenersättning på endast sådant tillståndutgåav om
eller försetts med särskilda villkor.vägrats

Ersättningen skall betalas den har begärt föreskrijienta hosav som
länsstyrelsen.

Om synnerligt uppkommer vid användningen fastigheten,men av
skall fastigheten läsas den ersåttningsskyldige begär det.ägarenav om

Paragrafen föreslås tillagd. 19Den nuvarande kap. 7 §motsvarar
Ersta-Gårda styckena vattenlagen.

Paragrafen skall betraktas specialbeståmmelse vad gällersom en
ersättning på grund vattenskyddsföreskñfter. Det märkaär att attav

eller kommunän kan ersättnings- eller lösnings-statenamian vara
skyldig till följd föreskrifter enligt 9 kap. 13 bav
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3 enligt eller eller andra stycket skall§ 2 § 2 § förstaErsättning a
minskas med belopp vad fastighets- eller rättig-motsvararett som

första styckethetsinnehavaren enligt 2 § första stycket eller 2 § ära
skyldig tåla ersättning.att utan

kvali-paragrafen föreslås tillägget till den s.k.det avdragI att upp
intrångsersâttningñkationsgränsen beträffandeskall påävengöras

vattenskyddsföreskrifter.grund av

skall beaktas andra5 § Vid tillämpningen 2 och 4 §§ ävenav a
beslut enligt 9 8 13 b förbud enligt 10 kap.kap. och samt

beslut enligt 184 andra stycket och 11 kap. tredje stycket, §§ 5 §
skogsvårdslagen 1979:429 beslut 14 kap. 8 §förstaisamt avsessom

plan- under beslutenstycket och bygglagen 1 987:] 0, förutsättning att
beslutet. skallhar meddelats före dettio Dessutominom år senaste

skogsvård.:-beaktas sådan inverkan hänsynstaganden enligt 30 §av
lagen särskilda fall har tid.inträtti inomsom samma

talan eller till eller inlösen med anledningHar ersättningrätt av
bestämmelsernabeslut första stycket förlorats grundpåisom anges av

9 10 eller 10 första stycket eller motsvarande bestäm-eller § §i a
detta förhållandemelser plan- och bygglagen,i inte någotutgör

hinder beslutet beaktas enligt första stycket.mot att

första till 2första stycket meningen har hänvisningar gjorts §I även a
9 13 Till följd härav nuvarande hänvisningen tilloch kap. b har den

efter ändringen,19 kap. 2 §vattenlagen Paragrafenutgått. motsvarar,
sjättenuvarande 19 kap. 7 § femte och styckena vattenlagen.

enligt10 § vill anspråk eller inlösenDen på ersättninggöraa som
2 enligt 9 kap. 13 b§ skall, begäran grundas föreskrifter §påa om
andra den ersåttningsskyldige hosstycket, väcka talan mot vatten-

beslut anspråketdomstolen från den dag då detinom årett som
han förlorar hangrundas laga kraft. Gör dettainte sinpå rått.vann

stycket gällerfråga eller inlösen enligt första i1 ersättningom
9 och 16 kap. vattenlagen 1983:291.övrigt

19 kap.Paragrafen föreslås tillagd. motsvarighet i nuvarandeDen har
paragraflikhet 2 skall förevarande8 och 9 vattenlagen. med §I a

ersättning och inlösenspecialbeståmmelse vad gäller påsom enses
vattenskyddsföreskñfter.grund av
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forumFrågan kan givetvis diskuteras. Enligt miljöbalken skallom
frågor ersättning fastighetsdomstol.prövas Emellertid harom av
vattendomstolarna sedan lång tid tillbaka kompetens och erfarenhet av
förevarande frågor. Enligt mening motiverarvår detta prövningenatt

i fortsättningenäven sker hos vattendomstolarna. Vattenlagens ersätt-
ningsbestämmelser bör då också tillämpas vid prövningen i den mån
det inte föreskrivs något i miljöbalken.annat

8.3 Specialmotivering till förslaget till lag om

ändring i lagen införande miljöbalkenom av

5 § Förordnanden och föreskrifter enligt 2 kap. 14 tredje stycket§a
eller 62 eller 64 § vattenlagen 1918:523 eller 19 kap. 2 eller 3 §
vattenlagen 1983:291 skall meddelade med stöd 9 kap. 13 banses av
och 16 §§ miljöbalken.

Om förordnande enligt 2 kap. 14 tredje§ stycket eller 62 §ett
vattenlagen 1918:523 ändras eller upphävs, skall det antecknas i

fastighetsboken.

