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Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Regeringen bemyndigade den april7 1993 chefen för Miljö- och
naturresursdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten

organisationsförändringarutreda med anledning förslag tillav en
miljöbalk.

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den april13 1993av
hovrättspresidenten Carl Axel Petri särskild utredare. Somsom
sakkunniga har förordnats rättschefen Severin Blomstrand fr.o.m. den

januari 199520 och expeditions- och rättschefen Lars Dahllöf fr.o.m.
den april27 1993.

Följande har deltagit, nämligen direktören Allert Alverborgexperter
fr.o.m. den januari20 1995, departementssekreteraren Lars Amréus
fr.o.m. den 1 november 1995, språkexperten Gertrud Berglund fr.o.m.
den februari6 1995, kanslirådet Per fr.o.m.Bergman den 1 1996mars

den maj31 1996, kommunalrådet Lars Bjurström fr.o.m. dent.o.m.
1 1996, tf. generaldirektören Ulf Bjällås fr.o.m. den 19mars mars
1996, advokaten Owe Björk fr.o.m. den januari 1995, chefsjuristen20
Fredrik Bonde fr.o.m. den januari20 1995, departementssekreteraren
Lars Brandin fr.o.m. den 15 september den juni1993 30 1994,t.o.m.
direktören Bengt Bucht fr.o.m. den januari 1995, avdelningschefen20
Stefan Bucht fr.o.m. den 20 januari 1995 den 23 1995,t.o.m. mars
hovrättsassessom Kerstin Cederlöf fr.o.m. den augusti28 1995,
departementssekreteraren Nina Cromnier fr.o.m den 1996,12 mars
avdelningschefen EkelundHans fr.o.m. den 25 1995, avdelnings-mars
chefen Carl-Johan Engström fr.o.m. den 20 januari 1995, miljöingen-
jören Ann-Sofie Eriksson fr.o.m. den juni 1995, chefsjuristen1 Stig
Gustafsson fr.o.m. den 20 januari 1995, departementssekreteraren
Karin Hennanrud fr.o.m. den 18 maj 1995, departementsrådet Anders
Holmgren fr.o.m. den 20 januari 1995, kanslirådet Madeleine Holst
fr.o.m. den 24 maj 1994 den januari15 1995, hovrättsassessomt.o.m.
Lena Ingvarsson fr.o.m. den januari20 1995, hovrättsassessom
Christina Jacobsson fr.o.m. den 20 januari 1995, departements-
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fr.o.m.sekreteraren Anders den september 1993, departe-Jeppson 15
mentssekreteraren Sten Jerdenius fr.o.m. februariden 28 1995,
revisionssekreteraren Karlbom fr.o.m januariHans den 20 1995,
hovrättsassessom Bjarne Karlsson fr.o.m. den 6 december 1994,
departementssekreteraren Pernilla fr.o.m. aprilKnutsson den 27 1993,
direktören Gunnar fr.o.m. januari 1995,Lars Larsson den 20 departe-

fr.o.m. januarimentssekreteraren Eva Lehndal den 1994 den20 t.o.m.
29 juni 1995, departementssekreteraren Thomas Levander fr.o.m. den

enhetschefen25 januari 1996, Laila Linnergren-Fleck fr.o.m. den 20
januari 1995, departementssekreteraren Maria Malmlöf fr.o.m. den 15
september oktober 1995, civilingenjören Sven1993 den 31t.0.m.
Mâhlstedt fr.o.m. den 20 januari 1995, avdelningschefen Per-Magnus
Nilsson fr.o.m. den januari 1995, ombudsmannen Sven Nyberg20
fr.o.m. den januari 1995, överdirektören Olsson fr.o.m20 Mats den

januari 1995,20 hovrättsassessom Anders Perklev fr.o.m. den 20
januari 1995, kammarrättsassessom Thomas Rolén fr.o.m. den 20
januari 1995, departementsrådet Stefan Rubenson fr.o.m. juniden 21
1993, departementssekreteraren Micaela Schulman fr.o.m. den 7
oktober 1993, f.d. generaldirektören Rolf Strömberg fr.o.m. den 20
januari 1995, departementsrådet Olle Stångberg fr.o.m. den 15
september den1993 19 januari 1994, departementsrådet Claest.0.m.
Tjäder fr.o.m. den januari 1995, departementssekreteraren20 Bengt
Wennerstein fr.o.m. den 15 september den september1993 14t.0.m.
1994, departementssekreteraren Kerstin Wennerstrand fr.o.m. den

september 1994, professorn Staffan15 Westerlund fr.o.m. den
Åsajanuari20 1995, departementssekreteraren Wiklund fr.o.m. den

januari25 1996, rådmannen Wikström fr.o.m. januariRoger den 20
den februari 1995,1995 12 landshövdingen Rolf Wirtén fr.o.m.t.0.m.

Öijerholmden januari 1995,20 chefsjuristen fr.o.m.Rutger den julil
Östensson1995 och departementssekreteraren Per fr.o.m. den

januari20 den maj1995 17 1995.t.0.m.
Sekreterare har varit departementssekreteraren Mona Blomdin

fr.o.m. den 15 juni den december hovrättsasses-1993 31 1995,t.0.m.
Lars Holmgård fr.o.m. den 16 januari 1995, revisionssekreterarensom

KarlbomHans fr.o.m. den januari17 1994 den december31t.0.m.
1994, hovrättsassessom Henrik Löv fr.o.m. den l 1996,mars
rådmannen Roger Wikström fr.o.m. den 13 februari 1995 och

Åhrlinghovrättsassessom Mats fr.o.m. den augustil 1993 dent.0.m.
oktober 1993.25 I sekretariatet har ingått Kerstinäven experterna

Cederlöf och Bjarne Karlsson.
Vid regeringssammanträde den 24 november 1994 beslutades det att

uppdraget skulle omfatta lägga fram förslag tilläven att ett nytt
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miljöbalk.
antagitVi har Miljöbalksutredningen.namnet

Vi har tidigare överlämnat delbetänkandet SOU 1994: 123 Miljöom-
ibudsmannen.

Till Miljöbalksutredningen skrivelser frånhar Riks-överlämnats
revisionsverket, Statens naturvårdsverk, SellbergsWMI AB, Svenska
âkerifcârbundet, SKAFAB, Svenska Kommunförbundet, Kemikaliein-

Statskontoret,spektionen, Kommunförbundet i Göteborgs- och Bohus
Miljöskyddskommittén,län, iMiljö- hälsoskyddsnämndenoch Stock-

Naturskyddsföreningen,holm, i SödermanlandsLänsstyrelsen län,
Länsstyrelsen i Blekinge län från Justitiedepartementet,ärendensamt
Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet.

har inkommitDessutom skrivelser från Statens naturvårdsverk,
Statskontoret, Socialstyrelsen, Globträdet, Världsnaturfonden, Riks-

revisorer, Svenskadagens Djurskyddsföreningen, Kjell Avergren, Floda,
Larsson, Borås,Egon Metsä-Serla Naturskyddsföre-AB, Vattenvärnet,

Östergötlandsningen, Länsstyrelsen i län, Greenpeace, Länsstyrelsen i
län,Kristianstads Skogsindustriema och Skogsägarna, Sveriges

Energiföreningars Riksorganisation, åkeriförbundet,Svenska Justitie-
departementet, Svenska Renhållningsverks-Föreningen, Norrköpings
Fettåtervinning, Näringslivets Förpackningsråd, Hyresgästemas
Riksförbund, Tjörns kommun, WMI LinköpingsSellbergs AB, kommun,
Husvagnsbranschens Riksförbund, RiksförbundSkogsägamas samt
Skogsindustrierna.

Vi får härmed överlämna vårt huvudbetänkande Miljöbalken, En
ochskärpt samordnad miljölagstiftning för hållbar utveckling.en

Till betänkandet fogas särskilda yttranden.
Vi fortsätter vårt arbete med Övergångsbestämmelser, följdlagstiñning

slutbetänkande.och

Stockholm den juli4 1996

Carl Axel Petri

Kerstin Cederlöf
Lars Holmgård
Bjarne Karlsson
Henrik Löv
Roger Wikström
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. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Nuvarande regler 36715.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
täktverksamhet 367Regler15.1.1 om m.m. . . . . . . . . .. . . . . .

skogsbrukets miljöreglerJord- och 36915.1.2
. . . . . . .. . . . . . .

Samrådsskyldighet 37015.1.3 m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
balkenRegler täkter i 37115.2 om . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Kommersiella täkter 37115.2.1
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Tillståndsplikt för husbehovstäkter 37215.2.2
. . . . . . . . . . . . . .

jordbruk i balkenRegler skötsel 37815.3 av m.m.om . . . . . .
Naturvârdslagens bestämmelser samråd i balken 38015.4 om .

Genetiskt modifierade organismer 38116
. . . . . . .. . . . . . . . . . .

381Bakgrund16.1
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .

382Gällande16.2 rätts . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .i För hanteringen genetisktLagstiftning betydelse16.2.1 avav
modifierade organismer 382

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gentekniklagen 38216.2.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
modifierade organismeravseende genetiskt 38416.3 EG-direktiv

användning 90/219/EEG 384Direktivet innesluten16.3.1 om . . .
utsättning 90/220/EEG 384Direktivet avsiktlig16.3.2 om . . . . .

sedangenteknisk verksamhet16.4 Utvecklingen av
387gentekniklagen antogs . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Internationell utblick 38816.5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

reglering genteknisk verksamhet 388Propositionen16.6 avom
förslagmiljöbalksutredningens 389Skälen för16.7

. . . . . . . . .
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16.7.1 Lämpligheten gentekniklagens bestämmelseratt taav
i miljöbalken 389. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.7.2 Behov förändringar i sak 391av . . . . . . . .. . . . . . . . . .16.7.3 Myndigheternas ansvarsområden 393

. . . . . . . . . . . . . . .

Kemiska och biotekniska17 produkter 395
. . . . . . . . . . . . . . . . .Nuvarande17.1 regler 395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.2 EG-regler 397. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Direktivet 67/548/EEG17.2.1 m.fl. 397

. . . . . . . . . . . . . . . . . .17.2.2 Direktivet 91/414/EEG utsläppandeom av
växtskyddsmedel marknaden 398

. . . . . . . . . . . . . . . .Förslaget17.2.3 till biociddirektiv 401
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.3 Särskilda regler kemiska och biotekniska produkterom

i balken 402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.3.1 förGemensamma regler kemiska och biotekniska
produkter 402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kemiskal7.3.2 produkter 403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.3.3 Biotekniska produkter 404
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.3.4 Tillståndskrav och upplysningsskyldighet 406

. . . . . . . . .17.3.5 Spridning bekämpningsmedel 408av . . . . . . . . . . . .. . .17.3.6 Bestämmelser bränslen 409om . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.3.7 Miljökonsekvensbeskrivningar 409
. . . . . . . . . . . . . . . . .17.3.8 Kontroll kemiska och biotekniska produkter 410av . . . . .

18 Avfall och producentansvar 413
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Nuvarande regler 413
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Svenska18.1.1 regler 413

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.1.2 EG-regler 416. . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.2 Kretsloppsprincipens genomslag i miljöbalken 417
.. . . . .18.2.1 Aktsamhetsregler för kretsloppsanpassning 417

. . . . . . . .Särskilda18.3 regler avfall och producentansvar i ba1ken419om
18.3.1 Producentansvar 419m.m. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .18.3.2 Definition avfall 422av .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Definition18.3.3 miljöfarligt avfall 426av . . . . . . . . . . . . . . . .18.3.4 Utökade krav på information material 427om en varas . .Behandling18.3.5 avfall 429av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.3.6 Kompostering 430. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .18.3.7 Nedskräpning 431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dumpningslagen18.3.8 432

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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435skyltningGaturenhållning och19 . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
435synpunkterAllmänna19.1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

beträffande skyltar 436prövningsmyndighetFrågor19.2 om . .

Föreskrifter 439utfardandeförPrinciper20 av . . . . . . . . . .. . . . .
439Bakgrund20.1 . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 439miljöbalkFörslaget till20.1.1 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
439föreskrifter i gällandeGenerella20.1.2 rätt . . . . . . .. . . . . .

Begränsningsförordningen verksförordningen 441och20.1.3 . .
utredningentill 443underlagsrapporterStatskontorets20.1.4 .. .överväganden 444och förslag20.2 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

föreskrifter 444generellaAnvändningen20.2.1 av . . . . . . . . . . .
kontroll 449samordning ochAnsvarsfördelning,20.2.2 . . . . . . .

450föreskriftsarbetetFöreskriftsrådet och20.2.3 . . .. . . . . . . . .

453verksamheterRegeringsprövning21 storaav . . . . . . .. . . . . .
453Gällande21.1 rätt . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . 453Naturresurslagen21.l.1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
454Vattenlagen21.1.2 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .

naturresurslagen och vattenlagen 455mellanJämförelse21.1.3 ..
miljöbalken 456iRegeringsprövning21.2 även . . . . . . . . . . .

bestämmelser 457Utformningen21.3 gemensammaav . . . . . .
457Allmänt21.3.1 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 458Tillåtlighetskrav21.3.2 . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .
459tillåtlighetsprövningellerTillstånds-21.3.3 . . . . . .. . . . . .

vattenföretag 461regeringsprövningMinskad21.3.4 av . . . . .. .
Obligatorisk regeringsprövning21.3.5 storaav

463trañkanläggningar . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Övrigt 46721.3.6 . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ..... . .

469miljödomstolarRegionala22 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .1 469miljödomstolarInrättande22.1 av4 . . . . .. . . . . . . . . . .. .
478l miljödomstolamaPrövningen i22.2 . . . . . .. . . . . . . . . .

l
l miljöfarligprövning ärendenLänsstyrelsemas23 omav
i 481verksamhet . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .i 481Inledning23.1l . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . 481organisation.Länsstyrelsemas23.2i . .. . . . . . . . . . . . . .l 48223.3 Länsexperterl . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 482Beslutsfattandet23.4 . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 483miljöprövningssystemetnuvarande23.5 Det . . . . . . . . . .

484fattar beslutenVilka23.6 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .
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överväganden23.7 484. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förslag förordning23.8 till miljöprövning vidom
länsstyrelser 486. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t

24 Prövningen markavvattning 489av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Allmänt markavvattning 489om . . . . . . . . . . .. . . . . . .Innebörden24.l.l begreppet markavvattning 489av . . . . . . . . .24.1.2 Inställningen till markavvattning har ändrats 490
. . . . . .24.1.3 Internationella överenskommelser 491

. . . . . . . . . . . . . .24.1.4 Regleringen markavvattning i vattenlagen 491av . . . . . . .24.1.5 Regleringen markavvattning i naturvårdslagen 493av . . .24.1.6 Dubbelprövning sker sällan 494
. . . . . . . . .. . . . . . . .. .överväganden24.2 495. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..24.2.1 skall tillståndsprövaVem markavvattningar 495

. . . . . . .Markavvattningssakkunniga24.2.2 496
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.2.3 Sammanfattning förfarandet vid prövningenav av

markavvattning enligt miljöbalken 498
. . . . . . . . . . . .. .Övriga24.2.4 frågor markavvattning 499om . . . . . . . . .. . . . .

Tidigare25 misskötsel 501
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

26 Sakägarbegreppet 503.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.1 Inledning 503
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .26.2 Vattenlagen 504. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

26.3 Naturvårdslagen 507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.4 Miljöskyddslagen och miljöskadelagen 507
. . . . . . . . . . .överväganden26.5 509

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

27 Miljöorganisationers talerätt 513. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Allmänt27.1 ideella föreningar och talerätt 513om . . . . . . . .Direktiven27.1.1 513. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .27.1.2 Ideella föreningar 513. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .27.1.3 Talerätt 514. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .27.2 Gällande rätt 515. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.2.1 Rätt inleda mål och ärenden 515att . . . . . . . . . . . . . . . .27.2.2 Rätt i redan inledda mål och ärenden 517att agera . . . . .27.2.3 överklagaRätt 517att . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
27.2.4 Rätt åberopa allmänna intressen 519att . . . . . . . . . . . . .Äldre27.3 och tidigare övervägandenrätt 520

. . . . . . . . . . . .27.3.1 Tiden före Miljöskyddskommittén 520
. . . .. . . . . . . . . .Miljöskyddskommittén27.3.2 522. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.3.3 Den återkallade propositionen 524
. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Grupptalanutredningen 52427.3.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miljöbalksutredningens överväganden 52627.4
. . . . . . . . . . . .

för ideella föreningarAllmänt talerätt 52627.4.1 om . . . . . . . .
inleda mål och ärenden 52827.4.2 Rättf att . . . . . . . . . . . . . . . .

inledda mål och ärendeni redan 52927.4.3 Rätt att agera . . . . .
l överklaga 52927.4.4 Rätt att . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

åberopa allmänna intressen 534Rätt27.4.5 att .. . . . . . . . . . . .i Miljöombudsman 536Behövs27.5 en . . . . . . . . . . . . . .. . .

541Tillsyn28 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
uppdrag 54128.1 Vårt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
tillsyn 542Vad28.2 är . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

543Tillsynen i dag28.3
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

545Centrala myndigheter28.3.1
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

551Länsstyrelserna28.3.2
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

55528.3.3 Kommunema
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

55628.3.4 Företagens ansvar m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§ miljöbalkFörslaget till 55928.4
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .i överväganden och förslagMiljöbalksutredningens28.5

avseende tillsynen 560
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

tillsynsansvaret 562Fördelningen28.5.l av . . . . . . . . . . . . . . .
563Tillsynsrådet28.5.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
verksamhet bedrivs kommunen 564Tillsyni 28.5.3 över avsom . .

anläggningar 565Tillsyn försvarets28.5.4 över . . . . . . . . . . . . .
Uppsikt hushållningen med 56628.5.5 över naturresurser . . . . . .å naturvärden 567Tillsyn28.5.6 över . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

568miljöfarlig verksamhetTillsyn28.5.7 över . . . . . . . . . . . . .
hälsoskyddet 572Tillsyn28.5.8 över . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

grundvattenskydd 572Tillsynen avseende28.5.9
. . . . . . . . . . ..

573Kemikalietillsyn28.5.10
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

avfall renhållning 575Tillsyn28.5.11 över . . . . . . . . . . . . . ..
vattenföretagTillsyn 57728.5.12 över . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
jordbruksmarkTillsyn 57728.5.13 över . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Tillsyn genteknik 57828.5.14 över‘ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
bekämpningsmedelTillsyn biologiska 57828.5.15 över . . . . .. .

Avgifter 57929 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
I
i 583Straff och förverkande30

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .l i miljöbalken och brottsbalken 583Straffbestämmelser30.1
. . .

iBrottsbeskrivningar och brottsbenämningar30.2
584miljöbalken

. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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30.3 Kemikaliehantering och sanktioner 587. . . . . . . . . . . . . .30.4 Straffskalor och preskription 588. . . . . . . . . . . . . . . . . .30.5 Förverkande 592. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 Miljösanktionsavgifter 593. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..31.1 Gällande bestämmelser påförandeom av
miljöskyddsavgift 593. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.2 Erfarenheter tillämpningen reglernaav av om
miljöskyddsavgift 594. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.3 Andra ekonomiska sanktioner betydelse vidav
överträdelse miljöregler 595av . . . .. . . . . . . . . . . . . . .31.4 Tidigare föreslagna förändringar 596

. . . . . . . . . . . . . ..31.5 Avgiftens syfte 597. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .31.6 Behovet avgift 597av en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.7 Förutsättningar för användande sanktionsavgift 599av . . .31.8 Miljösanktionsavgiftens utformning 601
. . . . . . . . . . . . .31.8.1 Avgränsningen vilka gärningar skall omfattasav som av

avgiften 601. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.8.2 Miljösanktionsavgiftens storlek 603
. . . . . .. . . . . . . .. .31.9 bör beslutaVem påförande avgift 608om av . . . . . . . . .31.10 börHur miljösanktionsavgift påföras 609

. . . . . . . . . . .31.11 Verkställighet 610. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

32 Ersättning vid ingripanden det allmänna 611av . . . . . . . . . . . .32.1 Betydelsen i gällande pågåenderätt attav
markanvändning inom berörd del fastigheten avsevärtav
försvåras 611. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.2 Pågående markanvändning 613. . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.2.1 Allmänt uttrycket pågående markanvändning 613om . . . .32.2.2 Markanvändningen skall lagenlig 614vara . . . . . . . . . . .32.2.3 Pågående markanvändning övergå till odlaatt att
energiskog på jordbruksmark 616

. . . . . . . . . . . . . . . . .32.2.4 Pågående markanvändning husbehovstäkt 618att starta en
32.3 försvårasAvsevärt inom berörd del fastighet 618av en . .32.3.1 Allmänt uttrycken inom berörd del fastighetom av en

och försvårasavsevärt 618. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.4 Förelägganden enligt den s.k. samrådsparagrafen 622
. . . .Ändringen32.5 kap.2 18 regeringsformen§ 622av . . . . . . . .

Skadestånd33 för vissa miljöskador 627. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.1 Mijöskadelagen skall ingå i miljöbalken 627
. . . . . . . . . .33.2 Skadeståndsreglema 627. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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34 Förorenade områden 633. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.1 Ansvaret för efterbehandling förorenade mark- ochav
vattenområden 633. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.2 Registrering allvarligt förorenade mark- ochav
vattenområden 637. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring 641
. . . . . . . . . .35.1 Utvärdering miljöskadeförsäkringen ochav

saneringsförsäkringen 641. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.2 Försäkringsbolagens samverkansfonner 647. . . . . . . . . .

36 Ekonomiska konsekvenser förslagen 651av . . . . . . . . . . . . . . .36.1 Prövningssystemet 651. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.1.1 Fördyring/besparing på grund överflyttningenav av
ärenden fråniKoncessionsnämnden till de regionala
miljödomstolama 654. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.1.2 Fördyring/besparing på grund överflyttningen målav av
från vattendomstolarna till de regionala
miljödomstolama 658. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.1.3 Fördyring/besparing på grund överflyttningenav av
ärenden från regeringen till de regionala miljö
domstolarna 659. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.l.4 Fördyring/besparing på grund överflyttningenav av
ärenden från länsrätter/kammarrätter till de regionala
miljödomstolama 660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.1.5 Fördyring/besparing på grund överflyttningen målav av

bl.a. ersättning från allmän domstol ochom
fastighetsdomstol till de regionala miljödomstolama 661

. .36.2 Tillsynsreglema 662. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.3 Registrering förorenade områden 663av . . . . . . . . . . . . .36.4 Saneringsförsäkring 665. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.5 Offentliga åtaganden 666. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övrigt36.6 666. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sammanfattning

Skyddet miljön dei dag angelägna samhällsupp-är mestav en av
giftema. Vi har alla för skapa god livsmiljöett gemensamt attansvar en
och varaktigt hållbar utveckling.en

Miljölagstiftningen har blivit alltmer svåröverskådlig och delvis
motstridig. har tillkommit vid olika tidpunkterDen och därförger
uttryck for skilda värderingar. frågor har fått olika lösningarSamma i
de olika lagarna. har därför från flera håll framförtsDet önskemål om

miljölagstiftningen.samordningen av
Riksdagen beslutade målet med miljöpolitiken1991 skallatt attvara

skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla
med så de kan utnyttjas långsiktigtattuttaget naturresurser samtav
skydda och kulturlandskapet 1990/91:90,prop. bet.natur-
1990/91:JoU30, 1990/912338. Riksdagenrskr. godkände samtidigt

samla miljölagarnaregeringens förslag i miljöbalk utifrån detatt en
Miljöskyddskommitténprincipbetänkande då Kommit-presenterat.som

framlade därefter i februari 1993 förslag till miljöbalk. Förslagettén ett
lagstiftning.resulterade dock inte i Miljöbalksutredningen fick i stället

i uppdrag lägga fram förslag till miljöbalk.att ett nytt
Miljöbalksutredningen föreslår följande lagar skall iarbetas inatt

miljöbalken:
naturvårdslagen 1964:822,-
miljöskyddslagen 1969:387,-
lagen förbud dumpning avfall1971:1154 imot vatten,om av-
lagen svavelhaltigt bränsle,1976:1054 om-
lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark,om av-
renhållningslagen 1979:596,-
hälsoskyddslagen 1982:1080,——
vattenlagen 1983:291,-
lagen spridning bekämpningsmedel1983:428 skogsmark,överom av-
lagen kemiska1985:426 produkter,om-
miljöskadelagen 1986:225,-
lagen hushållning med1987:12 naturresurserom m.m.,-
lagen tillfälliga1990:1079 bilförbud,om-
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förhandsgranskninglagen 1991:635 om av-
bekämpningsmedel,biologiska

modifieradelagen genetiskt organismer,1994:900 om-
beträffande djur och-lagen åtgärder tillhör1994:1818 växter somom

skyddade arter.
redogörelse förföljande lämnas kortfattad de nyheterI det en som

jämfört med gällandeföreslås rätt.

Miljöbalkens mål

miljöbalken skapa förutsättningar för hållbarMålet med är att en
levande och kommande generationerutveckling i samhället, där nu

miljö leva uppnå målettillförsäkras hälsosam och god Föratt atten
skall

skador och olägenheterhälsa och miljön skyddasmänniskors mot-
eller andra störningar ellerorsakas föroreningar pådeoavsett om av

sätt,annat
skyddas och vårdas,värdefulla och kulturmiljöernatur--

mångfalden bevaras,den biologiska-
frånfysisk miljö i övrigt användas såmark, och attvatten en-

samhällsekonomisk synpunkt god hushållning medekologisk, social och
och energi tryggas,naturresurser

återanvändning och återvinningmed hushållning,kretsloppett av-
material främjas.

och inom sin verksamhet ochangelägenhet förDet är attenvaren
miljöbalkens mål förverkligas. gällersamhällssektor verka for Dettaatt

företag,enskild eller verksam idet skeroavsett sompersonom som
eller organisation.kommun, myndighet

Miljöbalkens tillämpningsområde

verksamhettillämpas varje kan motverkaMiljöbalken skall på som
Med verksamhetbalkens mål. inteförutsättningarna uppnåatt avses

all verksamhet. gäller hante-endast näringsverksamhet Detsammautan
motverka förutsättningarnaoch andra åtgärder kan uppnåring attsom

särskilda bestämmelserinnehåller miljöbalkenbalkens mål. Dessutom
områdesskydd.syftar till uppnå balkens mål,åtgärder att t.ex.om som

reglerGemensamma
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Den viktigaste nyheten med miljöbalken regler skallär att gemensamma
gälla, vilken verksamhet det frågaoavsett Grundtan-typ ärav som om.
ken krav skall ställasär åtgärder riskeraratt medföraattsamma som
likartade skador på hälsa och miljö. Det har inte någon betydelse om
åtgärden utförs på land eller i eller vidtas dett.ex. allmännavatten av
eller enskild. Huvudprincipen alltså åtgärdens effekt ochär inteatten
åtgärdens vilka krav skall ställas.avgörart som

Aktsamhetsregler

grundläggandeDen aktsamhetsregeln i miljöbalken innebär att en
verksamhetsutövare skall vidta de försiktighetsmått behövs för attsom
förebygga, hindra eller motverka verksamheten kan medföra skadaatt
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Regeln kompletteras

antal aktsamhetsregler i fallmånga kanett vid-sägasav som vara
areutvecklingar denna grundläggande bestämmelse.av

Alla verksamhet skall skaffa sig kunskaputövar i vilkensom om
mån verksamheten medför olägenhet för människors hälsa och miljön
och hur sådana olägenheter kan förebyggas eller begränsas. Vidare skall
försiktighetsprincipen gälla för all verksamhet inom balkens tillämp-
ningsområde. innebärDetta förebyggande åtgärder och andraatt
försiktighetsmått skall vidtas så det kan befaras viss åtgärdsnart att en
skulle kunna olägenhet för människors hälsa eller miljönutgöra ävenen

det inte klarlagt olägenheter uppkommer.är attom
Vidare gäller verksamhet enligt balken endast får bedrivasatt en

plats lämplig och där minsta möjliga intrång och olägenhetärsom
uppkommer.

Tillämpningen de allmänna aktsamhetsregler vi föreslår skallav som
leda till kretsloppsanpassning samhället. Det gäller bl.a. regeln atten av
hushållnings- och kretsloppsprincipen skall iakttas alla skallattgenom
hushålla med och energi utnyttja möjligheterna tillnaturresurser samt
återanvändning och återvinning.

Vid tillämpningen principen vidta försiktighetsmått ingårattav som
viktig del tillämpa produktvalsprincipen. innebäräven Denatt atten

kemiska och biotekniska produkter kan med mindreersättassom
riskabla sådana produkter inte skall användas. gällerDetta också varor

innehåller eller har behandlats med kemisk eller bioteknisksom en
produkt.

ytterligareEn allmän aktsamhetsregel alla yrkesmässigtär att som
bedriver eller bedriva verksamhet skall använda bästa möjligaattavser
teknik.
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verksamhet liggerEn utanför område särskilt skyddat,ärettsom som
exempelvis nationalpark, eller biotopskyddsområde,naturreservatsom

kan medföra skada på området, skall bedrivas så sådanattmen som
skada inte uppkommer.

princip förorenarenEn skall betala gäller. bedriverDenattom som
eller har bedrivit verksamhet medfört skada elleren som annan
olägenhet för människors hälsa eller miljön skall sålunda vidta de
åtgärder behövs betala de kostnader uppstår församt attsom som
avhjälpa skadan eller olägenheten.

Vid tillämpningen aktsamhetsreglema skall skälighetsavväg-av en
ning Vid denna skall beaktas risken för miljöpåverkan,göras. nyttan av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått och kostnaderna för sådana
åtgärder.

tänkbart i vissa situationerDet oacceptabla skador uppstårär att trots
aktsamhetsreglema följs. sådana fallI träder balkens stoppregel in.att

Stoppregeln hindrar verksamheter riskerar försämra det allmännaattsom
hälsotillståndet eller väsentligt försämra miljön eller hushållningen med

Regeln gäller för all verksamhet och möjlighetennaturresurser. att
medge undantag från regeln liten.är

Miljökvalitetsnormer

Bestämmelser miljökvalitetsnormer införs i miljöbalken.om
får förRegeringen skydda människors hälsa eller miljönatt

föreskriva sådana Miljökvalitetsnormer föreskrifterärom normer. om
lägsta godtagbara miljökvalitet mark, luft eller ivatten, naturen
övrigt för vissa geografiska områden eller för hela landet. Normerna får

bl.a. högsta eller lägsta förekomst i kemiska ellernaturenavse av
biotekniska produkter inte får överskridas eller underskridas eftersom

viss tidpunkt.en
Myndigheter och kommuner skall till miljökvalitetsnormerattse som

har meddelats uppfylls de planerar och planlägger, tillstånd,när prövar
godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, tillsyn ochutövar
meddelar föreskrifter. Alla verksamheter skall bedrivas så miljökvali-att

kan uppfyllas. Tillstånd får inte beviljas för verksamhetertetsnormer
medverkar till miljökvalitetsnonn överskrids. Tillstånd ochattsom en

villkor får återkallas och verksamhet medverkar tillomprövas attom en
Åtgärdsprogrammiljökvalitetsnorrn inte uppfylls. skall upprättasen av

regeringen eller andra myndigheter länsstyrelsensåsom eller av
kommuner det behövs för miljökvalitetsnonn skall uppfyllas.attom en

åtgärdsprogram får omfatta all verksamhetEtt kan påverka desom
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fororeningsnivåer eller störningsnivåer människor kan förutsättassom
fara för olägenheter betydelse eller miljön eller kanutan naturenav som

belastas med fara för påtagliga olägenheter.utan

Miljökonsekvensbeskrivningar

på miljökonsekvensbeskrivningar utökas och skärps. ansökanKraven En
tillstånd enligt miljöbalken skall vanligtvis innehålla miljö-om en

konsekvensbeskrivning.
inflytande skall förstärkas. tidigtAllmänhetens samråd skallEtt

enskilda särskilt berörs och tillståndsmyndighetenhållas med långtsom
innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen Förgörs upprättas.en
verksamheter kan ha betydande miljöpåverkan, vilketantassom

skall genomföras förfarande förtillståndsmyndigheten miljö-avgör, ett
utvidgat samråd med flerkonsekvensbedömning myndigheterär ettsom

och bredare allmänhet.en
Grannländer kan för betydande miljöpåverkan frånutsättasantassom

verksamhet skall informeras och få möjlighet deltaplanerad iatten
miljökonsekvensbedömningen.

Miljöbalken innehåller bestämmelser vilka uppgifter miljökon-om en
skall innehålla. gäller bl.a. de åtgärdersekvensbeskrivning Det som

skallplaneras för skadliga verkningar undvikas och alternativatt
sådanabeträffande lokalisering, möjliga, konsekvenserär samtom av

allt förblir oförändrat, nollalternativet.att

Områdesskydd

skyddaMiljöbalken erbjuder långt gående möjligheter olika slagsatt
hämtade från naturvårdslagen,geografiska områden. Bestämmelserna är

miljöskyddslagen och vattenlagen har arbetats Naturreservat,men om.
ellernaturvårdsområde och det särskilda skyddet djur- inomväxtarterav

skyddsform benämnsområde slås till naturreservat.ett samman en som
skall kompensationsåtgärder vidtas.intrång tillåts iNär ett naturreservat

kulturreservat. strandskyddsom-skyddsform införs med IEn namnetny
väsentligen försämrar livsvillko-råden skall inte få vidtas åtgärder som

inte uppfyller miljökvalitets-för djur- och Områdenväxtarter. somren
miljöskyddsområden. Föreskrifterskall kunna förklaras inormer som

miljöskyddsområden skall kunna innebära ändring i tidigare meddelade
förbud skall kunna meddelas vidtillståndsbeslut. Interimistiska även

vid kulturreservat ochandra skyddsformer i dag, nämligenän vatten-
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skyddsområden. Tiderna för interimistiska förbud kortas.
Miljöbalkens generella regler för verksamheter skall gälla föräven

verksamhet bestående i organisera friluftsliv. Av detta följer bl.a.att att
organisatören skall vidta förebyggande åtgärder för förhindraatt att
deltagarna orsakar skada och anmälningsplikt kan föreskrivas föratt
verksamheten.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regeringen får föreskriva krav på tillstånd eller anmälan förom
Ävenmiljöfarlig verksamhet. pågående verksamheter kan bli tillstånds-

pliktiga. detOm ändamålsenligt för förebygga olägenheterär attmer
kan dock föreskrifter generell karaktär den individuellaersätta pröv-av
ningen. fortsättningen kanI inte bara villkor tillståndävenutan
omprövas.

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet kan i ökad utsträckning meddelas
för begränsad tid. Om det finns risk för grundvattnet förorenasatt av

Ävenvissa skall tidsperioden bestämmas till högst fyra år.ämnen i
andra fall kan det lämpligt tiden begränsas för verksamheterattvara
med kraftig miljöpåverkan eftersom det då blir automatisk ompröv-en
ning i samband med ansökan tillstånd. Tillståndsmyndighetennyttom
får bestämma tidsbegränsning i det enskilda fallet. Regeringen fårom

meddela generella föreskrifter detta.även om
Prövningen miljöfarlig verksamhet skall omfattainte enbartav en

utsläppen från verksamheten. Också frågor kemikalieanvändning ochom
resurshushållning skall utifrån balkens aktsamhetsregler ochprövasom

omfattas villkor.av
tillstånd skall kunna omfattaEtt olika verksamheter med villkor att

dessa vidtar åtgärder.gemensamt
balken särskildaI grunder för upphävande tillstånd ochanges av

omprövning villkor. fortsättningen gällerI detta i de fallävenav
verksamheten medverkar till miljökvalitetsnorm överträds.att en

Genom hälsoskyddslagen arbetas i miljöbalken kommeratt
balkens aktsamhetsregler gälla hälsoskyddet. Begreppet sanitärävenatt
olägenhet ändras till olägenhet för människors hälsa. Införandet av
miljökvalitetsnormer bör särskilt på sikt stärka och effektivisera
hälsoskyddsarbetet.
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Takter

Prövningsplikten för täkter och sand utökast.ex attav grus genom
husbehovstäkter skall kunna underställas prövningsplikt enligt balken.

täktEn kan befaras skada livsbetingelsema för någon ellerväxt-som
djurart hotad eller sällsynt får endast i undantagsfall tillåtas.ärsom
Miljöskydds- och naturvårdsaspekterna samordnas vid prövningen av
täkttillstånd.

Kemiska och biotekniska produkter

Reglerna i lagen kemiska produkter i lagen förhands-samtom om
granskning biologiska bekämpningsmedel samordnas och får mindreav
ramlagskaraktär tidigare utökas till omfatta alla biotekniskaän samt att
produkter. Lagen spridning bekämpningsmedel skogsmarköverom av
samordnas med reglerna kemiska och biologiska bekämpningsmedel.om
Höga krav ställs den tillverkar och saluför kemiska ochsom
biotekniska produkter, bl.a. införs skyldighet informeraatten om nya
uppgifter skadliga effekter kommer fram.om

märkning vidKrav utsläppande marknaden produkterav som
innehåller eller består genetiskt modifierade organismer införs iav
lagtexten.

Avfall

Miljöbalksutredningen föreslår definition avfallatt överens-en av som
Ävenmed den definition gäller inom införsEU i balken.stämmer som

definitionen miljöfarligt avfall gäller inom skall införasEU iav som en
förordning till balken. Reglerna producentansvar utökas i balkenom
med möjlighet kräva information vilka och materialatt ämnenom som
ingår i omfattas producentansvar.en vara som av

Miljöbalken innehåller samlad och överskådlig reglering sä-en om
kerhet och snygghet på allmänna platser eller utomhus ochannars om
skydd miljön landskapsbilden i detta speciella avseende.av

Föreskrifter

Miljöbalken ökar möjligheten utfärda generella föreskrifter till skyddatt
för människors hälsa miljön.och -
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Vid utfardande generella föreskrifter skall alltid balkens mål,av
principer och allmänna aktsamhetsregler vägledande.vara

särskilt föreskriftsrâdEtt inrättas för de centrala myndigheternas
föreskriftsarbete i anslutning till miljöbalken. Detta knyts till Natur-
vårdsverket.

Föreskriftsrådet skall för samordning, samråd, kontrollett organvara
och kvalitetssäkring de föreskrifter fram med stödtasav som av
miljöbalken. Rådet skall också förverka föreskriftsarbetet sker iatt
enlighet med Sveriges förpliktelser med anledning EU-medlemskapetav
och internationella åtaganden i övrigt.

register skall föras föreskrifterEtt samtliga grundar sig påöver som
miljöbalken.

Tidigare misskötsel

Tillstånd, godkännande eller dispens kan den tidigare harvägras som
åsidosatt sina åligganden.

Regeringsprövning

Naturresurslagens och vattenlagens bestämmelser regeringsprövningom
verksamheter arbetas Regeringsprövning kommerstora attav samman.

ske led i den ordinarie tillståndsprövningen. innebärDettaett attsom
den förberedande handläggningen sker hos miljödomstol eller annan
tillståndsmyndighet, tillståndsmyndigheten lämnar frågornaöveratt om
verksamhetens lokaliseringtillåtlighet och till regeringens bedömning

tillståndsmyndigheten, regeringen har tillåtit verksamheten,samt att om
därefter meddelar tillstånd med villkor för verksamheten. Vidnärmare
regeringens prövning skall tillåtlighetskrav gälla vidsamma som annan
prövning.

Obligatorisk regeringsprövning införs järnvägar,större vägar,av
allmänna farleder och flygplatser.

Miljödomstolar

miljödomstolarRegionala skall inrättas. En miljööverdomstol skall
inrättas och knytas till Svea hovrätt.

regionala miljödomstolama första instansDe målprövar som om
omfattande miljöfarlig verksamhet, vattenmål och ersättningsmålmera
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olika slag.av
Statliga myndigheters beslut enligt miljöbalken får överklagas till de

regionala miljödomstolarna. Dessa miljödomstolars domar och beslut får
överklagas till Miljööverdomstolen. För Miljööverdomstolen skallatt

domar och beslutöverpröva krävs prövningstillstånd.
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelserna får föra talan

och begära omprövning villkor för tillvarata miljöintressenattav m.m.
och andra allmänna intressen.

Kommunerna får företräda sådana intressen inom kommunen.
Möjligheterna tillståndsbeslut desammaomprövaatt för miljöfarligär
verksamhet och vattenföretag.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsemas prövning tillstånd till miljöfarlig verksamhet fårav
fastare former det inrättas självständig tillatt länsstyrel-genom en men

administrativt knuten prövningsmyndighet består erfarensen som av en
jurist och med erfarenhet miljöfrågor.en person av

Markavvattning

Systemet för tillståndsprövning markavvattning Vattenla-görsav om.
med förrättningsmän avskaffas. Frågorsystem tillstånd tillgens om

markavvattning kommer enligt huvudregeln länsstyrelsen.att prövas av
Länsstyrelsen skall dock lämna ärendet till miljödomstol,över detom
uppkommer frågor ersättning, inlösen, särskild tvångsrätt ellerom
deltagande sökanden.även När det framställsän yrkandeav annan om

sökandenäven skall delta, skall miljödomstolenatt än förordnaannan
markavvattningssakkunnig. Den sakkunnige skall lämna förslag påen
lämplig utformning markavvattningen.en av

Sakägare

Miljöbalken skall ha enhetligt sakägarbegrepp. Detta skallett ha sin
utgångspunkt i det sakägarbegrepp idag gäller enligt miljöskyddsla-som
gen.
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Miljöorganisationers talerätt

överklaga domar och beslut tillstånd,Miljöorganisationer rätt attges om
och dispens. Organisationerna får vidare överklagagodkännande
beslut inte ingripa med tillsynsåtgärdermyndigheters att t.ex. samt

miljökvalitetsnormer harbeslut åtgärdsprogram Förnär överträtts.om
överklaga skall organisationen normalt ha varit verksam i minstfåatt
och ha minst medlemmar.år 1 000tre

Tillsyn

tillsynsmyndigheternasTillsynsbegreppet definieras och ansvar
understryks.

miljöbalken skall statligaTillsynen efterlevnaden utövasöver av av
i enlighet med vad regeringen be-myndigheter och kommunerna

stämmer.
miljöbalkenansvarsfördelning tillsynen enligt på lokal,tydligEn av

regional och central nivå föreslås.
motsvarande den sker i dagAlla kommuner föreslås få tillsyn somen

skötsellagenrenhållningslagen, naturvårdslagen,enligt hälsoskyddslagen,
tillståndspliktiga anläggningar enligt miljöskydds-beträffande ickesamt

kemikalietillsynen bör utökas.för Delagen. Kommunernas ansvar
och kompetens möjlighetoch harkommuner önskar attgessom resurser

länsstyrelsen. Viss tillsyn skall alltid liggaytterligare tillsyn frånöverta
på staten.

skiljs Principenoch drift verksamhet åt.för tillsynAnsvar sammaav
förvaltningsorganisationdel såvälför kommunernas nämn-somavser

dorganisation.
samordnande och uppföljandeskall ha regionalLänsstyrelserna en

roll.
skall behandla tillsynsfrågorNaturvårdsverkets tillsynsråd ändras. Det

för detta.område ochför hela miljöbalkens ett gemensamt organvara
därför ingå iberörda myndigheter skallfrån samtligaRepresentanter

rådet.

Avgifter

generell möjlighetavgifter arbetasGällande lagregler Ensamman.om
utjämna ekonomisk fördelinförs avgift föratt ta ut att somen upp-

avgiftskall betalabeslut dispens.kommer Denett som engenom om
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blir skyldig lämna de uppgifter behövsatt för beräkna avgiften.attsom
Producentavgift skall få användas för täcka kostnadenäven föratt
information avfallshanteringen.om

Strafl

Straffbestämmelsema på miljörättens område skall fördelas mellan
brottsbalken och miljöbalken. Fördelningen skall ske så de brottatt som
i dag står i brottsbalken får kvarstå där medan de övriga samlas i
miljöbalken.

Underlåtenhet vidta skyddsåtgärder eller andraatt försiktighetsmått
vid kemikaliehantering straffbeläggs.

Straffen för överträdelser på miljöområdet skall skärpas.
En bestämmelse förverkande egendom varit föremål förom av som

brott, bl.a. avseende kemiska produkter införs i miljöbalken. Dessutom
kan förverkade fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel harav som

eller medförts vid brottanvänts ske.

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift skall kunna påföras den i näringsverksamhetsom
överträder generella förskrifter, påbörjar verksamheten tillståndutan
eller anmälan eller överträder särskilda villkor har föreskrivits försomi verksamheten. Avgift skall påföras enligt fastställstaxaå en som av

i regeringen.
% Tillsynsmyndigheten beslutar påförande miljösanktionsavgift.om av

Beslutet kan överklagas till miljödomstol. beslutEtt miljösanktions-om
avgift skall direkt verkställbart.vara

Ersättning

Ersättning skall betalas beslut nationalparker,när naturreservat,om
kulturreservat, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden samt
förelägganden och förbud enligt den s.k. samrådsparagrafen innebär att
mark i anspråk eller pågående markanvändningtas inom berördatt del

fastighet försvåras.avsevärt Ersättning skall dock inte betalas förav en
intrång till den s.k. kvalifikationsgränsen. Ersättning skall vidareupp
betalas vid vissa undersökningar och vid föreläggande stängsel-om
genombrott m.m.
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Förorenade områden

Ansvariga för utreda och efterbehandla förorenade mark- ochatt
förstavattenområden i hand verksamhetsutövaren och i andra handär

vissa fastighetsägare. Fastighetsägares subsidiärt till verksam-äransvar
hetsutövares.

Efterbehandlingsansvaret omfattar utredning föroreningens ochartav
omfattning de efterbehandlingsåtgärder vidtas skäligen kansamt att som
fordras för förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheteratt
för människors hälsa eller miljön. Efterbehandlingsansvaret inteär
föremål för preskription preskriptionslagenenligt 1981:130.

Registrering skall ske allvarligt förorenade mark- och vattenom-av
råden. fårI samband med registreringen länsstyrelsen föreskriva om
inskränkningar i markanvändningen eller vissa åtgärder skallatt vara
förenade med villkor eller föregås anmälan till tillsynsmyndigheten.av
En upplysningsplikt införs för och brukare upptäckerägare som
föroreningar fastigheten.

Miljöskadeförsäkring

Miljöskadeförsäkringssystemet utvidgas till omfattaävenatt en
saneringsförsäkring. i Miljöskadekonsortiet försäkrings-De ingående
bolagen kan samverka för tillhandahålla miljöskadeförsäkringen ochatt
den föreslagna saneringsförsäkringen på idag. Någotsättsamma som
hinder upphandla försäkringen föreligger dock inte.mot att
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Förslag till milj öbalk

FÖRSTA AVDELNINGEN

ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER

måll kap. Miljöbalkens

1 § Målet med miljöbalken skapa förutsättningar för hållbarär att en
utveckling i samhället, där levande och kommande generationernu
tillförsäkras hälsosam och god miljö levaatten

För uppnå detta mål skallatt
människors hälsa och miljön skyddas skador och olägenhetermot

dessa orsakas föroreningar eller andra störningar elleroavsett påom av
något sätt,annat

värdefulla och kulturmiljöer skyddas och vårdas,natur-
den biologiska mångfalden bevaras,
mark, och fysisk miljö i övrigt användas så frånvatten att en

ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med
och energi ochnaturresurser tryggas,

kretslopp med hushållning, återanvändning och återvinningett av
material främjas.