Första stycket delvis 24 § första stycket lagen införandemotsvarar om
vattenlagen i nuvarande lydelse. Andra stycket andraav motsvarar

stycket i paragraf i nuvarande lydelse.samma
Vi föreslår bestämmelserna i 19 kap. vattenlagen skall flyttasatt

till miljöbalken.över denna träder iDå kraft kommer det finnasatt ett
betydande antal förordnanden vattenskyddsområden beslutatsom som
med stöd bestämmelser i vattenlagen eller äldre vattenlagen. Det-av

gäller i fråga föreskrifter för sådana områden.samma om
kan inteDet krävas sådana förordnanden och föreskrifteratt nu

skall beslutas på med stöd motsvarande bestämmelser i miljö-nytt av
balken. Bland övergångsbestämmelsema i förevarande lag har därför
tagits in regel innebörd förordnanden och föreskrifter iatt ämneten av

beslutats enligt vattenlagen eller äldre vattenlagen skallsom anses
meddelade med stöd 9 kap. 13 b 16och §§ miljöbalken.av



Kommunalskattelagen9

Inledning1

bestämmelsermeddelas1928:370kommunalskattelagen20 §I om
bibehållande.förvärvande ochför intäktemasomkostnaderavdrag för

Hitfårvilka avdrag inte göras.kostnader förparagrafen uppräknasI
Miljö-vattenföroreningsavgift.bl.a.sanktionsavgifter,vissahör även

vilkaförkostnaderdeinte blandemellertidskyddsavgift räknas upp
miljöskydds-konstruktionmed denfallfårinte Ivanavdrag göras. av
komplementavgiftenframståri miljöbalkenföreslåsavgiften somsom

medöverensstämmelseihärmed ochkonsekvensstraff och viten. Itill
miljö-förkostnadernasanktionsavgifter börandragällervad omsom

uttryckligkrävervid taxeringen. Dettadrasskyddsavgift inte enav
fårinteavdrag göraskommunalskattelageni 20 §bestämmelse attom

avgift.för sådan

till lagförslagetSpecialmotivering till9.2 om

iändring1994:201ändring i lagen om

1928:370kommunalskattelagen

beskatrningsáret.underVid beräkning20 § ---
för:Avdrag får inte göras

miljöbalken;22 kap.miüöskyddsavgiji enligt

fåinteskall avdragEnligt dennapunkt.stycket föreslåsandraI en ny
miljöbalken. Denenligt 22 kap.miljöskyddsavgiftförgöras nya

punkternanuvarandemellan debli placeradföreslåsbestämmelsen om



606 Kapitel 9

överförbrukrüngsavgift enligt ransoneringslagen och vattentörorc-
ningsavgift enligt lagen åtgärder vattenförorerxing från fartyg.motom



Reservation

Heymanoch TomVirgin mReservation Ivarav

m
Miljöskyddskommittén harisamlingspartietsModerata representanter

huvudbetänkandettillreservationomfattandeavgivit en
tillgodo:huvudbetänkandetkritikdel1993:27. vårEnSOU motav

lämnadärförVi väljermiljöbalken.lagrådsremissen attisågs enom
vi tillhänvisar vårövrigtslutbetänkande. Itill dettareservationkort

huvudbetänkandet.reservation till

Miljöombudsmannen

strukturer.byråkratiskatill inrättandetkritiskastarktVi är av nya
miljö.till bättrei sigleder intemiljöombudsmanInrättandet enav en

utbyggdEnblir detrisken resultatetfinns motsatta.Tvärtom att
skulleanspråkiekonomiskamiljöbyråkrati kan ta stora somresurser

miljöinsatser.angelägnatillkunnat användasha
förenkla all-inte tillledermiljöombudsmanInrättandet attav en

myndig-medkontaktochhjälpmöjligheter erhållamänhetens att av
inför allmän-otydlighetenskulleofta hävdats. Tvärtomheter, vilket

inflytandemedinstansermyndigheter ochöka eftersom antaletheten
öka.miljöområdet skullepå

betydelsenvivill betonaändå bildas attmiljöombudsmanOm aven
organisation.byråkratisksvåröversiktlig och dyrbarinte bygga upp en

myndighetbefintligredantillknytasMiljöombudsmannen bör aven
organisationmiljöombudsmannnesförRiktlinjernarationaliseringsskäl.

kraft-få bättreochöverblickbarhetenför ökahållasbör attstrama en
uppgifterna.centralasamling depå mest

börmiljöombudsmannen ävenbiståskallföreträdareDe som
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omfatta för näringslivet, bl.a. därför derepresentanter årensatt senaste
fokusering kretsloppstänkandepå i miljöpolitiken näringslivetgör
alltmer sammankopplat med det operativa miljöarbetet.