2 skall§ Det angelägenhet för och inom sin verksam-attvara en var en
het och samhällssektor förverka miljöbalkens mål förverkligas,att

det sker enskild eller verksamoavsett i företag,om som person som
kommun, myndighet eller organisation.

3 § Alla skall ha tillgång till i den utsträckning följernaturen som av
allemansrätten.

ochVar skall visa hänsyn och varsamhet i sitt medumgängeen
naturen.

16-07292
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Tillämpningsområde2 kap.

verksamhet kan motverka detillämpas påMiljöbalken skall1 § som
mål i kap. § andrabalkens 1 1för uppnåFörutsättningar att som anges

eller författning. Vaddenna balkföljerstycket inte annat annanavom
andra åtgärdergäller också hantering ochverksamhetföreskrivssom om

förutsättningar.dessakan motverkasom
skall skapasärskilda bestämmelserdetmiljöbalken finnsI även som

skall kunna uppnås.målför balkensförutsättningar att

vattenföretagverksamhet och vissamiljöfarligfråga viss2 § I somom
särskilda bestämmelser.land finnskan beröra något annat

och skadestånd förmiljöfarlig verksamhetbestämmelserBalkens3 § om
joniserande strålningi frågatillämpligamiljöskador intevissa är om

verkningar elektriskaoch magnetiskabeträffande elektriskaeller av
Bestämmelsernabestämmelser gäller.särskildai fall dåanläggningar om

radiomot-tillämpliga störning iheller påverksamhet intemiljöfarlig är
tagningsapparat.

finns i arbetsmiljölagenarbetsmiljönbestämmelserSärskilda om
1977:1160.

också i lagen 1988:950kulturmiljön finnsBestämmelser omom
kulturminnen m.m.

rådande särskildagrundutsträckning detfår, i denRegeringen4 § av
försvarsberedskapen, meddelastärkaförnödvändigtförhållanden är att

balk.avviker från dennaföreskrifter för totalförsvaret som

anslutning tillSverigesanledningmed1994:1500§ lagen5 I av
fördragverkan UnionensföreskrifterfinnsEuropeiska unionen om av

beslut.gemenskapernasEuropeiskadeandra instrumentoch samt

aktsamhetsregler3 Allmännakap.

skall iakttasaktsamhetsreglerkapitel finns allmännadetta1 § I som av
alla.

skall skaffaverksamhetbedrivabedriver eller2 § Den att enavsersom
verksamhetens ochtillbehövs med hänsynkunskapsig den artsom

skada elleroch miljönmänniskors hälsaför skyddaomfattning, motatt
materialåtervinningåteranvändning ochfrämjaolägenhet församt att av

ochmed markoch hushållning vatten.
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det inte kan säkerställasAtt verksamhet förorsakar olägenheteratt en
för människors hälsa eller miljön befriar inte den bedriver ellersom

bedriva verksamhet vilken kan befaras medföra sådanaattavser en
i olägenheter, från skyldigheten vidta de åtgärder behövs föratt attsom

förhindra eller begränsa olägenhetema.

3 § bedriverDen eller bedriva verksamhet skall vidtaattsom avser en
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt behövs för förebygga, hindra eller motverkaatt attsom
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
omgivningen.

verksamhet4 § En får bedrivas endast på plats lämplig medären som
hänsyn till kap.l 1 4 kap., kap. och5 6 kap. Platsen skall väljas så

ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet.att

5 § Den bedriver verksamhet skall hushålla med naturresursersom en
och energi utnyttja möjligheterna till återanvändning och åter-samt
vinning.

6 bedriver§ Den eller bedriva verksamhet skallattsom avser en
undvika använda sådana kemiska eller biotekniska produkteratt som
kan med mindre riskabla kemiska eller biotekniska produkter.ersättas
Detta gäller också innehåller eller har behandlats meden vara som en
kemisk eller bioteknisk produkt och kan mindreersättassom av en
riskabel vara.

7 § Den yrkesmässigt bedriver eller bedriva verksamhetattsom avser en
skall använda bästa möjliga teknik för skydda människors hälsa ochatt
miljön.

8 verksamhet§ En ligger utanför område skyddatett ärsom som som
nationalpark, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsom-naturreservat,
råde, miljöskyddsområde, vattenskyddsområde, särskilt Skyddsområde,
särskilt bevarandeområde eller nationalstadspark kan medföramen som
skada det skyddade området, skall bedrivas så sådan skada inteatt
uppkommer. gäller dockDetta inte i den mån hänsynen innebär att
pågående markanvändning inom berörd del fastigheten avsevärtav
försvåras.

9 § bedriverDen eller har bedrivit verksamhet har medförtsom en som
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön skall vidta de
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betala de kostnader uppstår föråtgärder behövs samt attsomsom
skadan eller olägenheten.avhjälpa

gäller inte i denaktsamhet enligt utsträckningpå 2-910 § Kraven
uppfylla dem med hänsyn till den risk för skada ellerorimligtdet är att

det slag det fråga kan medföra,verksamhetolägenhet är omsom en av
deoch andra försiktighetsmått och kostnaderskyddsåtgärdernyttan av

försiktighetsmått föranleder.skyddsåtgärder ochsådanasom

riskerar försämraverksamhet får inte bedrivas11 § En attsom ensam
väsentligt försämra miljön ellerhälsotillståndet ellerdet allmänna

medhushållningen naturresurser.
verksamheten enligtregeringen har tillåtitgäller inteDetta om

enligt lagen 1978:160 vissaeller ellerkap. 6§19 5 om
vissa fall kanframgår regeringen ikap. 9 §rörledningar. Av 19 att

första stycket.lämna dispens från

bestämmelser vid ändrad markan-Grundläggande4 kap.
vändning

ändamålanvändas för det eller devattenområden skallMark- och§1
beskaffenhet ochmed hänsyn tillområdena lämpadeför vilka är mest
användningskall sådanföreliggande behov. Företrädeläge samt somges

hushållning.synpunkt godmedför från allmänen

obetydligtinte alls eller endastvattenområdenmark- och2 § Stora som
skalli miljönexploateringsföretag eller andra ingrepppåverkadeär av

kan påtagligt påverkaåtgärdermöjligt skyddasså långt mot som
karaktär.områdenas

frånsärskilt känsliga ekologiskvattenområdenMark- och3 § ärsom
åtgärder kan skadamöjligt skyddassynpunkt skall så långt mot som

naturmiljön.

betydelse. Bruknings-nationellskogsbruk näringarJord- och4 § är av
anläggningaranspråk för bebyggelse ellerfår ivärd jordbruksmark tas

ochväsentliga samhällsintressenför tillgodoseendast det behövs attom
från allmän synpunkt till-tillgodosesinte kandetta behov ett

mark i anspråk.fredsställande sätt tasatt annangenom
skogsnäringen skall så långtbetydelse förSkogsmark harsom

rationelltpåtagligt försvåraåtgärder kanskyddasmöjligt ettmot som
skogsbruk.
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Mark-5 § och vattenområden har betydelse för rennäringen ellersom
yrkesfisket eller för vattenbruk skall långtså möjligt skyddas mot
åtgärder kan påtagligt försvåra näringamas bedrivande.som

Områden riksintresse för rennäringenär eller yrkesfisket skallsom av
skyddas åtgärder i första stycket.mot som avses

6 § Mark- och vattenområden har betydelse från allmän synpunktsom
grund områdenas naturvärden eller kulturvärden eller med hänsynav

till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas åtgärder kanmot som
påtagligt skada eller kulturmiljön. Behovetnatur grönområden iav

och i närheten skalltätorter särskilt beaktas.tätorterav
Områden riksintresse förär naturvärden, kulturrninnesvårdensom av

eller friluftslivet skall skyddas åtgärder i första stycket.mot som avses

7 § Mark- och vattenområden innehåller värdefulla ellerämnensom
material skall långtså möjligt skyddas åtgärder kan påtagligtmot som
försvåra utvinningen dessa.av

Områden innehåller fyndigheter eller materialämnen ärsom av som
riksintresse skall skyddas åtgärder i första stycket.motav som avses

8 § Mark- och vattenområden särskilt lämpliga för anläggningarärsom
för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, Vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt
möjligt skyddas åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomstenmot som
eller utnyttjandet sådana anläggningar.av

Områden riksintresse för anläggningarär i förstasom av som avses
stycket skall skyddas åtgärder kan påtagligt försvåra till-mot som
komsten eller utnyttjandet anläggningarna.av

9 § Mark- och vattenområden har betydelse för totalförsvaret skallsom
långtså möjligt skyddas åtgärder kan påtagligt motverkamot som

totalförsvarets intressen.
Områden riksintresse på grundär de behövs förattsom av av

totalförsvarets anläggningar skall skyddas åtgärder kanmot som
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet anläggningarna.av

10 § Om område enligt 5-8 riksintresse för fleraett oförenligaär av
ändamål, skall företräde det eller de ändamål lämpligasteges som

främjar långsiktig hushållningsätt med marken, och denvattneten
fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del detta förav en
anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset företräde.ges

Beslut med stöd första stycket får inte strida hushållningsbe-motav
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kap.stämmelserna i 5

ändrad markanvändning förbestämmelser vidSärskilda5 kap.
områden landet.vissa i

hänsyn till de ochi medområden 2-71 § De är, natur-angessom
riksintresse.områdena, i sin helhetfinns ikulturvärden avsom

till stånd iingrepp i miljön får kommaoch andraExploateringsföretag
enligt och dethinder inte 2-7områden endastdessa möter omom

skadar områdenas ochpåtagligtintekan ske på sätt natur-ett som
kulturvärden.

och inte hinder forstycket 2-6Bestämmelserna i första utgör
lokala näringlivet eller föreller detbefintligautvecklingen tätorter avav

finnsFör totalförsvaret. Om detbehövsutförandet anläggningar somav
hinder för anläggningarinte hellerbestämmelsernasärskilda skäl utgör

materialellersådana fyndigheterför utvinning ämnen som avsesavav
andra stycket.i kap. §4 7

detfriluftslivets, främstturismens ochområden skallföljande§2 Inom
vid bedömningensärskilt beaktasintressenfriluftslivets,rörliga av

andra ingrepp i miljön:ellerexploateringsföretagtillåtligheten av
från riksgränsen Norgeskärgården i BohuslänochKustområdet mot

Lysekil.till
HallandKustområdet i

kustområdenangränsandeHallandsåsen medochKullaberg
ÅhusÖrnahusen Skillinge tillsöderfrånKustområdet i Skåne om

Östergötland frånSmåland ochioch skärgårdarnaKustområdena
till ArkösundOskarshamn

Uppland frånSödermanland ochskärgårdarna iochKustområdena
SingöochOxelösund till Herräng

Ångermanland Storfjärden vidfråniskärgårdenKustområdet och
Ångermanälvens Skagsuddemynning till

Bondöfjärden tillfråni NorrbottenskärgårdenKustområdet och
AFinlandriksgränsen mot

Öland
Gotland

i Skånevid RomeleåsenåslandskapetSjö- och
Åsnen utmeddäromoch områdena söderstrandområdenochmed öar

ListerlandetPukaviksbukten ochtillvid sjön MienMörrumsån och
strandområdenmed ochVänern öar
strandområdenmed ochVättern öar

områdetsjön VikenUnden ochområdena vid sjönTiveden med samt
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utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp
Området Dalsland-Nordmarken Ånimmenfrån Mellerud och sjön vid
Vänern Årjängtill sjösystemet Östervall-från Dals-Ed i söder till och
skog i norr6r Fryksdalen från Kil till Torsby området utmed delensamt övre av
Klarälven inom Torsby kommun
Mälaren med och strandområdenöar
Området Malingsbo-Kloten mellan Storå, Kopparberg, Smedjebacken
och Skinnskatteberg
Området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär
Siljan och Orsasjön med och strandområdenöar området utmedsamt
Oreälven, sjön Skattungen och Oresjön med området söder därom över
Gulleråsen och Boda till Rättvik
Området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik
Vindelådalen
Fjällvärlden från Transtrandstjällen i söder till Treriksröset med
undantag för de fjällområden i 5som anges

3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot
ÖstergötlandNorge till Brofjorden, i Småland och från Simpevarp till

ÅngermanlandArkösund och Ångermanälvensi från Storfjärden vid
Ölandmynning till Skagsudde får anläggningarsamt i 19som avses

kap. 2 § 1-11 och inte17 komma till stånd.

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp
och från ÖstergarnArkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust, och
Storsudret på Gotland på Fårö får fritidsbebyggelse kommasamt till
stånd endast i form kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om detav
finns särskilda skäl får dock fritidsbebyggelse komma till stånd,annan
företrädesvis sådan tillgodoser det rörliga friluftslivets behov ellersom

enkla fritidshus i närheten de tätortsregionema.storaavser av
Inom områden i första stycket får anläggningarsom avses som avses

i kap.19 2 § 1-7 och 10-11 komma till stånd endast platser där
anläggningar skall enligt angivna lagrumprövas redan finns.som

5 § Inom tjällområdena Långfjället-Rogen, Sylarna-Helags, Skäcker-
fjällen, Burvattnet, Hotagsfjällen, Frostviken-Borgafjällen, Marstjällen-
Vardofjällen, Artfjället, Tärna-Vindelfjällen, Sarek-Mavas, Kebnekaise-
Sjaunja, Rostu och Pessinki får bebyggelse och anläggningar komma till
stånd endast det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen,om
den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra
åtgärder inom områdena får vidtas endast det kan ske utan attom
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påverkas.karaktärområdenas

vattenöverledningVattenkraftverk vattenreglering eller för6 § samt
utföras nationalälvarna Torneälven, Kalixälven,kraftändamål får inte i

med tillhörande vattenområden ioch VindelälvenPiteälven samt
vattenområden:följande

Hummelforsen ochVästerdalälvenDalälvenI uppströms
Österdalälven Trängsletuppströms

VallhagaLjusnan VoxnanI uppströms
Storsjön GimånLjunganLjunganI uppströms uppströmssamt

Holmsjön
Åreälven, Storån DammånAmmerån,IndalsälvenI samt-
Hårkan

Ångermanälven Klumpvattnet,Lejarälven, StorånI uppströms
Långselån-Rörströmsälven, RansarånSaxån,

VojmånRansam uppströmsuppströms samt
Vojmsjön

Vapstälven
Moälven
Lögdeälven
Öreälven

josokenGirjesân och Juktån FTärnaån,UmeälvenI uppströms
Sävarån

Sädvajaure respektive RiebneskällflödenaSkellefteälvenI uppströms
Malånsamt

Byskeälven
Åbyälven

LillaAkkajaure,LuleälvenLuleälven StoraI uppströms
och TjaktjajaureLuleälven Skalkauppströms samt

Pärlälven
Råneälven
Emån
Bräkneån
Mörrumsån
Fylleån

Enningdalsälven riksgränsenEnningdalsälvenI uppströms
till Norge

vattenöverledningellervattenregleringVattenkraftverk samt
följande älvsträckor:heller utföras iför kraftändamål får inte

Höljes och Edebäcksträckan mellanKlarälvenI
nedströms SkiffsforsenVästerdalälvenDalälvenI samt

bruknedströmsDalälven Näs
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I Ljusnan sträckan mellan Hede och Svegsjön samt
sträckan mellan Laforsen och Arbråsjöarna

LjunganI sträckan mellan Havern och Holmsjön samt
sträckan nedströms Viforsen

I Indalsälven Långan nedströms Landösjön
ÅngermanälvenI Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön

I Umeälven Tämaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta
Första och andra styckena gäller inte vattenföretag som

förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan.

7 § Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården national-är en
stadspark.

Inom nationalstadspark får bebyggelse ochen anläggningarny nya
komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast det kan ske utanom
intrång i parklandskap eller naturmiljö och det historiskautan att
landskapets och kulturvärden inatur- övrigt skadas.

6 kap. Miljökvalitetsnormer

Regeringen får föreskriva miljökvalitetsnormerom

1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet
meddela föreskrifter kvaliteten på mark, luft ellerom vatten, inaturen
övrigt, det behövs för varaktigt skyddaatt människors hälsaom eller
miljön eller för avhjälpa skador elleratt olägenheter för människors
hälsa eller miljön miljökvalitetsnormer.

Regeringen får överlåta till myndighet meddela miljökvalitets-atten
i den utsträckning det behövs tillnormer följd Sverigessom av

medlemskap i Europeiska unionen.

Vad miljökvalitetsnormer skall ange

2 § Miljökvalitetsnormer skall de föroreningsnivåer eller stömings-ange
nivåer människor kan för farautsättas för olägenhetersom utan av
betydelse eller miljön eller kan belastas mednaturen farasom förutan
påtagliga olägenheter.

Miljökvalitetsnormemas nivåer får inte överskridas eller underskridas
efter viss tidpunkt och de skallen ange

högsta eller lägsta förekomst i mark, luft eller ivatten, övrigtnaturen
kemiska eller biotekniska produkter,av

högsta eller lägsta förekomst i mark, luft eller ivatten, övrigtnaturen
någon viss organism kan tjäna till ledning förav bedömningensom av
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miljön,tillståndet i
sådanellerstrålningskakning, ljus,för buller,nivåhögsta annan

ellerstörning,
ieller flödevattenståndvärde förellernivålägstaellerhögsta4.

dem.delarellervattendragvattensystem, av
vid behovskall omprövas.Miljökvalitetsnormer

uppfizllasskallmiljökvalitetsnormerHur

miljökvalitetsnormerdetillskalloch kommunerMyndigheter att3 § se
deuppfylls,enligt 1 § närmeddelatssom

planlägger,ochplanerar—
anmälningsärenden,ochgodkännanden, dispensertillstånd,prövar-

ochtillsyn,utövar-
föreskrifter.meddelar-

uppfyllas.kanmiljökvalitetsnormersåbedrivasskallVerksamhet4 § att
verksamhetbeviljas förfårtillstånd inteBestämmelser att somom

kap. 4finns i 18överträdsmiljökvalitetsnormtillmedverkar att en
fårtillståndförvillkorenellertillstånd ettBestämmelser attom

tillmedverkarverksamheten attelleråterkallas omprövas, enom
och §5kap. 3 § 5finns i 21överträdsmiljökvalitetsnorm

Åtgärdsprogram

skalluppfyllasskallmiljökvalitetsnorm ettförbehövsdet§ Om5 att en
Åtgärdsprogrammet skall upprättasåtgärdsprogram upprättas.

kommunensgäller baramiljökvalitetsnormenkommun, omav en
område,

ikommunergäller fleramiljökvalitetsnonnen ettlänsstyrelsen, omav
ochenligtåtgärdsprogramintekommuneller upprättar ettlän om en

bestämmer.regeringenmyndigheteller denregeringenfallövrigai av
skallvilka upprättaenligt 1 §föreskrifterskall iRegeringen somange

åtgärdsprogram.
inte kanområdegeografisktförmiljökvalitetsnormOm etten

liggerverksamhetpåverkasmiljöndärföruppfyllas, att somav en
regeringenmyndigheteller denregeringenskallområde,utanför detta

område därdethelaföråtgärdsprogrambestämmer upprätta ett
uppfyllamöjlighetenpåverkarförekommer attstörningar normen.som

ellermyndighetskall denåtgärdsprogram upprättasInnan ett
myndig-andralänsstyrelsenmedsamrådadetta samtkommun görsom

verksamhetsutövaremedberörsoch kommuner ävenheter samtsom
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Åtgärdsprogramberörs i betydande omfattning.som i skalllsom avses
beslutas kommunfullmäktige.av

6 § åtgärdsprogramEtt får omfatta all verksamhet kan påverka desom
föroreningsnivåer eller störningsnivåer i första2 § stycket.som avses

I åtgärdsprogram skallett anges
den miljökvalitetsnorm skall uppfyllas,som
de åtgärder skall vidtas för miljökvalitetsnormen skallattsom vara

uppfylld vid den tidpunktsenast i 2 ochsom avses
skall vidta åtgärderna de skallnär genomförda.samtvem som vara

Ett åtgärdsprogram skall vid behov, dockomprövas femtesenast vart
år, den myndighet har beslutatav som programmet.om

Kungörande och överklagande åtgärdsprogramav

7 § När åtgärdsprogram har beslutats skallett det kungöras.
Ett åtgärdsprogram har beslutats kommun, länsstyrelsesom av en

eller myndighet får överklagas till regeringen demen annan av som
berörs åtgärdsprogrammet sådana organisationersamtav av som avses
i 18 kap. 13 åtgärdsprogramEtt har beslutats kommun fårsom av en

överklagasäven länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.av

8 § Om luftföroreningarna i kommun innebär akuta hälsorisker fören
dem vistas där, får regeringen eller efter regeringens bemyndigandesom
kommunen meddela föreskrifter tillfälligt förbud trafik medmotom

och lastbilar inom vissa områden kommunen. Regeringen fårperson- av
meddela föreskrifter vilka luftföroreningar innebär akutaom som
hälsorisker.

En polisman får hindra fortsatt färd någon bryter förbudmot ettom
enligt första stycket.

Mätning och kontroll

9 § En kommun skyldig utföraär de mätningar behövs föratt attsom
kontrollera miljökvalitetsnonn uppfyllsatt eller det finnsen om
luftföroreningar i andra fall innebär akuta hälsorisker.som

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter mätmetoder och redovisning mätresultat.om av
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beslutsunderlagochMiljökonsekvensbeskrivningar annat7 kap.

miljökonsekvensbeskrivningdet krävsNär en

tillståndansökaniskall ingåmiljökonsekvensbeskrivningl § En omen
med stödmeddelatsharföreskrifterbalk ellerenligt denna avsom

tillstånd enligtförkrävs intemiljökonsekvensbeskrivningbalken. En
kap.och 1413

miljökonsekvens-skalldetföreskriva upprättasfårRegeringen att en
ellerbalkenligt dennadispensansökningaribeskrivning även om

andra fall däreller istöd balkenmedmeddelatsharföreskrifter avsom
Regeringen fårmiljöpåverkan.bedöma ävenkunnafördet behövs att

stycketförstaenligtskyldighetenfrån attundantagföreskriva om
miljöpå-verksamhetermiljökonsekvensbeskrivning förupprätta varsen

betydande.mindrebliverkan kan antas

miljökonsekvensbe-skall finnasdetföreskrivafårRegeringen2 § att en
för kunnadet behövsi l § attfall näri andraskrivning än som avses

miljökonsekvensbeskrivningarsådanafrågamiljöpåverkan. Ibedöma om
föreskrivits.haringetkapitel,i dettavad annatgäller sägs omsom

miüökonsekvensbeskrivningarmedSyftet

identifiera,miljökonsekvensbeskrivning ärmed attSyftet3§ en
ochdirektadebedömningsamladmöjliggöraochbeskriva aven

medföra påverksamhet kanplaneradeffekternaindirekta som en
kulturmiljölandskap,klimat,luft,mark,djur,människor, vatten,växter,

resurshushållning,ochochmarkmedhushållningenoch vatten annan
mellan dessa.samspeletsamt

miljöpåverkanbetydandeoch beslutsamrådTidigt om

tillståndkräververksamhetsådanbedrivaAlla§4 att somavsersom
stödmedmeddelatsharföreskrifterenligtbalk ellerdennaenligt som

skallmyndighetsamråd med den prövatidigtskall habalken ett somav
medsamrådaskallverksamheten. Detillstånd för ävenansökan om

behövligtid och igodberörda isärskiltblikanenskilda antassom
denochtillståndansökan upprättardeomfattning innan gör omen

skallansökande fallenligtkrävs 1 lmiljökonsekvensbeskrivning som
länsstyrelsen.medsamrådaalltidskall demiljödomstol ävenprövas av

myndig-tillverksamhetenskall densamrådet utövaFöre attavsersom
planeradedenuppgifterlämnasärskilt berörsoch enskildaheter omsom
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verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning desssamt
förutsedda miljöpåverkan.