Genom miljöombudsmannen möjlighet i utsträckningatt att storge
upphandla kompetens skulle dels kunna hålla kraven påman en egen
organisation dels bidra med öka efterfrågan miljö-påattnere,
kompetens marknaden.på

Vi vill också peka detpå särskilda yttrande Carl-Johanav
Engström visar den föreslagna besvärsrätten för miljöombuds-attsom

vad gäller NRL-anknutna lagar innebär den gällandemannen att
ansvarfördelningen inom och mellan och kommun blirstaten stat
oklar.

Naturresurslagen

En omfattandeså modernisering miljölagstiftningen miljö-av som
balksarbetet inneburit borde ha innefattat diskussion de frånen om
miljösynpunkt skadliga bestämmelserna i naturresurslagen. Kapitel två
och i naturresurslagen från miljöntre utgår kan förbättras elleratt
bevaras geografiska områden undantas från exploate-att storagenom
ring. Lagen bygger dessvärre allvarligapå två systematiska tankefel
hos lagstiftaren. Dels har undvikit optimera miljöhänsynen påattman

nationell eller Övergripande nivå, dels har förutsatten attannan man
ingen idustriell eller utveckling sker allt miljö-ochmotannan renare
vänligare produktion.

Undantagandet områden för industriell och exploate-storaav annan
ring hindrar omstrukturering produktionen leder till störreen av som
miljöhänsyn. Strävan bevara inom de undantagnaatt naturresurser
områdena kan visserligen lokala positiva effekter, samtidigtge men
hotar det konservera omodern produktionsapparat både inom deatt en
undantagna områdena och i övriga områden. leder tillDetta att en
onödigt belastning miljön jämförtpå med vad kunde varithastor som
fallet modem produktionsstruktur kunnat etablera sig utanom en ny
den hindrande reglering naturresurslagen utgör.som

Naturresurslagen uttryck för föråldrad miljö-påger en syn
problemen. Industrin har i dag lyckats bemästra del destoren av
lokala miljöstörningarna. arbete fortskriderDetta dessutom med
oförrninskad intensitet. Miljöhoten i Sverige kommer inte från
planerade industriprojekt och exploatering. stället detI ärnya annan
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medproduktionsanläggningarmodernatvivelallställt nyattutom nya
miljökraven,uppfylla änlättareoch harmiljövänligareteknik attär

ellerhindrarBestämmelser styranläggningar.omodemagamla som
gamla,deproduktionsanlåggningar kan ersättaetablerandet somnyaav

ochmiljönförbättraallvarligt skada strävanñljdaktligen attkan
medhushålla resurserna.

statiskt synsätt.besväraskapitel ochaturresurslagens två ettN tre av
dynamiska görfrån den attkapitel bortserDessa resursersomprocess

användandetinteeffektiviseras. Det ärochkan skapasockså processer
hindrarregleringarfaran,den störstaär utan somnaturresurser somav

effektivare.använda demattoss
tillhänsynintenaturresurslageniHushållningsbestämmelsema tar

sörjamakten kanoffentligaenbart denintefaktumuppenbaradet att
tillkommerknappahushållning medväsentligför resurseratt en

samhälletscivilavisat dethistorienharstånd. Tvätom att egna
beslutendåhushållningssynpunkt änlångsiktiga frånlösningar är mer

offentliga.detöverlämnas åt
korrigerasmarknadsbedömningarnaSjälvfallet behöver genom

dåutgångspunkten börvärden. Menspeciellaskyddaföringrepp att
dem.intemarknadsbedömningarna, ersättakompletteraattvara
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Särskilda yttranden

Ericsson kdsSärskilt yttrande Danav

följdlagstift-förtill miljöbalk legat till grundlagrådsremissdenI som
miljömyndighetfriståendeningsarbetet föreslås att en

kraft.imiljöbalken träderskall inrättas innanMiljöombudsman --
endauppgifter, där dock denföreslås få antalMiljöombudsmarmen ett

föra talanMiljöombudsmannenbefogenheten förexklusiva är att om
bliendastMiljöombudsmannenmiljöskyddsavgift. övriga fall skallI

befintlig myndig-förstärkning redanochkomplement tillett en av
hetsorganisation.

i demiljömyndighets uppgifterRiktlinjerna för denna ärnya
Miljö-risk föroklara. ñnnsnuvarande skrivningarna något Det atten

beskrivna, kan kommauppgifter, deombudsmannens så är attsom nu
myndigheters verk-överlappa andraligga i ellergrinszonen t.o.m.