Efter samrådet skall den myndighet skall ansökanprövasom om
tillstånd eller frågan tillåtlighet för verksamheten beslutaom om
verksamheten kan ha betydande miljöpåverkan.antas I de fall ansökan
skall miljödomstol skallprövas yttrande i frågan begäras frånav
länsstyrelsen.

Regeringen får föreskriva vilka verksamheter alltid kanom som
ha betydande miljöpåverkan.antas

Utökat samråd med miljbkonsekvensbedömning

5 § Om tillståndsmyndigheten beslutar enligt 4 § verksamheten kanatt
ha betydande miljöpåverkan skallantas förfarande med miljökonse-ett

kvensbedömning genomföras. Vid sådant förfarande skall denett som
verksamhetenutöva samråda med deatt statliga myndigheter, deavser

kommuner, den allmänhet och de organisationer kan bliantassom
berörda. Samrådet skall verksamhetens lokalisering, omfattning,avse
utformning och miljöpåverkan innehåll och utformningsamt av
miljökonsekvensbeskrivningen.

6 § Om verksamhet kan medföra betydande miljöpåverkanantasen en
i land, skall den ansvarigaett myndighetannat regeringensom
bestämmer informera det landets ansvariga myndighet den planeradeom
verksamheten och det berörda landet och den allmänhet berörsge som
där möjlighet delta i samrâdsförfarandeatt ansökanett ochom
miljökonsekvensbedömningen.

Sådan information skall också lämnas kanstatom en annan som
bli för betydande miljöpåverkanantas begärutsatt det.en

Vad miljékonsekvensbeskrivning skall innehållaen

7 § miljökonsekvensbeskrivningEn för verksamhet kan antasen som
medföra betydande miljöpåverkan skall innehålla de uppgifteren som
behövs för uppfylla syftet enligt 3 däriblandatt

beskrivning verksamheten med uppgifter lokalisering,en av om
utformning och omfattning,1

3 beskrivning de åtgärder planeras för skadliga verk-en attav som
ningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas, däribland hur det skall
undvikas verksamheten medverkar tillatt miljökvalitetsnormatt en
enligt 6 kap. Överträds,

de uppgifter krävs för påvisa och bedöma den huvudsakligaattsom
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medföra,kanprojektetmiljöninverkan på antassom
möjliga,sådanaplatser,alternativaredovisning är samtomaven

motivering detmedtillsammansutfonnningaralternativa aven
alltkonsekvensernabeskrivningochvaltsalternativ attavavensom

ochoförändrat,förblir
iuppgifter l-4.desammanfattningicke-teknisk angessomaven

tillstånd eller fråganansökanskallmyndighet prövaDen omomsom
utforrnningaralternativaställa kravtillåtlighet får näratt avsessom

nåjämförbaraandraredovisas, sättstycket attförsta 4i även samma
redovisas.syfte skall

betydandemedförakaninteverksamheterFör antas ensom
vadinnehållamiljökonsekvensbeskrivningskallmiljöpåverkan somen

tillhänsynbehövs medutsträckning deti denstycket,i förstaanges
medsyftetmöjliggöraomfattning förochverksamhetens attart

miljökonsekvensbeskrivningen.

tillfälleKungörande sigatt yttrasamt

ärendemål ellerirniljökonsekvensbeskrivning upprättats ett8 § När en
kungörasskall dettavattenföretag,ellerverksamhetmiljöfarligom

eller §§.kap. 3 22enligt 20ansökankungörelsenmedtillsammans om
mål elleri någotmiljökonsekvensbeskrivning upprättats annatOm en

betydande miljöpå-hakanverksamhetärende antasrör somensom
till-gjortsansökan harfalloch, i dekungörasskall dettaverkan en

miljökonsekvensbe-ansökan ochskallDäreftermed den.sammans
beredasskallallmänheten,förtillgängligahållasskrivningen som

ärendetellermåletinnan prövas.dessasigtillfälle överyttraatt
skalleller ärendet,måletmeddelats i ävenbeslut harellerdomNär

land enligt 6 §med någotsamrådOm annatdetta kungöras. ägt rum
landet informeras.i detmyndighetenansvarigadenskall även

miüökonsekvensbeskrivningenbeaktandeGodkännande och av

iskalltillståndansökanskallmyndighet pröva9§ Den omsom
miljökonsekvens-tillställningprövningenmed densamband även ta om

vid prövningenkapiteldetta ävenkraven iuppfyllerbeskrivningen samt
och resultatetmiljökonsekvensbeskrivningeniinnehålletbeakta av

och §§.6 8yttranden enligtochsamråd

miljökonse-medförfarandetmiljökonsekvensbeskrivning10 § En samt
ansökangjortdenbekostasskallkvensbedömning avsessomensomav

miljökonsekvensbe-skyldigfalleller i upprättai §1 är attannat en
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skrivning.

Bemyndigande

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifternärmare miljökonsekvensbeskrivningar ochom
förfarandet med miljökonsekvensbedömning.

Planer och planeringsunderlag

12 § I mål eller ärende enligt denna balkett berör frågorsom om
hushållning med mark och skall den handläggande myndighetenvatten

till sådana planer enligt plan- och bygglagenatt 1987:10 och sådantse
planeringsunderlag behövs för belysa hushållningsfrågan finnsattsom
tillgängliga i målet eller ärendet.i

Om myndigheten begär det, kommunen skyldigär tillhandahållaatt
planer enligt plan- och bygglagen planeringsunderlaget till dessa.samt

13 § Länsstyrelsen skall ställa utredningar, ochsamman annatprogram
planeringsunderlag har betydelse för hushållningen medsom naturresur-

i länet och finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsenser som är
skyldig begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlagatt
kommuner och myndigheter skall tillämpa denna balk åt densamtsom

skyldigär miljökonsekvensbeskrivning.att upprättasom en

14 § Regeringen får i visst fall besluta eller fleraett kommuneratt en
skall redovisa till regeringen eller någon myndighet, hurannan
kommunen eller kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen
1987:10 attavser

genomföra åtgärdsprogram enligt 6 kap.ett 5 § eller på sättannat se
till miljökvalitetsnormer enligtatt 6 kap. uppfylls, och

tillgodose intresse hushållningenett medrör mark ochsom vatten
enligt 4 och kap.5

Statliga myndigheter skall anmäla till regeringen det uppkommerom
behov sådan redovisning.av
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AVDELNINGENANDRA

NATURENSKYDD AV

områdenSkydd8 kap. av

Nationalparker

riksdagensfår eftervattenområde tillhörmark- och1 § Ett statensom
nationalpark i syfte bevaraförklarasregeringenmedgivande attsomav

i dess naturligaområde viss landskapstypsammanhängandestörreett av
skick.oförändrati väsentligttillstånd eller

nationalparker ochförvaltningochFöreskrifter vård2 § omavom
nationalparker fårinomanvända markiinskränkningar rätten att

bestämmer.regeringenmyndighetregeringen eller denmeddelas somav

Naturreservat

förklaraslänsstyrelsenvattenområde fårmark- och3 § Ett somav
värdefullaoch växtlivet, bevaraskydda djur-syfteinaturreservat att

för friluftslivet.områdentillgodose behovellernaturmiljöer av

grunden för beslutetskallbildabeslut4 § I naturreservatattett om
anges.

användainskränkningar iföreskrivas deskallbeslutet rätten attI
förbudmed skyddet, såsomsyftetför uppnåmark behövs motattsom

dikning, plantering,uppodling,stängsel, täkt,uppförandebebyggelse, av
ibekämpningsmedel. Enoch användningfiskeavverkning, jakt, rav

förbjuds under helaområdettillträde tillinnebärafårinskränkning att
året.eller delar av

grunder eller ytterligaresig behövasvisardetOm nyasenare
får länsstyrelsenmed skyddetsyftetuppnåinskränkningar för att

detta.meddela beslut om

fårmedtillgodose syftetfördet behövs§ Om naturreservat5 ettatt
tillsärskildinnehavareoch andraförplikta rättlänsstyrelsen ägare av

områdetdet inomintrångtåla sådanafastighet attatt som
tältplatser,vandringsleder,parkeringsplatser,anläggs raststugor,vägar,

liknande anordningar,ellerinrättningarsanitärabadplatser,
inteallmänhetenallmänheten därmark förtillträde tillbereds annars

vistas,har rätt att
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utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller
åtgärder, ellerliknande

genomförs undersökningar djur- och mark- ochväxtarter samtav av
vattenförhållanden.

Länsstyrelsen får helt eller delvis upphäva beslut enligt6 § 3-5 §§, om
finns synnerliga skäl.det

från föreskrifterLänsstyrelsen får meddela dispens har med-som
det finns särskilda skäl. beslutdelats för Ettett naturreservat om om

åtgärddispens upphör gälla den med dispensen inteatt om som avses
femhar påbörjats inom två år eller avslutats inom år från den dag då

beslutet laga kraft.vann
upphävande eller dispens får meddelas endastBeslut om om

intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning.

bildande eller ändring får inte§ Beslut i frågor7 naturreservatom av
i med detaljplan eller områdesbestämmelser. Mindremeddelas strid
får dock syftet med planen eller bestämmelsernaavvikelser göras om

inte motverkas.

Kulturreservat

får tillämpas också för bevara värdefulla8 § Bestämmelserna i 3-5 § att
kulturpräglade landskap. byggnad eller anläggning skyddadAtt ären

kyrkligt kulturminne eller fast fornlämning enligtbyggnadsminne,som
kulturminnen hindrar inte den ocksålagen 1988:950 attom m.m.

bestämmelser. Områden skyddas enligt dennaskyddas enligt dessa som
paragraf benämns kulturreservat.

fråga beslut enligt denna paragraf gäller också ochI 6 7 §§.om

Naturminnen

förklarassärpräglat naturföremål får länsstyrelsen9§ Ett somav
Förklaringennaturminne, det behöver skyddas eller vårdas särskilt.omi får omfatta det område marken krävs för bevaraäven attsom

l naturföremålet och behövligt allt efter föremåletsdet utrymme, artge
och betydelse.i

l förVad i föreskrivs skall gälla4-7 ävennaturreservatsom oml
l naturminnen.
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Biotopskyddsområden

10 § Mindre mark- eller vattenområden livsmiljö för hotadeutgörsom
djur- eller ellerväxtarter särskilt skyddsvärdaär fårsom annars av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer förklarassom

biotopskyddsområden. Sådana förklaringar får enskildasom avse
områden eller samtliga områden visst slag.ettav

biotopskyddsområdenInom får inte utföras arbetsföretag kansom
skada naturmiljön. Regeringen får dock meddela föreskrifter attom
tillstånd får meddelas för sådana arbetsföretag.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får vidtasom
de åtgärder behövs för vårda biotopskyddsområden.att Innan detsom
vidtas någon åtgärd skall den eller har särskild tilläger områdeträttsom
underrättas särskilt.

Strandskyddsomrâden

11 § Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Syftet med strandskyddet förutsättningarna förär allmän-att trygga

hetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i föratt vatten
djur- och växtlivet.

12 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd strandskyddsområde.
Området får regeringen eller den myndighet regeringenav som
bestämmer utvidgas till högst 300 från strandlinjen det behövsmeter när
för tillgodose något strandskyddets syften.att av

Beslut utvidga strandskyddet skall gälla omedelbartatt ävenom om
det överklagas.

13 § Ett strandområde uppenbart saknar betydelse för tillgodoseattsom
strandskyddets syften får regeringen eller den myndighetav som
regeringen bestämmer förordnas inte omfattat strandskydd.att vara av

Ett strandområde ingå i detaljplan eller omfattassom avses en av
områdesbestämmelser får, det finns särskilda skäl, regeringenom av
eller den myndighet regeringen bestämmer förordnas inteattsom vara
omfattat strandskydd. detaljplanenOm eller områdesbestämmelsernaav
upphävs inträder åter strandskydd.

14 § Inom strandskyddsområde får inte
byggnad uppföras,ny

byggnad ändras så den kan tillgodose väsentligenatt ett annat
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till,harden tidigareändamål använtsän
utföras för be-förberedelsearbeteneller andragrävningsarbeten

ochibyggelse 1avsessom
utföras väsentligenanordningarelleranläggningarandra som

hindrar ellerellerdjur- ellerlivsvillkoren förförsämrar växtarter
skulledär denbeträda områdefrånallmänhetenavhåller ettatt annars

fritt, ellerfått färdasha
livsvillkoren för djur-försämrarväsentligenåtgärder vidtasandra som

och växtarter.

gäller inteFörbuden i 14 §§15
föråtgärder behövsanordningar elleranläggningar,byggnader, som

tillgodoserrenskötseln och inteellerskogsbruketfisket,jordbruket, som
bostadsändamål, eller

kap.regeringen enligt 19 5tillåtitsharverksamheter avsom
ellerdenna balklämnats enligttillstånd hartill vilkaeller eller6 §

balk.stöd dennameddelade medförskrifterenligt av
fårregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som

byggnader,skall gälla sådanainteförbuden i l4§föreskriva att
till befintligkomplementanordningarelleranläggningar utgörsom

från strandenförläggs längreochtomtplats änbebyggelse på somen
huvudbyggnaden.

ibestämmelserna 14 §dispens frånfår meddelaLänsstyrelsen16 § om
länsstyrelsenskallmeddelas,dispensskäl. Omsärskildadet finns

elleri anspråkmark fårutsträckningi vilkenbestämma tomttas som
ändamålet.avseddaanvändas för detannars

medden åtgärdgälla,upphördispensbeslutEtt att avsessomomom
fråninom fem åreller avslutatspåbörjats inom två århardispensen inte

kraft.beslutet lagadag dåden vann

Miljöskyddsområden

förklarasfår regeringenvattenområdemark- eller17 § Ett större somav
områdetdärförföreskrifter krävssärskildamiljöskyddsområde attom

inte uppfyllerföroreningar ellerförområdeteller del är utsatt enaven
miljökvalitetsnorm.

regeringenseller efterskall regeringenmiljöskyddsområde§18 För ett
skyddsåt-föreskriftermeddela sådanalänsstyrelsenbemyndigande om

verksamheter inomförförsiktighetsmåttoch andrabegränsningargärder,
med området.tillgodose syftetförbehövsområdet attsom
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Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifter har med-som
delats för miljöskyddsområde, det finnsett särskilda skäl.om

Vattenskyddsområden

19 § Ett mark- eller vattenområde får länsstyrelsen förklarasav som
vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgången som
utnyttjas eller kan komma utnyttjas för vattentäkt.antas att

20 § För vattenskyddsområde skall länsstyrelsenett meddela sådana
föreskrifter inskränkningar i förfoga fastigheterrätten inomatt överom
området behövs för tillgodose syftet med området.att Om detsom
behövs, får länsstyrelsen föreskriva skyltar eller stängsel skallatt sättas

och mark får i anspråk för detta. Föreskrifternaatt tas skallupp annans
gälla omedelbart, de överklagas.även om

Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifter har med-som
delats för vattenskyddsområde, det finns särskildaett skäl.om

Föreskrifter medför pågående markanvändning inom berördattsom
del fastigheten försvåras elleravsevärt mark i anspråkattav tasannans
får meddelas endast på ansökan kommun eller den i intresseav en vars
vattenskyddsområdet fastställts.

Interimistiska förbud

21 § När fråga har väckts område eller föremål skallatt ett etten om
skyddas kulturreservat, naturminne ellernaturreservat,som vatten-
skyddsområde eller redan skyddat sådant område eller föremålatt ettom
skall få utökat skydd, får länsstyrelsen för viss tid, högst år, meddelatre
förbud tillstånd vidta sådana åtgärdermot att berörutan områdetsom
eller föremålet och strider syftet med det tilltänkta skyddet.motsom
Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas gälla i ytterligareatt
högst år. Om det finns synnerliga skäl, får förbudet därefterett förlängas

gälla i ytterligare högst år.att ett
Förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart deäven om

överklagas.

Förteckning naturområdenvissaöver

22 § förteckningEn sådana områden enligtöver naturvetenskap-som en
lig bedömning bör beredas skydd i enlighet med Sveriges internationella
åtaganden skydd naturområden skall regeringen ellerupprättasom av av
den myndighet regeringen bestämmer. förteckningenAv skall detsom
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föranlett området haråtagande harvilket internationelltframgå attsom
tagits i förteckningen.upp

skall prioriteras i deti förteckningentagitsområdeEtt uppsom
skyddsarbetet.fortsatta

bevarandeområdenochSärskilda skydds-

i förteckningenområde tagitsfår förklaraRegeringen23 § ett som upp
skyddsområde.särskiltenligt §22 som

hargemenskapernas kommissionEuropeiskaområdeEtt som av
skall regering-för gemenskapenintresseområdeutpekats ett avavsom

bevarandeområde.särskiltförklaras somen
upphävasamråd med kommissionenfår efterRegeringen en

naturvärden intestycket, områdetsförsta eller andraförklaring enligt om
förklaring.sådanlängre motiverar en

Skyddsområde ellersärskiltförklaratsområde harEtt ettettsomsom
tillämpningen kap.bevarandeområde skall vid 4särskilt anses somav

naturvården.förområde riksintresseett av

ellersärskilt Skyddsområdeförklaratsområde24 § För ett somsom
delvis upphävandebeslut helt ellerbevarandeområde fårsärskilt avom

tillståndskyddsföreskrifter ellerdispens frånområdesskydd, omom
tillåtelse.meddelas regeringensföreskrifter inteenligt sådana utan

eller tillstånd detbeslut dispensstycket gäller inte ärFörsta omom
orsaka obetydliginte kommerverksamhetenuppenbart änattatt mer

naturvärden.skada områdetspå

Ordningsföreskrifter

skyddasområdevistas inomFöreskrifter25 § etträtten att somom
fårövrigt inom områdetikapitel och ordningenenligt detta om

regeringen bestämmer,myndighetregeringen eller denmeddelas somav
med skyddet.för tillgodose syftetdet behövs attom

de överklagas.skall gälla omedelbart,Föreskrifterna även om

myndighettill kommunalDelegation

bestämmer fårmyndighet regeringenRegeringen eller den§26 som
för länsstyrelsen skall hamyndighet i ställetkommunalförordna att en

har enligt 16befogenheter länsstyrelsende som
bestämmer fårmyndighet regeringeneller denRegeringen som

länsstyrelsen skall hamyndighet vid sidanförordna kommunalatt aven
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de befogenheter länsstyrelsen har enligt och3-6 8-9 §§. Ett sådantsom
förordnande får det gäller kulturreservatnär och naturmin-naturreservat,

meddelas också beträffande befogenheter länsstyrelsen harnen som
enligt 21

9 kap. Särskilda bestämmelser skydd för djur- och växtarterom

§l Föreskrifter förbud inom landet eller del landet döda,attom av
skada eller fånga vilt levande djur eller bort eller skada sådanaatt ta
djurs eller bon får meddelasägg, regeringen eller den myndighetrom av

regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas detsom om
finns risk för vilt levande djurart kan komma försvinna elleratt atten

för plundring eller det krävsutsättas för uppfylla Sverigesattom
internationella åtaganden skydd sådan Förbudet får dockart.om av en
inte gälla fall då sådant djur måste dödas, skadas eller fångas tillett
försvar på eller värdefull egendom,mot angrepp person

Föreskrifter enligt första stycket får inte vilda däggdjur, fåglar,avse
fiskar, vattenlevande blötdjur eller vattenlevande kräftdjur.

2 § Föreskrifter förbud inom landet eller del landet bort,att taom av
skada eller frö eller andra delar från vilt levande får meddelasta växter

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Sådanaav som
föreskrifter får meddelas det finns risk för vilt levandeatt växtartom en
kan komma försvinna eller för plundring eller det krävsutsättasatt om
för uppfylla Sveriges internationella åtaganden skydd sådanatt om av en
art.

3 § För skydda vilt levande djur- eller eller naturmiljönatt fårväxtarter
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelasom
föreskrifter förbud eller särskilda villkor förmot sättaatt utom
exemplar vilt levande djur- eller i naturmiljön.växtarterav

gällerDetta inte sådana föreskrifter finns i lag.när en annan

4 § För skydda vilt levande djur- eller får regeringenatt ellerväxtarter
den myndighet regeringen bestämmer, meddela föreskrifter in-som om
och utförsel, förvaring, preparering och förevisning djurtransport, av
och eller handel med dem. Sådana föreskrifter fårväxter meddelas om
det behövs för uppfylla Sveriges internationella åtagandenatt på
området eller andra skäl. Föreskrifterna får också reglera motsvaran-av
de befattning med eller bon eller med andra produkterägg, harrom som
utvunnits djur eller växter.av

Föreskrifter i första stycket får innefatta förbud ellermotsom avses
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villkor för sådana åtgärderandra särskildakrav tillstånd ellerpå som
där.anges

dekapitel skall gälla omedelbartenligt dettaFöreskrifter5 § även om
överklagas.
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TREDJE AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VISSA VERKSAMHETER

10 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner

1 § Med miljöfarlig verksamhet avses
Iutsläpp avloppsvatten, fasta eller frånämnen mark, byggnaderav igas

eller anläggningar i imark, vattenområden eller grundvatten,
användning mark, byggnader eller anläggningar sådant sättav som

kan medföra förorening mark, vattenområden eller grund-annars av
ellervatten,

användning mark, byggnader eller anläggningar på sådantett sättav
kan medföra störning för omgivningen luftförorening,som genom

buller, skakningar, ljus eller liknande, stömingen inte heltärom
tillfällig.

2 § Med avloppsvatten avses Espillvatten ieller flytande orenlighet,annan
för kylning,vatten använtssom

avleds för sådan avvattningvatten mark inom detaljplan ellersom av i
område med områdesbestämmelser inteett för viss ellergörssom en

vissa fastigheters räkning, eller
avleds för avvattningvatten begravningplats.som av en

3 § Med olägenhet för människors hälsa störning enligten avses Fen som
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt ochen

inte ringa eller helt tillfällig.ärsom

Allmänna bestämmelser miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddom

4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till skyddet för hälsa och
miljö, får regeringen för viss del landet meddela föreskrifteren av om
förbud mot att

släppa avloppsvatten, fasta eller frånut mark,ämnen byggnadergas
eller anläggningar, eller

lägga fasta ämnen,upp
sådan verksamhet kan leda till vattenområden, marken ellerattom

grundvattnet kan förorenas eller på påverkas menligt.sättannat
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§5 För skydda miljön och hälsan får regeringen, det framståratt om
ändamålsenligt beslut i enskilda fall, också i andra fallän änsom mer

i beträffande4 § miljöfarlig verksamhet meddela Föreskriftersom avses
förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått.om

Sådana föreskrifter får också meddelas för uppfylla Sverigesatt
internationella åtaganden. Om det finns särskilda skäl, får regeringen
bemyndiga myndighet meddela sådana föreskrifter.atten

Om det behövs får regeringen meddela föreskrifter sådanaom
försiktighetsmått går vad följer Sverigesutöver med-som som av
lemskap i Europeiska unionen eller andra internationella åtaganden.

illstånds-T och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

6 Regeringen§ får föreskriva det skall förbjudetatt att utanvara
tillstånd eller innan anmälan har gjorts

anlägga eller driva vissa slag fabriker, andra inrättningar ellerav
verksamheter, eller

ändra vissa slag inrättningar eller deras användning eller ändraav
vissa slag verksamheter på kan medföra ökade ellersättettav som nya
olägenheter eller i avseende betydelse från störnings-ärannatsom av
synpunkt.

Den eller miljöfarlig verksamhetutövar fårutövaattsom avser
ansöka tillstånd till verksamheten enligt denna balk ävenom om
tillstånd inte krävs.

7 § Avloppsvatten skall avledas och eller hand någottasrenas om
så olägenheter för människors hälsasätt eller miljönannat inteatt

uppkommer. dettaFör ändamål skall lämpliga avloppsanordningar
inrättas.

Regeringen får föreskriva det skall förbjudet tillståndatt att utanvara
eller innan anmälan har gjorts

inrätta avloppsanordningar,
släppa avloppsvatten viss mängd, eller sammansättning iut artav

mark, vattenområde eller grundvatten, eller
släppa eller lägga fast avfall eller andra fasta dettaut ämnenupp om

kan leda till mark, vattenområden eller grundvatten kan förorenas.att

8 § Ansökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet miljö-prövasom av
domstolen.

Regeringen får föreskriva ansökan tillstånd beträffande vissaatt om
slag ärenden skall länsstyrelsen. Om den miljöfarligaprövasav av
verksamheten kan ha begränsad miljöpåverkan, får regeringenantas en
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kommun skall frågor tillstånd.föreskriva Bestämmelserprövaatt en om
finns i kap.prövning ansökan 18-21om av

Anmälan miljöfarlig verksamhet till kommunen.görsom

hälsoskyddSärskilda bestämmelser om

ändamål skall betryggandeBostäder och lokaler för allmänna9 § ettge
medföra förskydd störningar kan olägenheter människorsmot som

hälsa.
sådant olägenheter för männi-bostad skall brukas påEn sättett att

skors hälsa inte uppkommer.

för grundvattentäkter skall inrättas och användasAnläggningar10 §
för människors hälsa inte uppkommer.sådant olägenhetersättett att

förfår föreskriva det krävs tillstånd eller anmälankommunEn attatt
anläggning för grundvattentäkt i områden därinrätta och använda en ny

råder eller kan befaras uppkomma, detknapphet grundvattenpå sött om
skallolägenheter för människors hälsabehövs för hindraatt att

föreskriva anmälningsplikt för sådanauppkomma. får ocksåKommunen
områden.redan finns inom angivnaanläggningar som

vissa djur inte får hållas inomRegeringen får föreskriva§11 att
tillståndområdesbestämmelser särskiltellerområden med detaljplan utan

för hindraföreskrifter behövskommunen, sådana att attav om
får överlåtahälsa uppstår. Regeringen åtolägenheter för människors s

föreskrifter.kommunen meddela sådanaatt

regeringen bestämmer fårmyndighetRegeringen eller den12 § som
meddela de föreskrifteri ochi andra fall 10 llänäven som avses

hälsa. Regeringenolägenheter för människorstill skyddbehövs motsom
föreskrifter.meddela sådanafår bemyndiga kommunen att

verksamheter kanförsta stycket fårföreskrifter enligtI attanges som
får bedrivas eller vissaför människors hälsa intemedföra olägenheter att

eller anmälanfår tillstånd lämnatsanläggningar inte inrättas utan att av
kommunal nämnd.gjorts till en

till skydd olägenheterföreskrifter meddelasKommunala13 § motsom
onödigt för allmänhetenhälsa får inte medföra tvångför människors

enskildes frihet.inskränkning i deneller obefogadannan
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11 kap. Vattenföretag

Tillämpningsområde

1 § detta kapitelI finns särskilda bestämmelser vattenföretag ochom
vattenanläggningar. Bestämmelser vattenföretag och vattenanlägg-om
ningar finns också i lagen 0000 med särskilda bestämmelser om
vattenföretag.

Definitioner

2 § Med vattenföretag avses
uppförande, ändring, lagning och utrivning dammar eller andraav

anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden,
bortledande från eller grävning, sprängning ochvatten rensning iav
vattenområden andra åtgärder i vattenområden åtgärden syftarsamt om
till förändra djup eller läge,att vattnets

bortledande grundvatten och utförande anläggningar för detta,av av
tillförsel för öka grundvattenmängden utförandevatten att samtav av

anläggningar och åtgärder för detta, eller
åtgärder utförs för mark, det inte frågaatt näravvattna ärsom om

avledande avloppsvatten, för sänka eller vattenområdeatt tappa ettav ur
eller för skydda syftet med åtgärdenatt varaktigtmot vatten, när är att
öka fastighets lämplighet för något visst ändamål markavvattning.en

3 Med§ vattenanläggning anläggning med tillhörandeavses en
manöveranordningar har kommit till vattenföretag.ettsom genom

4 § Med vattenområde område täcks vid högstaett vattenavses som av
förutsebara vattenstånd.

5 § Med vattentäkt bortledande eller grundvatten föryt-avses av
Vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

Med vattenreglering ändring vattenföringen i vattendragettavses av
till förmån för vattenföretag.ett annat

Med vattenöverledning vattenreglering överföringavses genom av
från vattenområde tillytvatten ett ett annat.

Särskilda förutsättningar för vattenföretag

6 § Ett vattenföretag får komma till stånd endast dess fördelar frånom
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kostnaderna skadorna ochenskild synpunktallmän och överväger samt
olägenheterna det.av

försvårarskall utföras så det intevattenföretag7 § Ett att annan
vattentillgång ochframtiden kan beröraverksamhet i antas sammasom

ändamål vikt. krav gällerenskilda Dettafrämjar allmänna eller avsom
utföras oskälig kostnad.vattenföretaget kan utanom

skada fisketvattenföretag kanvill utföra8 § ärDen ett somsom
underhålla behövligaoch för framtidenersättning vidtaskyldig utanatt

släppa frameller fiskets bestånd,för fiskens framkomstanordningar
grundde villkor i övrigt påför ändamålet iakttasamtvatten som av
berörsskydd för fisket i detbehövas tillföretaget kan vatten som av

angränsande vattenområde. Omeller ivattenföretaget nyttan av en
villkor inte skäligen kananordning ellerifrågasatt motsvaraett anses

företagarenåsamkas företagaren, kandärigenom skulleden kostnad som
sådan skyldighet.befrias från en

fisk gälla vattenlevan-paragraf skallVad i denna ävensägs omsom
kräftdjur.och vattenlevandede blötdjur åiställetfiskeavgifter kan bestämmas isärskildaBestämmelser somom

kap. lagenenligt första stycket finns i 6 5 §meddelas villkorför detatt
vattenföretagsärskilda bestämmelsermed0000 om .

illståndsskyldighetT

balk, inte någotdet tillstånd enligt dennavattenföretag krävs9 § För om ‘tillkapitel. Ansökan tillståndi dettaföljer bestämmelsernaannat omav
|tillstånd till andralänsstyrelsen. Ansökantillmarkavvattning omges

miljödomstolen.tillvattenföretag ges i
tillståndvattenföretag får ansökavill utföraDen ävenett omomsom

tillstånd inte krävs.
anläggningbegära prövning innanskyldighetBestämmelser att enom

bruk finns i 22bortledande grundvattenför tas urav

får inte påbörjastill vattenföretag detkrävs tillstånd10 Om det§ ett
innan tillstånd haranslutning till företagetomfattning iarbeten störreav

meddelats.

förkapitel krävs inteTillstånd enligt detta11 §
jordbruksfastighetstvåfamilj ellerför ellervattentäkt1 en en-.

värmeförsörjning,husbehovsförbrukning eller
musslor eller kräftdjur,för odling fisk,utförande anläggningar avav
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eller
utförande anläggningar för utvinning värme, åtgärdenav inteav om

vattentäkt.avser

12 § Tillstånd enligt detta kapitel krävs inte, det uppenbartärom att
varken allmänna eller enskilda intressen skadas företagetsgenom
inverkan på vattenförhållandena.

13 § För markavvattning krävs det tillstånd vadtrots i 12sägssom
För detaljdränering täckdikning krävs dock tillstånd endastgenom
det sannoliktär allmänna eller enskildaatt intressenom skadas genom

företaget.
Tillstånd enligt denna balk behövs inte för markavvattning i samband

med torvtäkt tillstånd har lämnats enligt lagen 1985:620om vissaom
torvfyndigheter m.m.

14 § Regeringen får förbjuda markavvattning skulle kräva tillståndsom
enligt detta kapitel i områden där det särskiltär angeläget våt-att
markema bevaras.

15 § Tillstånd behövs inte för utföra rensningar föratt bibehållaatt
djup eller läge ellervattnets för omedelbart återställaatt vattendragett

har vikit från sitt förra läge eller påsom något harsättannatsom
förändrat sitt lopp.

Om arbetena berör fastighet tillhör någon skallen som annan,
fastighetsägaren alltid underrättas innan arbetena påbörjas.

Om fisket kan skadas, skall anmälan de planerade arbetena görasom
till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas.

16 § Arbeten får utföras föregående tillstånd,utan det till följd. om av
skada eller för förebygga skadaatt nödvändigten tillståndsplik-är atten

tiga ändrings- eller lagningsarbeten utförs Ansökan god-genast. om
kännande arbetena skall dock möjligt.görasav snarast

Åtgärder strider bestämmelser innehållandemotsom ochom
tappning får vidtas föregåendevatten tillstånd,utanav det ärom
nödvändigt för avvärja fara för liv elleratt hälsa, rädda värdefull
egendom eller någon sådan orsak. Ansökan godkännandeav annan om

åtgärderna skall dock möjligt.görasav snarast

17 § Om vattenföretag har utförtsett tillstånd enligt dennautan balk
eller äldre lag, får företagaren begära prövning företagets laglighet.av

En ansökan tillstånd ändra vattenanläggningatt harom en som
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anläggningensprövningendasttillstånd fårutförts prövasutan om av
samtidigt.laglighet begärs

enligt kap.ansökningar 25 12 §i frågastycket gällerAndra även om
sådananläggning. Denanvända någonfå göratt som enannansom

laglighet.anläggningensprövningbegäraansökan får även av

Underhåll

såskyldig underhålla denvattenanläggning är18 § Den attäger iensom
enskilda intressenellerskada för allmännainte uppkommerdetatt

vattenanläggningen medvattenförhållandena. Omändringar igenom 1ägande-mark ochnågonrättighet utförts påsärskildstöd annansav en
5följdtilltill markägarenövergåttanläggningentill atträtten av

för denunderhållsskyldighetenupphört, kvarstårrättigheten som var
rättighetshavare.

använda någonfåttharkap. 12 §enligt 25 rättDen att annanssom
underhållaskyldigmedtillsammansvattenanläggning ägaren attär

bestämt någotmiljödomstoleninteanläggningen, annat.om
bestämmelserfinnskap. §i 21 4 över-och20 21I samt om

underhållsskyldigheten.flyttning av
l
I

Utrivning m.m. l
ivattenanläggning iutrivningtillskall lämnasTillstånd19§ enav

tillstånd kanstället förbalk.i denna Ibestämmelsernatrots lytvatten
enligtmeddelas 20förordnandedock

l
ivattenanläggning irivatillståndför lämnastället20 § I utattatt en

fastighetmiljödomstolen på begäranfår ägarenytvatten somenav av
underhållaskyldighetenförordnautrivningenskadasskulle attattav

anläggningensåliggeri övrigtvadfullgöraanläggningen och att som
bestäms.till dess någotfastighetsägarenskall övergå på annatägare

§sådantefter åtagandefårallmänna intressenskydd förTill ett
vattenför-ellerkommunmeddelas förförordnande också ‘ettstaten, en

bund.
fastighetsägarendet kanmeddelas,Förordnande får inte attantasom

sökandentilldet med hänsynskyldigheterna ellerfullgörainte kan om
anläggningen rivsangelägetintresseneller till allmänna attmeraanses

ut.
anläggningenskadavattenanläggning vållasOm attägaren avav en

skäliganläggningen betalaförbibehålls, skall den övertar ansvaretsom
för skadan.ersättning
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21 § Om fastighet, övertagit underhållsskyldighetenägareen enligtvars
första20 § stycket, övergår till denägare, förägarenen ny svarar nya

de skyldigheter följer övertagandet.som av
ÖvertagandetE skall antecknas i inskrivningsregistret.

l 22 § Om det kan uppkomma fara för allmänna eller enskilda intressen
anläggning för bortledandeatt grundvatten heltgenom eller delvisen av

bruk, skall anläggningenstas hämta miljödomstolensägareur besked
på vilka villkor den får bruk.tas ur

Skälig ersättning skall betalas, sådan åtgärd medför skada påom en
någon egendom bestående ändring i vattenförhållandena.annans genom

Vissa vattenföretag har ordningiprövatssom annan

23 § Tillstånd skall lämnas till följande vattenföretag, inte någotom
följer kap.3 11annat av

Vattenföretag vid prövning verksamhet enligt kap.19som av annan
2 eller 4 har villkor för verksamhetensangetts ett utövande.som

Anläggande broar och andra vattenföretag för järnväg,av väg,
tunnelbana eller spårväg, anläggande har i särskildprövats ordning.vars

Anläggande rörledningar i för vilka koncession harvatten,av
meddelats enligt lagen 1978:160 vissa rörledningar.om
4. Verksamhet, för vilken bearbetningskoncession har meddelats enligt
lagen 1985:620 vissa torvfyndigheter.om

12 kap. Täkter, skötsel jordbruksmark och vissa andraav
verksamheter

Täkter

l § För stenbrytning och för täkt sand, lera, jord,sten, torvav grus,
eller andra jordarter krävs det tillstånd länsstyrelsen. husbehovFörav
får dock markinnehavare vidta sådana åtgärder tillstånd, inteutan om

följer föreskrifterannat har meddelats med stöd andraav som av
stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva åtgärder enligt förstaatt stycket för markinnehavarens
husbehov inte får ske tillstånd. Tillståndspliktutan enligt detta stycke får
föreskrivas åtgärderna kan motverka hushållningenantas de iom av
första stycket angivna eller medföranaturresursema icke obetydligen
skada på miljön.



Lagförslag SOU 1996:10364

gällerstycket inteoch andrastycketFörsta
enligt kap.,tillstånd llkrävervattenområdenåtgärder i som

kontinental-enligt lagen 1966:314tillståndkräveråtgärder omsom
sockeln,

lämnats enligtbearbetningskoncession harför vilkentäkt torvav
torvfyndigheter.vissalagen 1985:620 om

skall behovettillstånd till täktansökanprövningenVid2 § avomav en
och miljön ioch växtlivet pådjur-de skador påmaterialet vägas mot

tillTillstånd får inte lämnasorsaka.befarastäkten kanövrigt ensom
djur- ellerför någonlivsbetingelsernabefaras försämrakantäkt som

värdefull.ellerhotad, sällsyntärväxtart som
skallmatjordtillstånd för täktansökanprövningVid avomenav

jordbruksmark.brukningsbarbeaktas behovet av

villkorställs för desäkerhetendasttäkt får lämnasTillstånd till3 § om
får länsstyrel-särskilda skäldet finnstillståndet.gälla för Omskallsom
bestämmelsersäkerhet. Ytterligarefrån kravetbefria sökandensen i

ifinns i kap 2säkerhet 18om

medåtgärder enlighettåla iskyldigmarkenInnehavaren4 § är attav
täkttillståndet.villkor i

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen5 § som
täktexploaterarför denskyldighetföreskriftermeddela en somsomom

stenkrossrörelsebedriverbalk ellerdenna atttillstånd enligtkräver
förunderlagbehövsverksamhetenuppgifterlämna de somsomom

naturvärden.planering av
tillstånd till täktinneharföreskriva denfårRegeringen att somsom

länsstyrelsenuppgift tillskall lämnastycketi första vem somomavses
täkten.exploatörär av

vilkentäkt förexploatöruppgift saknas ärNär av envem somom
föreskrifterparagraf ellertillämpningen dennavidskalltillstånd getts av

paragrafen tillståndshavarenmed stödmeddelats somansesavsom
täkten.exploatör av

samrådförAnmälan

tillstånds- elleromfattasinteverksamhet6§ Kan an-avsomen
balk kommabestämmelser i dennaenligt andra attmälningsplikt

densamråd hosförskall anmälannaturmiljön,ändra görasväsentligt
myndigheteller denRegeringenregeringen bestämmer.myndighet som



SOU 1996:103 Lagförslag 65

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter det inomsom attom
landet eller del landet alltid skall anmälan för samråd igörasen av en
fråga särskilda slag verksamheter kan medföra skada påom av som
naturmiljön.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter vilka uppgifter anmälan enligt första stycketom en
skall innehålla.

Verksamhet måste anmälas för samråd får påbörjas tidigastsom sex
veckor efter det anmälan har gjorts, inte samrådsmyndighetenatt om
medger något annat.

Den myndighet regeringen bestämmer får förelägga verksam-som
hetsutövaren vidta de åtgärder behövs för begränsaatt ellerattsom
motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte tillräckligaär
och det nödvändigt för skyddet naturmiljön,är får myndighetenav
förbjuda verksamheten. Om förläggande eller förbud leder tillett att
pågående markanvändning inom berörd del fastigheten avsevärten av
försvåras, skall ersättning betalas enligt kap.28

Skötsel jordbruksmarkav

7 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter den hänsyn skall vid skötseltasom som av
jordbruksmark och vid markanvändning i jordbruket, såsom iannan
fråga skyddet odlings- och kulturlandskapet djur- ochsamtom av
växtlivet. Föreskrifterna får dock inte så ingripande pågåendeattvara
markanvändning inom den berörda delen fastigheten avsevärtav
försvåras.

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva jordbruksmark får jordbruksproduktion först efteratt tas ur
anmälan till länsstyrelsen, inte åtgärden ringa betydelse förärom av
jordbruket brukningsenhetenpå eller marken i anspråk för företagtas

tillåtlighet i särskild ordning.prövatsvars

9 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela de föreskrifter skäligen kan behövas från miljöskyddssyn-som
punkt i fråga om

begränsningar antalet djur i jordbruk,ettav
försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
växtodlingen.
Föreskrifter enligt första stycket innebär inte ändring i tidigare

meddelade tillståndsbeslut enligt denna balk.

3 16-0729
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Vilthägn

tillstånd länsstyrelsen påuppförasVilthägn f°ar inte10 § utan av
fritt.får färdasdär allmänhetenområden

ochskydd för friluftslivetskall behovetVid tillståndsprövningen av
beaktas.miljön

endaststrandskyddsområden får meddelasvilthägn inomTillstånd till
skäl.finns särskildadetom

eller ändrade villkor detfår beslutaLänsstyrelsen11 § om genomnya
inte förutsågsolägenhetuppkommer någonvilthägn närett som

den betydande,inte avhjälpas ocholägenhetentillståndet Kan ärgavs.
vilthägnfår återkallas,återkallas. Tillståndetfår tillståndet även somom

längre behövs.tillståndet intemedavses

modifierade organis-genetisktbestämmelser13 Särskildakap. om
mer

Tillämpningsområde

inneslutentillämpas vidkapitel skalli dettaBestämmelserna1 §
modifierade organismer.genetisktutsättningoch avsiktliganvändning av

innehåller ellerproduktertillämpasBestämmelserna skall också när som
marknaden.släppsorganismersådanabestår utav

männniskors och djurshälsaskyddamed bestämmelsernaSyftet är att
vid sådan verksam-etiska hänsynsäkerställaoch miljön att tassamt att

stycket.i förstahet som avses

kapitletsundantag frånföreskrifterfår meddelaRegeringen2 § om
sådanatagits fram medharorganismertillämpning i fråga somom

siginte har visatmodifieringför genetiskbeprövade metoder som
miljöskyddssynpunkt.från hälso- ochmedföra några risker

Definitioner

biologisk enhet kanbalki dennaMed organism§3 somenavses
material.genetiskteller föraföröka sig över

balk organismi dennamodifierad organismgenetiskt§ Med4 enavses
inträffarinteändratsmaterialet hardär det genetiska sättett som

rekombination.naturligparning ellernaturligt genom
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§ Med innesluten5 användning verksamhet där någonavses en
modifierat organismer genetiskt eller odlar, förvarar, använder,

destruerar eller sig kvitt sådanatransporterar, genetisktgör modifierade
organismer och där fysiska hinder, eller kombination fysiska ochen av
kemiska eller biologiska hinder, används för begränsa dessaatt
organismers kontakt med allmänheten och miljön.

6 § Med avsiktlig utsättning avsiktligt införande genetisktettavses av
modifierade organismer i miljön någon särskild inneslutning.utan

7 § Med släppa marknaden tillhandahålla ellerut att göraavses en
produkt tillgänglig för någon annan.

Krav på utredning för bedömning skaderiskerav

8 § Innesluten användning och avsiktlig utsättning genetisktav
modifierade organismer skall föregås utredning skall kunnaav en som
läggas till grund för tillfredsställande bedömning vilka hälso- ochen av
miljöskador organismerna kan orsaka och gjord i enlighet medsom vara
vetenskap och beprövad erfarenhet. sådanEn utredning skall också

innan produktgöras innehåller eller består genetiskten som av
modifierade organismer släpps på marknaden.ut

9 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela ytterligare föreskrifter utredningen.om

Etiska hänsyn

Etiska10 § hänsyn skall vid innesluten användning och avsiktligtas
utsättning genetiskt modifierade organismer liksom produktnärav en

innehåller eller består sådana organismer släpps på markna-som utav
den. skall beaktasDet har skyddsvärde och männi-att naturen ett att
skans förändra och brukarätt knuten till förvaltaran-att ärnaturen ett
svar.

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela särskilda föreskrifter försiktighetsmått.om

illståndskravT och anmälningsskyldighet

12§ Det krävs tillstånd enligt detta kapitel för genomföraatt en
avsiktlig utsättning genetiskt modifierade organismer eller för attav
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släppa produkt innehåller eller består sådana organismerut en som av
marknaden.

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter undantag från tillståndskravet.om

tillstånd får lämnas endast aktsamhetsreglema14 § Ett i kap.3 ärom
uppfyllda och etiskt försvarbar.verksamheten är

§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får15 som
meddela föreskrifter vad krävs från hälso- och miljöskyddssyn-om som

för fåpunkt tillstånd.att

Föreskrifter till eller anmälan16§ tillstånd inneslutenom av an-
genetiskt modifierade organismer får meddelasvändning av av

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer detsom om
lbehövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.
r

tillstånd och anmälan hos den myndighet17 § En ansökan görsom en
bestämmer.regeringensom

inom den tid regeringenFrågor tillstånd skall prövasom som
föreskriver.

tillstånd gäller i fem år, inte något i tillståndsbe-Ett sägsannatom
slutet.

Märkning

innehåller ellersläpper produkt består18 § Den ut som avsom en
skall märkninggenetiskt modifierade organismer på marknaden genom

lämna uppgifter den genetiska modiñeringen. gäller förDetta ävenom
sådana produkter avsedda för innesluten användning.ärsom

I
eller myndighet regeringen bestämmer får19 § Regeringen den som

föreskrifter skall ske.meddela hur märkningom

Gentekniknämnden

särskild nämnd, Gentekniknämnden, skall följa utvecklingen20 § En
genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och råd använd-ge om
ningen gentekniken.av

föreskrifter GentekniknämndensRegeringen får meddela om
uppgifter bestämmelser nämndens sammansättning ochsamt om
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arbetsformer.

14 kap. Kemiska och biotekniska produkter

illämpningsområdeT

l § Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på kemiska och
biotekniska produkter.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva balkens bestämmelser kemiskaatt och biotekniskaom
produkter skall tillämpas på kemisk produkt,änen annan vara en om
den på grund sitt innehåll kemiskt kan befarasämnevaran av av
medföra skador på människor eller miljön eller andra intressen skallsom
skyddas denna balk.genom

2 § Vad kemiska och biotekniskasägs produkter i detta kapitelsom om
gäller inte sådana kemiska och biotekniska produkter omfattassom av
livsmedelslagen 1971:511, läkemedelslagen 1992:859 och lagen
1985:295 foder. Om det från hälso- eller miljöskyddssynpunktom är
särskilt påkallat får regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer dock föreskriva bestämmelserna i detta kapitelatt skall
tillämpas på sådana produkter.även

frågaI kemiska produkter omfattas lagen 1988:868om som av om
brandfarliga och explosiva skall bestämmelserna kemiskavaror om
produkter i detta kapitel inte tillämpas hälso- eller miljöskadornär på
grund brand eller explosion skall förebyggas.av

Bestämmelserna kemiska eller biotekniska produkter i dettaom
kapitel gäller inte kemiska eller biotekniskatransport produkterav som

farligt gods enligtär lagen 1982:821 farligt gods,transportom av om
inte regeringen föreskriver något annat.