och ansvarsområden.samhets-
miljö-imiljö- och hälsoskyddslagamasamordnaarbetetI på att en

finns vadoklarheter för närvarandetidigt klartbalk, stod det rätt att
1993 tillsattesansvarsområden. aprilmyndigheternas Igäller de olika

uppgift komma medfått idärför organisationsutredning atten som
myndig-centralaansvarsfördelningen mellan dagensförslag till hur

miljöbalken i kraft. Tydligskall fördelas träderheter när ansvars-
myndigheter ochföreskrifts- tillsynsansvar mellanfördelning ochav

Miljöorgartisa-nödvändigt.regional och lokal nivåmellan central, är
områden.tionsutredningen skall komma med förslag dessapå

instansordningen vidUtredningen skall också över-överse
huru-sistnämnda inkluderar också studeraklagandeärenden. Detta att

tillämpbartillämpas enligt vattenlagenvida instansordningden ärsom
medövriga miljöområdet, studeraockså det dvs.på att ett system

miljödomstolar.
följdlagstiftningenarbetet med beroende påI överatt en nyse
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miljöbalk kommer Miljöombudsmannens roll in i olika sammanhang.
Det olyckligtär i detta följdlagstiftningsarbetetatt fullföljerman en
organisationsförändring inte färdigutredd.årsom

Möjligheten utvidga talerätten för ideellaatt organisationer har
flertal gånger inteutretts lettett till konkretanågra förändringar.men

juniI 1991 tillkallade chefen för Justitiedepartementet regeringenspå
bemyndigande särskild utredare med uppgift undersöka deten att om

förbättragår möjligheternaatt i domstol driva anspråkatt ärsom
eller likartade för större människorgemensamma Grupp-en grupp

talanutredningen. Redovisningen förslaget kommer ske underattav
hösten.

Miljöskyddskommittén har i sitt förslag till miljöbalk SOU
1993:27 föreslagit utvidgad talerätt för miljö- och ñskareorgani-en
sationer. Kristdemokraterna ställer sig bakom detta förslag fleraav
skäl. Natur- och milj öskyddets ideella och vetenskapliga organisationer
besitter beaktansvärd sakkunskap. Genom det bredaen engagemang
och omfattande ideella arbete bedrivs i dessa organisationer kansom
betydelsefull information kanaliseras i form underlag för behandlingav

skyddsfrågor i miljöärenden i domstol. minstInte detav när gäller att
på lokal nivå belysa alla relevanta frågor kan dessa organisa-antas att
tioners kunskaper kan till hjälp. En utvidgning talerättenstorvara av
för nämnda organisationer innebär allmänheten erhåller betydligtatt ett
ökat inflytande över prövningen miljöskyddsärenden. sådanEnav
reform måste stärka ochöppet pluralistiskt samhälle.ett Denanses
vägen Miljöskyddskommittén tidigare slagit in bordepå varitsom- -
framkomlig också i följdlagstiftningen, inte minst avseende vatten-
lagen.

2. Särskilt yttrande Allert Alverborgav

På flera ställen i den i detta betänkande behandlade lagstiftningen
föreslås talerätt i elleratt större mindre omfattning skall tillerkännas
den miljöombudsman, enligt lagrådsremissen skall tillsättas. Jagsom

i första hand sådan miljöombudsman inteatt bör tillsättasanser ochen
i andra hand denne i fall inte skallatt långtgåendevart så befogen-ges
heter i fråga överklagande, föreslagits i betänkandet,om som
exempelvis det gällernär mål enligt vattenlagen.

När det gäller skälen tillsätta miljöombudsmanmot att meden
talerätt, kan de knappast uttryckas bättre i kommitténsän princip-
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89:sid.1991:4 påbetänkande SOU

frågan,väcktadirektividen vårahärefter angårVad enom
betydandefunnitvihartillsättas,bör attmiljöombudsmansärskild

miljö-italerättsådaninträdaskullekomplikationer gavsom en
talerättNaturvårdsverket. Någonframför alltsidanvidfrågor av

-.-.-.-.miljöombudsman.tillerkännasfall inteidärförbör vart en
be-innbäraskulledet etttill slutsatsenanförda leder attDet oss

miljöom-särskiltinrättaöverorganisation etttydande attmått av
för-sådantinte fram någotdärförVi läggerbudsmannaämbete.

slag.