Definitioner

3 § Med kemiska produkter kemiska och beredningar.ämnenavses

4 § Med biotekniska produkter sådana mikroorganismer, däriblandavses
virus, nematoder, insekter eller spindeldjur,samt framställts särskiltsom
i tekniskt syfte.

5 § Med hantering kemisk eller bioteknisk produkt till-av avses
verkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport,
användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande,
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jämförliga förfaranden.därmedöverlåtelse och

produktbekämpningsmedel kemiskMed kemiskt6 § ärsomavses en
motverka djur, eller mikroorga-förebygga elleravsedd för växterattatt

för människorsförorsakar skada eller olägenhetdäribland virus,nismer,
egendom.hälsa eller skada

bekämpningmedel skall intekemisktSom anses
vid beredningavsedda användasprodukterkemiska är att avsom

foder,livsmedel, läkemedel eller
avseddakemiska produktertjäror och andrafärger, fernissor, ärsom
i förstaför andra ändamålbegagnashuvudsakligen änatt som avses

särskild benämning ellerstycket, de inte sättannat angesgenomom
bekämpningsmedel.avsedda somvara

bioteknisk produktbekämpningsmedelbiologisktMed7 § somavses en
ellermotverka djur,förebygga ellersärskilt förframställts växterattatt

olägenhet förförorsakar skada ellerdäribland virus,mikroorganismer,
egendom.skada påhälsa ellermänniskors

hälsoutredningMiljö- och

biotekniskkemisk ellerimporterartillverkar eller8 § Den ensom
utredning förtillfredsställandefinnstill detprodukt skall att ense

kan orsaka.miljöskador produktenellervilka hälso-bedömning somav
beprövadvetenskap ochmedgjord i enlighetskallUtredningen vara

egenskaperproduktensbedömninginnehållaskallerfarenhet. Den aven
bl.a. visahälsoskyddssynpunkt ochmiljö- ochfrån

farliga egenskaper,produktenkaneller organismerde ämnen gesom
egenskaperna,de farligaoch gradenarten av

miljö vid hantering-skydda hälsa ochföråtgärder behövsde attsom
ochen,

från produkten.hand avfallföråtgärder behövsde att ta omsom

Kunskapskrav

ellerimporteraryrkesmässigt hanterar,9 § Den exporterar ensom
kunskapskall skaffa sig denbioteknisk produktellerkemisk som

och produktensomfattningtill verksamhetensmed hänsynbehövs
miljön ochmänniskors hälsa,för skyddaegenskaper motnaturenatt

skada eller olägenhet.
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Produktinformation

10 § Den tillverkar, importerar eller överlåter kemisk ellersom en
bioteknisk produkt skall märkning eller på lämna desättannatgenom
uppgifter behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt produktin-som
formation.

Uppgiftsskyldighet

ll § Den yrkesmässigt hanterar, importerar ellersom exporterar en
kemisk eller bioteknisk produkt skall till den myndighet regeringensom
bestämmer och i den omfattning regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, myndigheten föreskriver lämna de uppgifter om
produkten och dess hantering kan behövas för bedömaattsom
produktens och hanteringens, importens eller hälso- ellerexportens
miljörisker.

Produktregister

12 § Kemiska eller biotekniska produkter yrkesmässigt tillverkassom
i eller importeras till Sverige skall registreras i produktregister,ett som
skall föras den myndighet regeringen bestämmer.av som

Förhandsanmälan

13 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva den tillverka eller importeraatt kemisk ellerattsom avser en
bioteknisk produkt inte tidigare varit i bruk i Sverige, skall görasom en
anmälan tillverkningen eller importen redovisa undersök-samtom
ningsresultat och andra uppgifter. sådanEn anmälan skall till dengöras
myndigheti regeringen bestämmer och inom den tid regeringensom som
eller myndigheten bestämmer.

Tillstånd

14 § Tillstånd krävs for import särskilt farliga kemiska och biotek-av
niska produkter från länder inte medlemmar i Europeiskaärsom
unionen. Tillstånd krävs för yrkesmässigäven överlåtelse församt annan

yrkesmässig hanteringän sådana produkter.av
Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får meddelasom

föreskrifternärmare vilka produkter skall omfattas tillstånd-om som av
splikten.
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bekämpningsmedelGodkännande av

regeringen eller den myndighetgodkända15 § Utan att somavvara
biologiska bekämpningsmedelfår kemiska ellerregeringen bestämmer

gäller i frågaanvändas.överlåtas eller Detsammainte saluföras, om
i Europeiska unionen.inte medlemmarimport från länder ärsom

frånmedlet godtagbart hälso-får lämnasgodkännande16 § Ett ärom
bekämpningsändamåloch behövs för demiljöskyddssynpunktoch som

i eller §§.6 7anges
bekämpningsmedel redan godkäntbiologisktkemiskt eller ärOm ett

eller i land inomEuropeiska unionenmedlemsland inomi ettett annat
med rådets direktivsamarbetsområdet i enlighetekonomiskaEuropeiska

växtskyddsmedelutsläppandejuli 199191/414/EEG den 15 avomav
medlet godkännassökanden begär det,marknaden skall,på omom

relevanta förmiljöförhållandenochväxtskydds-jordbruks-, ärsom
berörda områdena.jämförbara i deanvändningen medlet ärav

finnsfem år. detmeddelas för högst OmfårgodkännandeEtt
tio år.godkännande meddelas för högstfår docksärskilda skäl ett

bekämp-eller biologisktkemisktgodkännandeAnsökan§17 ettavom
denKemikalieinspektionenhosningsmedel skall göras ansvararav som

unioneninom Europeiskamarknadenförst släpps påför produkten utatt
ansökersamarbetsområdet EES. Denekonomiskaeller Europeiska som

ellerinom gemenskapen EES.fast kontorgodkännande skall ha ettom
bestämmer fårregeringenmyndighetRegeringen eller den som

medi sambanduppgifter skall lämnasföreskrifter demeddela somom
bekämpningsmedelgällergodkännande. ansökanOmansökan ettomen

unionenmedlemsland inom Europeiskagodkänt iredan annatär ettsom
sökanden begär det,samarbetsområdet ochekonomiskaEuropeiskaeller

och analyser integenomfördaredanupprepningfår krav på testerav
miljöförhållandenväxtskydds- ochjordbruks-, ärställas somom

i de berördamedlet jämförbaraför användningenrelevanta ärav
områdena.

dispensBemyndigande medgeatt

myndighetfår regeringen eller densärskilda skäldet finns§ Om18 som
tillståndfrån kravet påföreskriva dispensregeringen bestämmer om

synnerliga skäl fårdet finns§§. Omgodkännande enligt 14-17eller
enskilda fallet.dispens i detbeslutaeller myndighetenregeringen om

innehålla krav anmälan innanbeslut fårföreskrifter ellerSådana
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kemisk eller bioteknisk produkt saluhålls elleren används.

Aktsamhetsregel bekämpningom

19 § Andra kemiska eller biotekniska produkter sådana kemiskaän och
biologiska bekämpningsmedel har godkänts eller meddelats dispenssom
för enligt 15-18 får användas för bekämpning endast det ärom
uppenbart användningen inte medföratt risker för hälsan eller miljön.

Spridning bekämpningsmedelav

20 § Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel skall spridas på ett
sådant människorsätt inte skadas elleratt vållas olägenhet och attannan
miljöpåverkan blir Åtgärderså liten möjligt. skall vidtas försom att
motverka medlet sprids till kringliggandeatt områden.

Det förbjudetär sprida kemiska eller biologiskaatt bekämpnings-
medel från luftfartyg. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer medge undantag i enskildasom
fall från detta förbud.

21 § Det förbjudetär skogsmarköver sprida kemiskaatt eller biologiska
bekämpningsmedel avsedda förär bekämpa lövsly.att Inte hellersom
får enskilda trädstammar behandlas med sådana bekämpningsmedel.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
medge dispens från detta förbud det behövs för vetenskapligom
prövning.

22 § Den myndighet regeringen bestämmer får, inte följersom annatom
andra stycket, medge dispens från 21 § förstaav stycket, kravetom

enligt 6 § skogsvårdslagen 1979:429 i fråga återväxt skog inteom av
rimligen kan tillgodoses röjning med mekaniska metoder. Vidgenom
bedömningen skall hänsyn till skogsmarkens lägetas och beskaffenhet,
skogsbeståndets sammansättning, spridningens inverkan på livsbe-
tingelsema för och djurlivetväxt- och andra allmänna intressen.

En kommun får besluta dispens enligt förstaatt stycket inte får
medges i fråga område inom kommunen,ett de behövs medom om
hänsyn till områdets betydelse för friluftslivet, naturvärden, den lokala
befolkningens trivsel eller något kommunalt intresse.annat
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bränslenFöreskrifter om

får regeringen iföroreningari luftenmotverka utsläpp23 § För att av
handel,förbränning,gällerföreskriftermeddelabränslenfråga somom

till skyddet förmed hänsynoch behövsöverlåtelse eller import som
och hälsan.miljön

meddelaeller kommunmyndighetöverlåtafårRegeringen atten
föreskrifter.sådana

verkningarskadligaunderrättaSkyldighet att om

biotekniskkemisk ellersläppertillverkar eller24 § Den ut ensom
myndighetunderrätta denomedelbartskallmarknadenprodukt på som

godkännandeellertillståndefterdetbestämmer,regeringen ettom
eller biotekniskaden kemiskauppgifterframkommer attomnya

ha skadligai produkten kanaktivtresthalterellerprodukten ämneettav
miljön ieller pågrundvattnetdjurs hälsa,människors ellereffekter på

övrigt.
biotekniskakemiska ochförupplysningsskyldighet gällerSådan även

godkännande inte gäller,tillstånd ellerkravför vilkaprodukter om
haprodukten kanframkommeruppgifter mutagenaatt cancerogena,nya

klassifice-påverkakanegenskaperreproduktionstoxiskaeller antassom
produkten.märkningenellerringen av

villkor, krav påföreskriftermeddela ytterligareBemyndiganden att om
förbudellertillstånd m.m.

får iregeringen bestämmermyndighetdenellerRegeringen25 § som
biotekniskaochkemiskaochimporthantering,fråga export avom

12,i 8-1föreskrifter i frågormeddela ytterligareprodukter avsessom
föreskriftergälleroch §§. Detsammakap. 3 63och 2420 samt

Europeiska unionen.medlemskap iföljd Sverigestillbehövs avsom
regeringenmiljöskyddssynpunkt f°arellerfrån hälso-det behövsOm
falli andraregeringen bestämmer änmyndighet äveneller den somsom

och 23 §§i 14-17anges
fårprodukt inte hanteras,biotekniskellerkemiskföreskriva att en

godkännande lämnats,tillstånd ellerellerimporteras utan attexporteras
och

ellerimportför hantering,särskilda villkorföreskriva export avom
produkt.sådanen

miljöskyddssyn-hälso- ellerbetydelse frånsärskilddet26 § Om är av
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punkt, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
i andra falläven i dettaän kapitel förbjudaangetts hantering,som

import eller kemisk eller biotekniskexport produkt.av en

15 kap. Avfall och producentansvar

Definitioner

1 § Med avfall varje föremål, eller substansämne ingår i deavses som
kategorier i bilaga tilll rådets direktiv 75/442/EEG densom anges av
15 juli 1975 avfall och innehavaren sig med ellergörom som av avser
eller skyldigär sig med.göraatt av

2 § Med hushållsavfall avfall och orenlighet kommer frånavses som
hushåll därmed jämförligt avfall.samt

3 § Med hantering avfall insamling, förvaring, ochav transportavses
slutligt omhändertagande avfall.av

Med slutligt omhändertagande återvinning och bortskaffande.avses

4 § Med producent den yrkesmässigt tillverkar, importeraravses som
eller säljer eller förpackning. Med producent denen vara ävenen avses

i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall kräversom som
särskilda åtgärder från renhållnings- eller miljövårdssynpunkt.

5 Vid§ tillämpning bestämmelserna avfall i detta kapitel skallav om
med fastighetsinnehavare den fastigheten elleräger denavses som som
enligt 1 kap. fastighetstaxeringslagen5 § 1979:1152 skall anses som
fastighetsägare.

Producentansvar

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter skyldighet för producentema tillattom attse
avfallet de eller de förpackningar de tillverkar,av varor av som
importerar eller säljer eller avfallet från sådan verksamhet desom
bedriver insamlas, bort, återanvänds,transporteras återvinns eller slutligt
omhändertas på kan krävas försätt miljömässigtannat godtagbarsom en
avfallshantering.

Föreskrifter får medddelas för säkerställaäven endast sådanaatt att
och förpackningar uppfyller de krav i EG-direktivvaror som som anges

släpps på marknaden.ut
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skyldighetfår ocksåFöreskrifterna attavse
förpackning,ellermärka enen vara

material ellerochvilkauppgifterlämna ämnen2. envarasom enom
återanvändningsgrad,insamling,innehållerförpackning samt om

förhållanden.andraelleråtervinningsgrad

renhållningsslcyldighetenkommunalaDen
l

stödföreskrivs med 6skall, inteVarje kommun§ annat7 avom
för att isvara

behandlingsan-tillinom kommunenhushållsavfall transporteras en
såväl hälso-tillgodoseförbehövsutsträckningdenläggning i attsom

ochenskilda intressen,miljöskyddoch som
hand.slutligtkommunenhushållsavfall från tas om

skallskyldighetbeslutar hur dennaochplanläggerkommunenNär
nyttjanderätts-ochfastighetsinnehavarestillskall hänsynfullgöras, tas

hushållsavfallethandsjälva sättmöjligheter etthavares taatt somom
skallmiljöskyddet.och Kommunentill hälso-med hänsyngodtagbartär

för olika slagtill behovetborttransportenvidare beakta att avanpassas 3
bebyggelse.

vilka förutsättningarsådana underskallbeslutplaner ochI anges
får handsjälvanyttjanderättshavareochfastighetsinnehavare ta om

lavfallgäller,enligt §föreskrifter 8hushållsavfall och, annatnär som
uppkommit hos dem.

lkommun fårbemyndigande,regeringenseller, efterRegeringen8 § en
meddelahushållsavfallkommuninomavfall äni fråga annat genom

Vföreskrifter om
försorg,kommunensbortskallavfallet transporterasatt genom

hand.slutligtavfallettillskallkommunen tasattatt omse
producentan-föreskrifterfallinte i destycket gällerFörsta omsom

med stöd 6meddelatshar avsvar

fårregeringen bestämmermyndighetdenellerRegeringen9 § som
avfallshanteringen.kommunaladenföreskriftermeddela närmare om

föreskrifter inommeddelakommunbemyndigafårRegeringen atten
visstinnebäraparagraf fårenligt dennaFöreskrifter ettkommunen. att

skilt frånskall förvarasavvaktan på borttransportavfall i annatslag av
skalländamåletförbehövsåtgärderde ytterligareavfall attsamt som

återvinnings-återanvändnings- ellerfrånbetydelsedetvidtas, är avom
miljöskyddet.ochtill hälso-med hänsynsynpunkt eller
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Hantering och behandling avfallav

10 § avfallNär skall bort kommunenstransporteras ellergenom en
producents försorg, får avfallet inte ned, komposterasgrävas eller på

slutligt hand fastighetsinnehavarensättannat ellertas nyttjande-om av
rättshavaren.

Om avfall skall bort kommunenstransporteras ellergenom en
producents försorg, får inte någon den kommunenän ellerannan som
producenten anlitar för ändamålet befattning med bortforslingen.ta

l § Vid slutligt1 omhändertagande avfall skall väljas sådan metod attav
varje avfallsslag behandlas med utgångspunkt från sina särskilda
egenskaper. Den metod skall väljas medför minsta olägenhetattsom
uppkommer och avfallets utnyttjas på bästaatt sätt utan attresurser
oskälig kostnad uppstår.

12 § ansökanI tillstånd till slutligt omhändertagande avfallom av som
krävs med stöd kap. eller10 6 skall7 det redovisas alternativaav
metoder betydelse och konsekvenserna dessa med avseende påav av
miljön, resurshushållning och kostnader.

Kommunal renhållningsordning

13 § varje kommunFör skall det finnas renhållningsordningen som
skall innehålla de föreskrifter hantering avfall gäller förom av som
kommunen och avfallsplan. renhållningsordningenI skallen anges
sådana förutsättningar i tredje7 § stycket. Avfallsplanen skallsom avses
innehålla uppgifter avfall inom kommunen och kommunensom om
åtgärder för minska avfallets mängd och farlighet.att

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter hur renhållningsordning skall och ochupprättas antasom en

vad skall behandlas i avfallsplanen.om som

14 § Regeringen eller efter regeringens bestämmande kommun f°aren
föreskriva den yrkesmässigt bedriver verksamhetatt som som ger
upphov till avfall skall lämna kommunen de uppgifter behövssom som
underlag för kommunens renhållningsordning.

15 § Kommunen skyldig vad följerär renhållnings-utöveratt som av
ordningen bort hushållsavfall, fastighetsinnehavarentransportera om
eller nyttj anderättshavaren begär det och det inte oskäligt med hänsynär
till omständigheterna.
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fastighetsinnehavare ellerfall tillåtafår i enskildaKommunen
avfall uppkommit hoshandsjälvanyttjanderättshavare taatt om som

de kankommunen,handskalldem och göratas omavomsom annars
ochmiljöskyddssynpunkt betryggandefrån hälso- ochdetta på sättett

sådant undantag.särskilda skäl fördet finns ett

Nedskrápning

allmänhetenplatsned utomhus påfår skräpa16 § Ingen somen
till.eller insynhar tillträde

Dumpning

får avfallekonomiska inteochsjöterritoriumSveriges§17 Inom zon
Dumpning får intevätska ellerfastsigdumpas, ämne, gas.vare som

havsområden.luftfartyg inom andraellersvenska fartygheller ske från
får inte förashavsområdeninom andradumpasAvfall är avsett attsom

ekonomiskaeller denlandetut zonen.urur
också i frågadumpning gällerstycketi förstaVad sägs omomsom

avfall.förbränning av

sådana utsläppstycket gäller inteförstai §Vad 1718 § sägs avsom
lagen 1980:424reglerasfrån fartygskadliga ämnen omgenomsom

fartyg.vattenförorening frånåtgärder mot

fårregeringen bestämmermyndighetdenRegeringen eller19 § som
dumpning kan skeförsta stycket,från 17 §medge dispens utanom

miljöskyddssynpunkt.hälso- ocholägenhet från
inte förutsågsolägenhetuppkommerdumpningdetOm somgenom
medgivandetlämnatmyndighetfår denmedgivandetnär somgavs,
olägenhetenavhjälpa olägenheten. Omsyfteföreläggande imeddela att

medgivandetfårföreskrifter åsidosätts,ellereller villkoravhjälpsinte
återkallas.

avfallföreskriftermeddelaBemyndigande att om

bestämmer fårregeringenmyndigheteller denRegeringen§20 som
i frågaoch begränsningaravfallföreskriftermeddela de omomom

medlemskap i EuropeiskaSverigesföljeravfallstransporter avsom
unionen.
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16 kap. gaturenhållning,Regler skyltningom m.m.

Gaturenhållning m.m.

l På§ parker och andravägar, allmänna platsergator, torg, ärsom
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen 1987:10 och för
vilka kommunen huvudman, kommunenär för platsernaattansvarar

gaturenhållning, Snöröjning och liknande åtgärder hålls igenom ett
sådant skick uppkomsten olägenheter för människors hälsaatt av
hindras. Därvid skall de krav tillgodoses med hänsyn till för-som
hållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas frågai om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter
gäller inte, åtgärderna skall utföras väghållare.statenom av som

Fastighetsinnehavare skyldiga utföraär sådana åtgärderatt som avses
i första stycket inom områden i detaljplan redovisas kvarters-som som
mark och har iordningställts och begagnas för allmän trafik.som

hinderUtan vad i andra stycket dock kommu-sägsav som ansvarar
i enlighet med vad i första stycket för områdennen som anges som

skall användas för allmän trafik och har upplåtits till kommunensom
med nyttjanderätt eller särskild enligt kap.14 plan-rätt 2 § ochannan
bygglagen.

När särskilda skäl föreligger, får regeringen framställningpå av
kommunen medge undantag från kommunens skyldighet enligt första
stycket.

2 § Kommunen kan ålägga fastighetsinnehavare inom områdeetten
med detaljplan där kommunen huvudman för allmänna platserär att

deutföra åtgärder i första1 § stycket i fråga gångbanorsom avses om
eller andra utanför fastigheten behövs för gångtrafiken.utrymmen som

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande kommun fåren
meddela föreskrifter i fråga de åtgärdernärmare skall vidtasom som av
fastighetsinnehavaren.

3 § Om andra platser utomhus i där1 § allmänhetenän fårsom avses
färdas fritt har skräpats ned eller kommunenärosnyggats,annars
skyldig återställa platsen i sådant skickatt med hänsyn tillsom
ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt
tillgodoser skäliga anspråk.

Dessa bestämmelser skall inte tillämpas, skyldigheten skallom
fullgöras någon enligt lag eller författning eller särskildaav annan annan
föreskrifter.
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Skyltar m.m.

Skyltar varigenom allmänheten avvisas från4 § visst område får inteett
finnas tillstånd kommunen. Tillstånd behövs dock inteuppsatta utan av

det uppenbart allmänheten inte får färdas fritt inom områdetär attom
eller skylten behörig något skäl.äratt annatav

Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig för5 § anordning reklam,
finnaspropaganda eller liknande ändamål får inte varaktigt uppsatt

utomhus tillstånd regeringen eller statlig eller kommunalutan av
myndighet regeringen bestämmer.som

gäller inte anordning informerar6 § Vad i §5 sägssom som om
affärsrörelse eller verksamhet platsen och inte heller anslag-annan
stavla för meddelanden rörande kommunala angelägenheter, förenings-
sammanträden, auktioner eller liknande. vill sådanDen sättasom upp en hanordning får dock söka tillstånd till det hos den myndighet gsom avses
i sådan anordning tillstånd eller i strid5 Har utansatts motuppen

uppenbart vanprydande landskapsbilden,givet tillstånd och den i fårär
för anordningenmyndigheten förelägga den bort denatt tasom ansvarar

eller ändra den. £

Affisch tillfällig anordning utomhus för reklam,§ eller7 annan
lpropaganda eller liknande ändamål skall i andra fall i §6än som avses

bort den för anordningen inom fyra veckor eftertas av som ansvarar
uppsättandet, inte den myndighet i § medgett5 annat.om som avses

anordningar inomBestämmelserna i gäller inte vägområde8 § 5-7
har lämnats. Bestämmelsernaeller för vilka bygglov krävs eller gäller

avseende skyltar och ljusanordningarinte heller sådana åtgärder som
kap. första stycket ochinte kräver bygglov efter beslut enligt 8 § plan-5

bygglagen 1987:10.