huvudbetänkandetikommitténbekräftadesställningstagandeDetta av
620:sid1993:27 påSOU

fri-inrättamöjlighetenprincipbetänket etti attdiskuteradeVi
skulleanfördevi därSommiljöombudsmannaämbete.stående

ämbetesådaninträdakomplikationer kunna ettbetygande gavsom
Naturvårdsverket.alltframförvid sidanmiljöfrågoritalerätt av

ombuds-friståendeinrättandetocksåtalarErfarenheterna mot av
.-.mannaämbeten -------

emellertidfannKommittén att

vidgällervadmedlikhetiskälfinnaskanDet att som
beteck-NaturvårdsverketvidtjänstemanKonsumentverket ge en

ägnad görakanåtgärdsådan attmiljöombudsman. Enningen vara
miljövårdsmyndighet.centralkäntbättreNaturvårdsverket som

invänd-någraanledningintedetsida fanns attindustrinsFrån resa
iföreslagit. Menkommittén attuppläggningdenningar mot som

fårSverigeipunktkällorfrånutsläppendå varanuvarande läge, anses
medkonkurrensimyndighet,särskildkontroll, inträttaunder somen

uppmärksamhetsinskola ägnafrämstNaturvårdsverketbl.a. synes
inte något sättpåanläggningar, kanförprövningspliktiga ansesmot

motiverat.
kanvattenmålitalerättmiljöombudsmannenssärskilt gällerVad
Omhärför.skälövertygandeföreligger någraintedetkonstateras att
kanintressenenskildastärkamiljöombudsmannen ärmed attavsikten

sökandenspåmöjlighetharsakägareenskilda attinvändas att
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bekostnad anlita både juridisk och teknisk sakkunskap för bevakaatt
sin irätt sådana mål. Om motivetåter stärkaär allmänna intressenatt
kan invändas dessa tillvaratas inte baraatt Kammarkollegiet utanav

berördaäven kommuner.av

Särskilt yttrande Carl-Johan Engströmav

Miljöskyddskommittén har föreslagit Miljöombudsmanatt
enligt 20 kap. 5 § förslag till miljöbalk skall överklagarätt attges
vissa beslut enligtäven NRL-anknuten lagstiftning, då det avser
tillämpning bestämmelser till skydd för hälsan eller miljön. Frågorav

främjande hållbar hushållning med inbegripsom av naturresurser
emellertid inte, då dessa ansågs svåra avgränsa.att

Utgångspunkten i NRLPBL-systemet i dag de statligaär all-att
intressenamänna förs fram länsstyrelsen, varvid huvudregeln ärav att

centrala sektorsmyndigheter icke har besvärsrätt. Den statliga kon-
trollen kan fullföljas användning 12 kap. 6 § PBLgenom av om
planföreläggande.

Erfarenheter tillämpningen N RL-systemet, PBL och de NRL-av av
aknutna lagarna, pekar länsstyrelsenspå betydelse för kvalitet i
beslutsprooessema. Länsstyrelsens möjligheter beror bl.a. påatt agera
kompetens och grundas på tydligt i frågorna.ettresurser, men ansvar
Detta lyfts bl.a. fram i förordning till NRL, förtydligar bådesom
ansvarñrdelning och behovet samverkan mellan central ochav
regional statlig nivå.

Det oklartär vad den förslagna besvärsrätten för Miljöombudsman
innebär för den gällande ansvarsfördelningen inom staten och mellan

och kommun.stat Ett flertal hushållningsbestämmelsema i NRLav
tillämpas exempelvis i syfte skydda miljön, varvidatt tolknings-
problem uppstår behörigheträtt företräda allmänna intressen;attom
Miljöombudsman ocheller länsstyrelse.

Förslaget kan innebära förtroendet för länsstyrelsemasatt förmåga
samordna och företrädaatt de statliga intressena undergrävs, varvid

länsstyrelsemas roll kan ñrsvagas.avsevärt Det synnerligenvore
olyckligt i detta skede, länsstyrelsernanär alltmer funnit den kompli-
cerade och ansvarsfulla rollen företrädare. Det gäller bådestatenssom
i tidiga planeringsskeden, då centrala myndigheter inte på sättsamma
kan aktivt bidra till utvecklingen, och i beslut.

Vad beslutssituationen, det faraär i det dubblaavser en ansvars-
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låtabenägenhetdå det kanskisserar, attförslagetförhållande gesom
skål svårt,andraellerkontroversiellt,myndighet ettta aven annan

beslut.
NRLPBL-iförändringinnebär såförslagetfinner storJag att
tillämpningen,förförutsättningarnaändrahelt kandetsystemet, att

överväganden.djupareföregåsdetoch måsteatt av
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