Föreskriftsrådet17 kap.

ochsärskilt samordningsorgan, Föreskriftsrådet, skall följa1 § Ett
samordna myndigheternas arbete med meddela föreskrifter skeratt som

balk och myndigheternas medmed stöd bemyndigande i denna arbeteav
utfärda allmänna råd.att

meddelar föreskrifter Föreskriftsrådets2 § Regeringen närmare om
arbetsformer.uppgifter, sammansättning och
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FJÄRDE AVDELNINGEN

PRÖVNINGEN ÄRENDENMÅL OCH ENLIGTAV DENNA
BALK

18 kap. Allmänt prövningenom

Tillstånd, godkännande och dispens

enligtTillstånd, godkännande eller dispens balken, eller enligt1 §
balken, får lämnas för tid.föreskrifter meddelade med stöd begränsadav

Föreskrifter sådan tidsbegräns-Regeringen får meddela ytterligare om
ning.

enligtgodkännande, dispens eller lagligförklaring balken,Tillstånd,
föreskrifter meddelade med stöd balken, får förenas medeller enligt av

villkor.
ansökan i ansökningsmål skall innehållaBestämmelser vadom en

får meddela föreskrifter vadfinns i kap. 20 Regeringen20 om en
ärenden innehålla.ansökan i andra mål och skall

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken, eller enligt2§
föreskrifter meddelade med stöd balken, får för sin giltighet görasav

bedriva verksamheten ställer säkerhetberoende den attatt som avserav
föranleda.för kostnaderna för efterbehandling verksamheten kansom

landsting och kommunalförbund behöver inte ställakommuner,Staten,
säkerhet.

tillräcklig, får dendet kan ställd säkerhet inte längreOm ärattantas
frågan tillstånd, godkännande eller dispensmyndighet prövar omsom

besluta ytterligare säkerhet.om
säkerheten gäller kap.fråga beskaffenheten 2 25 §I ut-avom

Säkerheten skall tillståndsmyndigheten ochsökningsbalken. prövas av
förvaras länsstyrelsen.av

får meddelas i strid detaljplan ellerTillstånd eller dispens inte3 § motg
får syftetområdesbestämmelser. Mindre avvikelser dock med1 göras om

planen eller bestämmelserna inte motverkas.

Tillstånd, godkännande eller dispens får inte meddelas för4 § en ny
verksamhet medverkar till miljökvalitetsnorrn överträds.attsom en
Verksamheten får dock tillåtas verksamhetsutövaren vidtar sådanaom
åtgärder olägenheterna från miljöfarlig verksamhet upphöratt annan
eller minskar möjligheterna uppfylla miljökvalitetsnonnen ökarså att att
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i inte obetydlig utsträckning.

5 § Tillstånd, godkännande eller dispens kan den harvägras som
underlåtit fullgöra sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd,att god-
kännande eller dispens, inte särskilda omständigheter föranlederom

Detsamma gäller någon tidigare har underlåtitannat. när ansökaatt om
erforderligt tillstånd, godkännande eller dispens.

När sådan misskötsel har förekommit kan tillstånd, godkännande eller
dispens också sökanden ellervägras någon på grund ägar-om som av
eller ansvarsförhållanden har väsentlig anknytning till sökandens
verksamhet, har eller har haft sådan anknytning till den verksamhet där
misskötseln har förekommit.

nl
6 § Vid prövningen enligt denna balk skall hänsyn till andra itas
verksamheter eller särskilda anläggningar kan behövas förantas attsom
verksamheten skall kunna utnyttjas på ändamålsenligtett sätt.

i7 § Om två eller flera bedriver eller bedriva verksamhetattsom avser
kommer vidta åtgärder för förebyggaöverens eller motverkaatt attom
likartade olägenheter för människor och miljön verksamheten, fårav
villkor i 1 § andra stycket innebära de skall vidtaattsom avses
åtgärderna Som förutsättning för detta gäller möjlig-gemensamt. att
heterna uppfylla miljökvalitetsnormer enligt kap.6 ökaratt eller att
fördelar från hälso- och miljösynpunkt uppnås på något sätt.annat

Frågor enligt första stycket får beslut tillståndavgöras genom om
innehåller villkor för verksamheterna ellersom gemensamma genom

lbeslut villkor.om gemensamma
l
l8 Tillstånd,§ upphävande tillstånd eller dispens får förenas medav
lskyldighet utföra eller bekostaatt

särskild undersökning berört område,av åsärskilda åtgärder för bevara berört område, ochatt
isärskilda åtgärder för kompensera det intrång i allmänna intressenatt

verksamheten medför.som
Villkor enligt denna paragraf innebär inte någon inskränkning av en

efterbehandlingsansvarigs åligganden enligt 30 kap. 3

9 § Om verksamhet har bedrivits tillstånd, verksamhetsut-utan ären
bevisskyldig i frågaövaren de förhållanden rådde innanom som

verksamheten i gång.sattes

10 § Om mål eller ärenden enligt denna balk tillstånd eller dispensom
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grundsamtidigt och verksamheternaskilda verksamhetertill prövas
orsak inte kaneller någonberörde naturresursatt annanavsammaav

skallenlighet med ansökningarna,sidan varandra ividutövas av
till ståndjämkas de kan kommamöjligt såverksamheterna utanattom

kansådan jämkning inteförfång för någon dem. Omväsentligt av en
verksamhet bästföreträde denskall stämmer överensgöras, somges

med kap.4

mål och ärendenhandläggningGemensam av

tillstånd, godkännande ellerenligt denna balkMål eller ärenden§11 om
och dedet sökandefår handläggasdispens ärgemensamt, om samma

medverksamheter har sambandverksamhet eller somavser samma
sådant mål eller ärende, fårmiljödomstolvarandra. Om prövar ett enen

ärendetärende hos domstolen,sådantansökan i ävengörasannat om
länsstyrelse eller kommun.skulle ha prövats av enannars

mål eller ärendevid handläggningenmiljödomstol fårEn ettav som
sådant ärendeprövningenstycket förbehålla sigi första annatettsägs av

eller kommun.länsstyrelsehandläggs vid ensom
miljödomstol gällerandra stycketi första ochVad ävensägs omsom

skulle ha kommun.ärendetlänsstyrelseför prövats av enannarsomen

överklagaRätt att

Överklagbara eller beslut får överklagasdomar12 § av,
honombeslutet angår det har gåttellerden domen emot,omsom

arbetstagare i denorganiserararbetstagarorganisationlokal somen
beslut isåvitt domar ochbeslutet,verksamhet med avseravsessom

miljöfarlig verksamhet,tillstånd tillfrågor om
enligt lagen 1976:580arbetstagarorganisationcentral omen

motsvarande organisation på arbets-arbetslivet,medbestämmande i
beslutsåvittsammanslutning konsumenter,givarsidan samt avseraven

meddelatförvaltningsmyndighet harcentrallänsstyrelse eller ensom en
beslutet intekap., förutsattbemyndigande enligt 14med stöd attav

fall, ochsärskiltettavser
föreskrivet har sådanvad särskiltden enligt rätt.är ensomsom

Överklagningsbara ideellbeslut får överklagasdomar eller13 § av en
eller miljö-tillvarata naturskydds-till ändamålförening har attsom

skyddsintressen, såvitt avser
godkännande eller dispens enligttillstånd,domar och beslut om

balk,denna
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myndigheters beslut inte ingripa eller vidta någon åtgärdatt annan
med stöd denna balk, ochav

beslut åtgärdsprogram enligt 6 kap. 5om
Det i första stycket gäller ocksåsägs sammanslutningsom en av

sådana föreningar där.nämnssom
För få överklaga domar och beslut skall förening ha bedrivitatt en

verksamhet under minst år och ha lägst 000 medlemmar.1 frågaItre
sammanslutning föreningar skall detta gälla demerpartenom en av av

föreningar ingår i sammanslutningen.som
Den skall överklagande får medge föreningpröva ettsom en som

inte uppfyller förutsättningarna i tredje stycket överklaga, deträtt att om
finns särskilda skäl med hänsyn till föreningens lokala förankring,
tidigare verksamhet eller liknande förhållande.annat

19 kap. Regeringsprövning

1 § Regeringen ärenden i enlighet med vadprövar nedan isom anges rdetta kapitel. i

illåtlighetsprövningT verksamheter och anläggningarstoraav

2 § Regeringen skall tillåtligheten följande slagpröva av av nya
verksamheter och anläggningar:

järn- och stålverk, metallverk och ferrolegeringsverk,
massafabriker och pappersbruk,
fabriker för raffinering råolja eller för petrokemisk produk-tungav

tion,
fabriker för framställning baskemikalier eller gödselmedel,av

lcementfabriker, l
Ianläggningar för kämteknisk verksamhet regeringenprövassom av

enligt lagen 198413 kämteknisk verksamhet anläggningar församtom
bryta uranhaltigt material eller andra kan användasatt förämnen som

framställning kärnbränsle,av
förbränningsanläggningar anläggningen har tillförd effektom en om

minst 200 megawatt,
gruppstationer för vindkraft med eller flera vindkraftsaggregat medtre
sammanlagd uteffekt minst tio megawatt,en av
anläggningar för lagring minst 50 miljoner normalkubikmeterav

naturgas,
10. anläggningar för behandling miljöfarligt avfall huvuddelenav om av
det avfall bli behandlat i anläggningen kommer från andrasom avses
inrättningar och miljöfarligt10 000 avfall årligen förbrännsän tonmer
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vid anläggningen,eller slutligt omhändertaspå sättannat
de områdeneller material inomanläggningar för utvinna1 ämnenatt

i kap. 55som anges
installerad generatoreffektavsedda förVattenkraftverk12. är avensom

minst 20 megawatt,
utnyttjas vattenmagasinvarigenom skallvattenregleringar13. ett av

eller tio miljoner kubikmeterkubikmeter under åretminst miljoner100
under veckan,

vattenbortledningar från vattendrageller andravattenöverledningar14.
lågvattenföring minst tionormal oregleradsjöar medeller aven

bortledningspunkten respektive utloppet,sekunden ikubikmeter i om
anspråk vattenföringenmängd isådandärigenom attvatten tasen

oreglerade lågvattenföringen,femtedelar den normalaunderstiger fyra av
vattenmängdför tillgodogörandegrundvattentäkter15. änstörreav en

detinte minst nio tiondelardygnet,kubikmeter10 000 avomom
grundvattenmagasinet,återförs tilluttagna vattnet

vattenbortledningarvattenöverledningar ochvattenregleringar,andra1
företaget någon sjöarna Vänern,förut,harän angetts om avser avsom

i Jämtland eller Siljan ochHjälmaren, StorsjönMälaren,Vättern,
omfattning eller bli ingripandefå betydandeföretaget kan antas av

beskaffenhet,
avsedda användas vid utvinningplattformarbyggande17. är attsomav

helt tillfällig ankringhavsområdeninomolja eller änsamt annanav gas
för reparation, ombyggnad ellersådana plattformarförtöjningeller av

anledning,av annan
motortrafikleder i sträckningoch18. europavägarmotorvägar samtny

sträckning minst tio kilometer,sammanhängandemed aven ny
och anläggandefjärrtrafik i sträckningavsedda förjärnvägar19. avny

förför befintliga järnvägarminststräcka 1 000spår på meternytt en av
fjänrtrafik,

medger trafik med fartyg påsträckningallmänna farleder i20. somny
minst 1 350 ton,

med banlängd minst 2 100flygplatser21. meter.en av

visst fall avstå frånskäl, f°ar regeringen ifinns särskilda3 § Om det ett
iverksamhet 2sägsprövaatt somen

omfattas kravet prövning enligtverksamhet, inte4 § Om avsomen
eller bli ingripande be-få betydande omfattningkan2 antas av

förbehålla sig prövningeni visst fallskaffenhet, får regeringen ett av
verksamhettillåtlighet. gäller i frågaverksamhetens Detsamma om som

tredje stycket.i kap. 6 §5avses
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Om mål eller ärende enligt denna balk pågår tillståndspröv-ett om
ning verksamheten skall regeringen lämna besked förbehållet tillav om
den tillståndsprövande myndigheten innan denna har meddelat dom eller
beslut verksamhetens tillåtlighet.om

§ samband5 I med prövningen verksamhet i 2 ellerav en som avses
får4 § regeringen förbehålla sig prövningen tillåtlighetenav av en

verksamhet, ansökningen tillstånd till båda verksam-annan om avser
heterna och dessa hänger med varandra eller fråga enligtsamman
18 kap. har10 § uppkommit jämkning eller företräde mellan dem.om
Beträffande sådant förbehåll gäller andra4 § stycket.ett

6 § Regeringen skall tillåtligheten verksamheter liggerpröva av som
utanför områden enligt kap.8 23 § har förklarats särskildasom som
skyddsområden eller särskilda bevarandeområden kan påtagligtmen som i
skada naturvärdet inom dessa områden. En sådan prövning skall dock siendast ske för verksamheter kräver tillstånd enligt denna balk ellersom
föreskrifter meddelats med stöd balken.som av

Handläggning ansökanav

7 § Ansökan tillstånd till verksamhet skall eller kan antasom en som
komma under regeringens prövning enligt eller skall5 6 ges
till den miljödomstol eller myndighet enligt denna balk skallannan som

sådan ansökan.pröva en
Om verksamheten inte tillståndspliktig enligt denna balk skallär

ansökan tillåtlighet till regeringen eller den miljödomstol ellerom ges
myndighet regeringen bestämmer i det enskilda fallet.annan som

miljödomstolDen eller myndighet ansökan in tillannan som ges
skall sörja för erforderlig utredning. Domstolen eller myndigheten skall
därefter med yttrande överlämna frågan till regeringen.eget

Kommunfullmäktiges tillstyrkan

8 § Regeringen får tillåta verksamhet i 2 § 1-11 ochen som avses
17-21, såvitt vattenföretag, eller endast4 5änsamt, annatavser om
kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

fråga verksamhetI i 2 § den mellanlagringsägsom som om avser
eller slutlig förvaring kämämne eller kämavfall, eller verksamhetav

i 2 § 9 eller får regeringen10, tillåta verksamhetensägs ävensom
kommunfullmäktige inte har tillstyrkt detta det från nationellom om

synpunkt synnerligen angeläget verksamheten kommer tillär stånd.att
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dockDetta gäller inte lämplig plats för verksamheten anvisatsom en
inom godtakommun kan placering där eller, iantasen annan som en

fall, plats bedöms lämpligare.annat om en annan vara
Regeringen får vid prövning enligt § eller tillåta2 18-20 4 § väg,

järnväg eller allmän farled där den prövade sträckningen går genom
flera kommuner, kommunfullmäktigeinte i alla kommuner haräven om
tillstyrkt detta. får kommunerna har tillstyrktDetta ske någon attom av
anläggningen tillåts och det från nationell eller regional synpunkt är
synnerligen angeläget anläggningen kommer till stånd någonatt samt

sträckning inte bedöms lämpligare.annan vara

från stoppregelnDispens

betydelse från9 Om verksamhet synnerlig allmän synpunkt§ är aven
får regeringen tillåta den, förutsättningarna i kap. inte3 ll §även om

uppfyllda. gäller dock inte verksamheten kan befarasDettaär om
försämra allmänna hälsotillståndet.det

tillgodose allmännaVillkor för intressenatt

regeringen finner verksamhet får komma till stånd, kan10 § Om att en
särskilda villkor för tillgodoseregeringen bestämma allmännaatt

intressen.

beslutBundenhet vid regeringens

vid enligtRegeringens beslut prövning 9 och 1011 § är
bindande vid fortsatt tillståndsprövning enligt denna balk.en

Överklagade beslut

överklagande12 § Regeringen efterprövar
beslut statliga i frågor utfardande, ändring ellermyndigheter omav

upphävande föreskrifter enligt denna balk eller enligt föreskrifterav
meddelade med stöd balken,av

beslut åtgärdsprogram enligt kap.6 5om
frågorbeslut statliga myndigheter i bildande, ändring ellerrörsomav

upphävande nationalparker, kulturreservat,naturreservat, natur-av
strandskyddsområden, miljöskyddsområden eller vattenskydds-minnen,

områden, frågor ersättning, ochutom om
beslut Generalläkaren enligt denna balk eller enligt föreskrifter4. av

meddelade med stöd balken.av
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20 kap. Förvaltningsmyndigheternas, kommunernas och domstolar-
prövningnas

Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning

1 § Förvaltningsmyndighetema och kommunerna mål ochprövar
ärenden enligt vad föreskrivet i balken,är eller i föreskriftersom
meddelade med stöd balken.av

Kommuners och kommunala nämnders beslut får överklagas till
länsstyrelse, inte särskilt föreskrivet.ärannatom

Länsstyrelsers och andra statliga myndigheters beslut får överklagas
till miljödomstol enligt 6 andra§ stycket.

Särskilt miljöfarligprövningen verksamhetom av

2 § I ärende miljöfarlig verksamhet med stöd 10 kap. 8 §om som av
skall länsstyrelse eller kommunprövas skall tillståndsmyndighetenav

till ärendet blir fullständigtatt utrett.se

3 § Länsstyrelsen eller kommunen skall i ärende i 2 §som avses
kungörelse i ortstidning eller på lämpligt bereda densättgenom annat

kan beröras verksamheten tillfälle sig,att yttrasom av
samråda med de statliga och kommunala myndigheter harsom

väsentliga intressen bevaka i saken,att
hålla sammanträde med den saken angår och besiktning påsom

platsen det behövs for utredningen i ärendet, samtom
lämna den gjort ansökan eller framställt erinran under-som en en

rättelse det tillförts ärendet honom själv ochänom som genom annan
bereda honom tillfälle sig, inte följeratt yttra l7§annatom av
förvaltningslagen 1986:223.

4 § Bestämmelserna i 20-21 §§, 28-29 §§, 36 första41 § stycket
1-2 och 5-9 andra stycket sista meningen och tredjesamt stycket, 42

första43 § stycket, andra stycket andra meningen tredje stycketsamt
första meningen, första44 § stycket första meningen 47 i§ vadsamt
angår sakkunnigutredning tillämpliga länsstyrelsenspåär och kommu-

handläggning ärende i 2nens av som avses
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Domstolar

Miljödomstolar5 § skall de tingsrätter regeringen bestämmer.vara som

Överrätt Miljööverdomstol hovrätt.Sveaär

Som sista domstol dömer domstolen.Högsta

Miljödomstol6 § första instans målprövar som om
miljöfarlig verksamhet, mål skall länsstyrelseprövasutom som av

eller kommun enligt vad föreskrivits med stöd kap.10 8som av
vattenföretag och vattenanläggningar enligt kap.1 l lagen 0000samt

med särskilda bestämmelser vattenföretag, markavvattningarutomom
skall länsstyrelse,prövassom av

markavvattningar lagenenligt 0000 med särskilda bestämmel-som
vattenföretag har överlämnats från länsstyrelse eller anmältsser om av

fastighetsbildningmyndighet,
ersättning för skada och intrång enligt kap.25 2-5 §§,
ersättning vid ingripande det allmänna och vid vattenföretag enligtav

28 kap.,
talan enligt 17 § och ersättning för miljöskador enligt kap.,29
fördelning solidariskt mellan flera enligt kap. fjärde30 2 §av ansvar

stycket på talan någon de solidariskt ansvariga,av av
utdömande vite förelagts med stöd balken.av som av
Miljödomstol inte föreskrivet, efter överklagandeprövar, ärannatom

länsstyrelsers och andra statliga myndigheters beslut enligt denna balk
eller föreskrifter meddelats med stöd balken enligt lagensamtsom av
0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag.om

Vad föreskrivet tvistemål i allmän7 § domstol tillämpasärsom om
på miljödomstolar och Miljööverdomstolen följerinteäven annatom av

denna balk eller författning. Bestämmelserna i förvaltningspro-annan
cesslagen tillämpas i miljödomstolama i1971 :291 dit överklagade mål
och ärenden vid överklagande sådana mål och ärenden tillsamt av
Miljööverdomstolen inte följer denna balk ellerannatom av annan
författning. ideell förening med stöd kap.När 18 § överklagar13en av

beslut, skall förvaltningsprocesslagendock inte § tillämpas.7ett a

Miljödomstol

Miljödomstolen ordförande8 § består skall lagfarenav en som vara
domare i tingsrätten, miljöråd sakkunnigatvå ledamöter.ett samt
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Ytterligare lagfaren domare och miljöråd får ingå i domstolen.etten
Miljöråd skall ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och

erfarenhet miljöfrågor. sakkunniga ledamöterna skall haDe erfaren-av
het miljöfrågor.av

Miljödomstolen inte följer9 § denna balk, domför medär, annatom av
lagfaren domare vid handläggning inte sker vid huvudfor-en som

handling huvudförhandlingoch vid i fall i kap.1 3 § andrasom avses a
och tredje stycket rättegångsbalken. mål eller ärendeAvgörs utan
huvudförhandling skall dock 8 § gälla inte deträtten ärattom anser
tillräckligt med lagfaren domare och samtycker till det ellerparternaen
målet enkel beskaffenhet.är av

Vid avgörande mål eller ärende vid avvisning elleränannat av
avskrivning skall förvaltningsprocesslagen 1971:291rätten när är
tillämplig den sammansättningha i 8som anges lE

I
10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utsersom
ordförande i miljödomstol miljöråd och sakkunniga i |utnämnersamt
miljödomstol.

11 § Regeringen bestämmer miljödomstolamas domsområden.

miljöfarlig verksamhet, vattenföretag,12 § Mål vattenanläggningarom
ersättning vid vattenföretag den miljödomstol inomprövassamt av vars

område verksamheten i huvudsak bedrivs, har bedrivits eller skall
bedrivas.

Mål ersättning vid skada och intrång enligt kap. och25 2-5om
vid allmänna enligt kap. deningripande det 28 miljödom-prövasav av

och intrånget i huvudsakstol inom område skadan har skett ellervars
kommer ske.att

Mål för miljöskador enligt kap.ersättning 29 denprövas iom av
miljödomstol inom område den skadegörande verksamheten ivars
huvudsak bedrivs eller har bedrivits. bedriver ellerDen attsom avser
bedriva verksamhet medförakan sådan skada ien som en som avses

ersättningsfrågan29 kap. kan begära prövning vid den miljödom-2 § av
stol inom område verksamheten i huvudsak bedrivs eller skallvars
bedrivas.

Ärende överklagas från myndighet till miljödomstolen prövassom av
den miljödomstol inom område myndigheten först prövatvars som
ärendet belägen.är

mål domstolVid handläggning behörigär är attgemensam av som
behörig handläggahandlägga målen de övriga målen.även attett av
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Frågor miljödomstolamas inbördes behörighet får, i fallutomom
i kap.10 20 andra stycket§ rättegångsbalken, intesom tasavses upp av

högre rätt.

13 § Vid omröstning skall först ordföranden sin mening, däreftersäga
miljöråden och sist de sakkunniga ledamöterna. Ordföranden har
utslagsröst.

Miljööverdomstolen

14 fullgörande§ För hovrättsSvea uppgifter Miljööverdomstolav som
skall det, förutom lagfarna domare, finnas miljöråd. skallDessa ha
teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet miljöfrågor.av
Regeringen miljöråd.utnämner

Miljööverdomstolen domför med fyra ledamöter, vilka minstär av
skall lagfarna. Fler fem ledamöter får inte delta.tre änvara

Handläggningen mål och ärenden miljödomstoliav

15 § Ansökningsmål målär
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt kap.10 6 § och 7 §om

andra stycket inte skall länsstyrelse eller kommun enligtprövassom av
vad föreskrivits med stöd 10 kap. 8som av

tillstånd till vattenföretag enligt kap.11 9 § inte skall prövasom som
länsstyrelse,av

3. godkännande enligt kap.11 16 § utfört ändrings- ellerettom av
lagningsarbete eller åtgärder strider meddelade bestämmel-motav som

innehållande och tappning arbetet eller åtgärdernavatten,ser om av om
inte markavvattning skall länsstyrelse,prövasavser en som av
4. tillstånd enligt kap. till11 utrivning vattenanläggning ellerom av en
prövning enligt 11 kap. 22 § under vilka villkor anläggning fören
bortledande grundvatten får bruk,tasav ur

enligtprövning kap.11 17 § lagligheten utförtett vatten-om av av
företag inte markavvattning skall länsstyrelse,är prövassom en som av

förlängning enligt kap.2.1 2 § andra stycket genomförandeti-om av
den eller den tid inom vilken igångsättande verksamheten skall haav
skett,

återkallelse, förverkande eller förbud fortsatt verksamhetmotom
enligt 21 kap. 3

omprövning enligt kap.21 5-9 enligt kap.7 14-16samtom
lagen 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag, ochom

enligt kap. lagen7 1 § 0000 med särskilda bestämmelser om
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vattenföretag.
ansökningsmål uteslutande viss eller vissa sakägare ochBerör ett en

bindande verkan endast dessa, fårkan målet med miljö-avgöras mot
förordna målet skalldomstolen, sökanden medger det, behandlasattom

med vissa bestämmelserenligt vad enligt kap. 2 § lagen 00007som
vattenföretag gäller för stämningsmål.om

finns kap. lagenBestämmelser stämningsmål i 2 § 000016 § 7om
bestämmelser vattenföretag.med särskilda om

förbud miljöfarligVäcker talan vid miljödomstolen17 § någon motom
åläggande för den ellerverksamhet eller utövar ämnar utövaom som

försiktighetsmått och fråga tillstånd tillsådan verksamhet vidta äratt om
denna balk under prövning eller kommer den underverksamheten enligt

avgjort målet, skall målen handläggasprövning innan miljödomstolen
i rättegång.en

i

yrkanden harlämpligt, får miljödomstolen18 § Om det prövaär som
rättsförhållandenmed det målsamband prövas, rör sommen somsom

Miljödomstolen får dock inteenligt denna balk.inte skall bedömas
fastighetsindelningenäganderätt till fastigheter ellerfrågorpröva omom

för brott.eller om ansvar

frågahar målmiljödomstol19 § Om rörprövat ett som en somen
målet sådant det skallbalk, får frågan huruvidabehandlas i denna är att

miljödomstol eller någondomstolnågon äntas annanavannanupp av
endastdomstol i högremyndighet prövas rättän om

berättigad till det,därfrågan fullföljs dit eller väcks ärpart somav en

j
fastighetfråga äganderätt tillmiljödomstolen har prövat enen om

fastighetsindelningen,eller om
behandling särskildfråga formiljödomstolen har prövat vars enen

i denna balk, ellerordning har föreskrivits
fråga for brott.miljödomstolen har prövat om ansvaren

ansökningsmålFörfarandet vid miljödomstolarna i

skall skriftlig. skalli ansökningsmål Den§ ansökan20 En ett vara
innehålla

beskrivningar behövs föruppgifter, ritningar och tekniskade attsom
beskaffenhet omfattning,eller företagets ochbedöma verksamhetens

enligt kap. och uppgift detmiljökonsekvensbeskrivning 7 omen
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samråd skett enligt kap.7 och4 5 §§,som
uppgifter behövs för bedöma de allmännaatt aktsamhets-som om

reglerna i kap.3 kommer iakttas,att
förslag till de skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behövssom

för förebygga eller avhjälpaatt olägenheter från verksamheten, och
förslag till hur kontroll verksamheten skall ske.av
I mål vattenföretag skall ansökan dessutom innehållaom

uppgifter det finns fastigheter berörs vattenföretagetom som samtav
och adress på och berördaägarna innehavarenamn särskild tillrättav

fastigheterna, och
uppgifter de ersättningsbelopp sökanden erbjuder varjeom som

sakägare, det inte grund verksamhetens omfattning börom anståav
med sådana uppgifter.

Ytterligare bestämmelser vad ansökan i vissa fall skallom en
innehålla i mål vattenföretag finns i kap.7 4 lagen§ 0000 medom
särskilda bestämmelser vattenföretag.om

21 § Ansökningshandlingama skall i det antal exemplarges som
miljödomstolen behövligt.anser

Har ansökningshandlingarna inte i tillräckligt antalgetts exemplar
eller miljödomstolen ansökan ofullständigatt är skall domstolenanser
förelägga sökanden avhjälpa bristen inom viss tid.att Följer sökanden
inte föreläggande, får domstolenett besluta bristen skall avhjälpasatt på
sökandens bekostnad eller, bristen så väsentligär ansökan inteattom
kan ligga till grund för prövning ärendet, avvisa ansökan.av

22 § Om ansökan till prövning, skall miljödomstolentas utfärdaen upp
kungörelse den. Bestämmelser kungörelsens innehåll, skriftväx-om om
ling och delgivning mål och ärenden enligt balken finns i lagenav
0000 kungörelse, skriftväxling och delgivning i mål och ärendenom
enligt miljöbalken.5

23 § Statens naturvårdsverk, Kammarkollegiet och länsstyrelsen skall,
det behövs, föra talan i målet för tillvarata miljöintressenom att och

andra allmänna intressen.
Kommun får föra talan för tillvarata miljöintressenatt och andra

allmänna intressen inom kommunen.

Ägare24 § fastigheter berörs ansökan i mål vattenföretagav som av om
skall till miljödomstolen innehavare servitut, nyttjanderätt elleruppge av

till elektriskrätt kraft har upplåtits i fastigheten. Underlâts dettasom
giltigt skäl ochutan uppstår på grund härav skada för sådana sakägare,
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skadan.skall fastighetsägaren ersätta

berörs den i måletfastighetdet råder tvistOm25 § som avom en
tvistande innehar fastighetenden deverksamheten, haravsedda somav

till dessföreträda fastigheten i målet,äganderättsanspråkmed rätt att
från honom.vinnsden lagligen

överenskommelser den förresigfår inte rubbaEn ägare somvareny
vidtagits i målet ochandra åtgärder harellerhar ingåttägaren somsom

förrebindande för den ägaren.är

skriftligen. Erinringsskrif-skallansökningenErinringar26 § görasmot
den tidmiljödomstolen inomtilli exemplarskall treten somges

trettio dagar från detminstTiden skallhar bestämt.domstolen attvara
erinringsskrift skall sändasexemplar varjeskedde.kungörandet Ett av

sökanden.till

leller muntlig.skriftligförberedelsen måletfortsatta§ Den är27 av
iutredningentillförberedelsenMiljödomstolen skall under attse

tilllämplig med hänsynomfattninginriktning ochmålet får den ärsom
beskaffenhet.målets

förberedelse skallmuntligvadMiljödomstolen bestämmer avseen
vid denna.inställa sigskalloch vilka parter som

meddelas.tredskodom inteförberedelsen fårmuntligaVid den
redogörelse börhar in.skrifter de EnåberopafårParterna gettsom

innehåll.skriftemasförlämnas

särskild utredningbehövs någonmåletbedömningdet för28 § Om av
sakkunnigaeller fleraförordnamiljödomstolenvärdering, kaneller en

målet. Sådanutlåtande iundersökningförberedandeefteratt avge
medbehövsdetmöjligt. Omverkställasskallundersökning snarast

med undersökningen,ändamåletbeskaffenhet ellertill måletshänsyn
tiden förunderrättalämpligtdomstolen påskall sätt parternaett om

denna.

eller flerauppdramiljödomstolenlämpligt, fårdet29 § Om är en
skallundersökning på platsen. Parternadomstolenledamöter göraattav
Vidundersökning.för sådantidenunderrättaslämpligtpå sätt enom

föras.skall protokollundersökningen

huvudförhandlingmiljödomstolensökanden fårbegäran30 § På utanav
minska skador ellerförebygga ellerfår vidtas föråtgärderbesluta attatt

slutligen Somåtgärderfrågan sådanaolägenheter, innan avgörs.om
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villkor gäller sökanden hos länsstyrelsenatt ställer säkerhet för den
ersättning han kan bli skyldig betala på grundatt åtgärderna.som av

Beslutet gäller omedelbart, det kan ändras förhållandenanärmen
föranleder det.

31 § När målet klart för huvudförhandling,är skall miljödomstolen
bestämma tid och plats för denna.

Om det uppenbart onödigtär med huvudförhandling behöver dock
sådan förhandling inte hållas inte begär det.parterna Att målet ellerom
ärendet kan komma handlingarnapåatt avgöras skall i kungörel-anges

frågorI i 42 § andra stycket behöver intesen. huvudför-som avses
handling hållas.

Huvudförhandling får hållas, även uteblir från denna.partom
Tredskodom får dock inte meddelas.

32 § Om miljödomstolen finner mål kan utredasatt ett förbe-utan
redelse, får domstolen i kungörelse omedelbart kalla tillparterna
huvudförhandling i målet. Därvid gäller 22-25 och 28-31 i
tillämpliga delar. Huvudförhandlingen får hållas tidigast veckor eftertre
det kungörandet skedde.att

33 § I målet skall hållas, det inte obehövligt.ärsyn om

34 § Yrkanden ersättning till följd vattenföretag eller åtgärdom av
enligt 11 kap. 22§ med ansökningen erinringar isom samtavses
anledning utlåtande verksamheten enligt 28 § skall framställasav om
skriftligen eller muntligen vid huvudförhandlingen.senast Miljödom-
stolen får avvisa framställda yrkanden och erinringar, de intesenare om
har föranletts iakttagelser vid eller andra omständigheterav syn av som
har förekommit under huvudförhandlingen.

35 Vid§ huvudförhandlingens början bör ordföranden eller någon annan
ledamot kort redogöra för ansökningen och de yrkanden harsom
framställts i målet. För utredning frågor teknisk beskaffenhet fårav av

åberopa ingivna skrifter.parterna En redogörelse skall lämnas för
skrifternas innehåll.

Vid uppskjuten huvudförhandling skall målet återupptas i deten
skick vari det förelåg vid den tidigare handläggningens slut. deHar
ledamöter vid det sammanträdet tjänstgör i domstolen intesom senare
deltagit i den tidigare handläggningen, skall dock målet företas till ny
huvudförhandling. denI mån det i sådant fall kan antas utanvara
betydelse eller skulle medföra oskälig kostnad eller synnerlig olägenhet,



SOU 1996:103Lagförslag96

handläggning intevid tidigaretagitsharbehöver bevis tas uppuppsom
på nytt.

verksamhetenden söktahindermiljödomstolen finnerOm36 § motatt
skälkap. föreliggerdet enligt 19 9 §kap. §enligt 3 11 attmöter men

fråganyttrande överlämnamedmiljödomstolenskallför dispens, eget
frågor till regering-överlämnaSkyldighetavgörande.regeringenstill att

tredje stycket.kap. §enligt 19 7ocksåföreliggeren

förekommithargrundas vadskallMiljödomstolens dom37 § som
handlingarnadomstolen vadinförförhandlingvid och samtannansyn

innehåller.
till måletsske med hänsyndet kansåskall meddelasDomen snart

skälsynnerligaintei övrigt. Omomständigheternabeskaffenhet och
tvåmeddelas inomhållits domenhuvudförhandlingskallföreligger, om

avslutades.förhandlingenefter detmånader att
rättegångsbalkensjunde stycketkap. §enligt 9 attSkyldigheten 17

fullgjordskallinnehållet i domenunderrätta parterna genomansesom
aktförvarareeller detillgänglig hos denhållsexemplar domenatt ett av

förordnats.harsom

vattenföretag deni målyrkande någonpå38 § När ettpart omav
vadhögrebörahonom äntillkommer sättasersättning ansessom

beträffande andramiljödomstolenfårföreslagit,har ävensökanden
behövaskanersättningsbeloppenijämkningarsådanavidtaparter som

får inteErsättningenuppskattningen.likformighet i sättasför uppnåatt
målet.erbjudit isökanden harvadlägre än

ersättningfårträffats mellanuppgörelse harsärskild parterna,Om
avtalats.harannorlundainte bestämmasdock än som

tredje stycketkap.6 18 §tillämpningenfördet behövs§ Om39 av
detmiljödomstolen uppskattaskall1972:719,expropriationslagen

minskarsärskild rättighetfastighet harberördvärde utan somsom en
värde.fastighetens

inlösendommeddelarmiljödomstolen40 § Innan av enomen
områdetbeskrivning hamedskall karta upprättats överfastighetsdel en

fastighets-gäller förordningi denutmärktshadess gränsersamt som
bildning.

skallverksamhettilltillstånd lämnasinnebärdom41 § En att ensom
tillståndetden tidbestämmelserinnehållafallförekommandei somom
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skall gälla samt om
verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet tekniskaoch

utformning i övrigt,
tillsyn, besiktning och kontroll,
skyldighet betala ersättning eller utföra skadeförebyggandeatt att

åtgärder hur betalningen skall ske,samt
skyldighet betala avgifter,att
de villkor behövs för hindra eller begränsa skadlig påverkanattsom

eller andra olägenheter,
de villkor behövs avseende hanteringen i verksamhetensom av

kemiska produkter hanteringen kan medföra olägenheter för denom
miljön,yttre

de villkor behövs avseende avfallshantering och återvinningsom om
hanteringen eller återvinningen kan medföra olägenheter för den yttre
miljön,

de villkor behövs med avseende hushållningen med mark,som
och andravatten naturresurser,

de villkor9. behövs med avseende på efterbehandling och ställandesom
säkerhet,av

10. tid inom vilken anspråk i anledning oförutsedda skador fårav
framställas, och
l den förlust eller tillståndshavare enligt kap.28vatten annatav som
22 och skyldig23 underkasta sig ersättning,är att utan
12. rättegångskostnader.

Avser tillståndet arbeten för vattenföretag, skall i domen denanges
tid inom vilken arbetena skall utförda. Tiden får till högst tiosättasvara
år. Den tid, högst tio år, inom vilken igångsättande miljöfarligav
verksamhet skall ha skett skall anges.

Miljödomstolen får överlåta tillsynsmyndighet fastställa villkoratt
mindre betydelse.av
Ytterligare bestämmelser vad dom i mål vattenföretag ochom en om

vattenanläggningar skall innehålla finns i kap. lagen7 7 § 0000 med
särskilda bestämmelser vattenföretag.om

42 § På yrkande sökanden får miljödomstolen i särskild dom avgöraav
frågan verksamhetens tillåtlighet.om

Om domstolen funnit verksamheten tillåtlig och verksam-äratt om
hetens genomförande angeläget, får domstolen i särskild domärsnara
meddela tillstånd till de arbeten behöver utföras. huvudför-Attsom
handling inte behöver hållas framgår 3l andra§ stycket.av

Meddelas särskild dom, får miljödomstolen förordna målet iatt
övrigt skall vila till dess domen vunnit laga kraft.

4 16-0729
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inte kan förutses med tillräckligverkningarna verksamheten43 § När av
vid meddelande tillstånd till verksam-får miljödomstolensäkerhet, av

andra villkor till dessfrågan ersättning ellerheten skjuta omupp
verksamhetens inverkan.erfarenhet har vunnits av

angåruppskovsbeslutet skall miljödomstolen, såvittsamband medI
kännbar, meddelakan bliskada eller förlust antas pro-merasom

skadeförebyggande åtgärder.ersättning ellervisoriska föreskrifter om
skall provisoriskaför motverka olägenheternödvändigtOm det är att

meddelas.andra försiktighetsmåttskyddsåtgärder ellerföreskrifter om
det kan ske. Ersättningskall såuppskjutna fråganDen avgöras snart

har bestämtslägre belopp vadtillf°ar därvid inte bestämmas än som
provisoriskt.

miljödomstolendel, skallskjutits i vissmålet harDå somenupp
få anspråkverksamheten skall itillståndet tillvillkor för tasatt

slutligaställer säkerhet för denhos länsstyrelsenföreskriva sökandenatt
ochbestämts provisorisktför ersättningersättningen densamt somsom

beskaffen-anspråk. frågatillståndet i Ibetalas innaninte skall tas om
utsökningsbalken.gäller kap. §säkerheten 2 25heten av

ersättningsanspråkgäller inte1981:130Preskriptionslagen som
uppskovsbeslut.omfattas ettav

miljödomstolen förordnadet, fårfinns skäl tilldet44 § När att
domen inte hari anspråkverksamhet fårtillståndet till äventas omen
sökanden hosskall föreskrivaskraft. villkorvunnit laga Som att

för vattenföretagför den ersättningställer säkerhetlänsstyrelsen ettsom
fråga beskaffen-dom ändras.domstolens Ikan komma utgå,att omom

utsökningsbalken.kap. §säkerheten gäller 2 25heten av
harverksamhet enligt balkentillstånd tillsökanden, sedanOm en

ellereller minska skadorskyldighet förebyggaåläggsmeddelats, attatt
skall iförordna domenmiljödomstolenersättning, fårbetala att

kraft.hade vunnit lagadenverkställighet som om
Överklagas första eller andraförordnande enligtmeddom etten

talanförordnandet, innanööverdomstolen undanröjafår Miljstycket, mot
övrigtdomen i prövas.

MiljööverdomstolenAllmänt rättegången iom

inte före-eller beslut får,Miljödomstolens domar är45 § annatom
prövning skall skeMiljööverdomstolen.överklagas hos Förskrivet, att

prövningstillstånd.krävs Kravetoch slutliga beslutdomarav
ifår överklagas endastbeslutprövningstillstånd omfattar även som

dom.överklagandesamband med av
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Krävs prövningstillstånd i Miljööverdomstolen skall miljödomstolens
dom eller beslut innehålla uppgift detta och innehållet i kap.49 14 §om
rättegångsbalken eller 34 förvaltningsprocesslagen§ 1971:291.a

46 § Vid prövningen prövningstillstånd skall meddelas tillämpasav om
kap.49 14 § rättegångsbalken eller förvaltningsprocesslagen34 a§

1971:291.
frågaI meddelade prövningstillstånd skall kap.54 ll § tredjeom

stycket rättegångsbalken tillämpas.
Meddelas inte prövningstillstånd står miljödomstolens dom eller

beslut fast. uppgiftEn detta skall i Miljööverdomstolens domtasom
eller beslut.

Rättegången Aliljööverdomstoleni ansökningsmåli

47 Miljödomstolens§ beslut i frågor i 28 och 30 isamtsom avses
8 kap. lagen3 § 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretagom
får överklagas särskilt. Beslut i fråga i kap.7 13 § andrasom avses
stycket lagen 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag fårom
överklagas endast i samband med överklagande dom eller slutligtav
beslut i ansökningsmålet.

48 § Om det lämpligt, får Miljööverdomstolenär uppdra åt eller fleraen
ledamöter domstolen verkställa undersökning på platsen.att Parternaav
skall lämpligt underrättas tiden försätt undersökningen. Vidom
denna skall protokoll föras.

En utredning miljöråd har verkställt beträffande frågaettsom en av
teknisk beskaffenhet får inte läggas till grund för Miljööverdomstolens
dom eller beslut har beretts tillfälle sigutan att parterna att överyttra
utredningen. Detta gäller dock inte, utredningen i endast oväsentligom
mån avviker från vad har framkommit tidigare i målet.som

49§ Har i ansökningsmål, i vilket kungörelse enligtett 22§ har
utfärdats, sökanden överklagat miljödomstolens dom eller beslut, får
Miljööverdomstolen i stället för förordna delgivning medatt om

besluta exemplar överklagandetmotparternaä skallatt översändasett av
till den eller de aktförvarare har förordnats miljödomstolen samtsom av
utfärda kungörelse överklagandet.om

50 § Ett mål där dom har överklagats får Miljööverdom-avgörasen av
stolen huvudförhandling, sådan förhandlingutan skulle saknaom en
betydelse för prövningen. Om och har begärt huvudfor-part motpart
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den inte uppenbarligen skullehandling, skall sådan hållas, utanvaraom
betydelse.

läggas fram Miljööver-får utredningenVid huvudförhandling genom
omfattning domstolen bestämmer.domstolens försorg i den som

överklagat ansökningsmål finnerMiljööverdomstolen iOm attett
fårför bör föreläggas någoneller påföljdvite part,utevaroannan

kungörelse iföreläggandet inte tillkännages parten genom som avses
skall delgesdet49 § parten.utan

Miljööverdomstolen gäller i ansöknings-ifråga rättegången§51 I om
lagenkap. och 8och 39-44 8 6mål i övrigt 36-3728 samtsamt

Miljööverdoms-vattenföretag.bestämmelsermed särskilda0000 om
verkställighet miljö-omedelbarförordnandetolen får meddela avom

första stycket.förordnande gäller 44 §sådantdomstolens dom. För

förstamål eller ärendenMiljööverdomstolenRättegången iii som
förvaltningsmyndighetellerkommuninstans prövats av

ärenden ioch beslut i mål ellerMiljööverdomstolens domar52 § som
förvaltningsmyndighet fårellerkommunförsta instans har prövats av

överklagas.inte

domstolenRättegången Högstai

får, intedomar eller beslutMiljööverdomstolens är53 § annatom
domstolen.överklagas hosföreskrivet, Högsta

bestämmelsernadomstolen gällerifråga rättegången HögstaI omom
första meningen.ochMiljööverdomstolen i 49, 50 51irättegången

Tillstånds omprövninggiltighet,21 kap. m.m.

miljöbalkenbeslut enligtochVerkan domarav

ansökningsmålmeddelats ihareller beslutdom1 § Om ettett somen
medlagenstycket eller kap. § 0000första 7 1enligt kap. §20 15

tillstånd till verksam-vattenföretagbestämmelsersärskilda avser enom
vunnit laga kraft, gällereller beslutetoch har domenenligt balkenhet

ellerhar i domenfrågoralla, såvitttillståndet prövatsmot somavser
till miljöfarlig verksamhettillståndgäller beslutbeslutet. Detsamma om

med stöd kap.eller kommun 10länsstyrelsemeddelatshar avavsom
har meddelatstill markavvattningtillståndbeslut8 § samt avsomom

utförandettillståndetkap.länsstyrelse enligt 11 Avser vattenan-enav
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läggning, innefattar det bibehålla anläggningen.rätt Medatt stöd av
8 kap. och18 20 §§, 10 kap. 5 23 kap. andra8 § stycket eller kap.2
9 lagen§ 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag, kanom
dock tillstånd begränsas eller förenasett med ändrade eller villkor,nya
återkallas eller förklaras förverkat.

Med tillstånd i detta kapitel godkännandeäven arbeten elleravses av
åtgärder enligt kap.11 16 § och lagligförklaring enligt ll kap. 17

En omprövningsdom har verkan tillståndsdom.samma som en

2 Tillståndet§ förfaller, tillståndshavaren inte iakttar de bestämmel-om
tid inom vilken arbetena skall utförda eller den tid inomser om vara

vilken igångsättning skall ha skett har meddelats i tillståndsdomensom
eller tillståndsbeslutet.

Om tillståndshavaren visar han har giltigt skäl för dröjsmålet elleratt
synnerliga olägenheter skulle uppståatt tillståndet förfaller, kanom

tillståndsmyndigheten förlänga tiden med högst tio år. Tillståndsmyndig-
heten får föreskriva eller villkor efter vadsträngare skäligt.ärnya som
Ansökan förlängning skall innan den föreskrivnagöras tiden har gåttom
ut.

3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla eller förverka
tillstånd, dispens eller godkännande meddelats enligt balken, ellersom
föreskrifter med stöd balken, och förbjuda fortsatt verksamhetav

den har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndighetenom som
lämna oriktiga uppgifter eller underlåtitatt lämna uppgifterattgenom

betydelse för tillståndet eller villkoren,av
tillståndet eller villkor gäller förnär verksamheten inte följts,som
det till följd verksamheten uppkommit någon olägenhetom av av

väsentlig betydelse inte förutsågs verksamheten tilläts,närsom
det verksamheten uppkommit olägenhet sådanom genom artav som
i 3 kap. första11 § stycket och inte kan avhjälpasavses som genom en

ändring villkoren för verksamheten,av
den tillståndsgivna verksamheten påtagligt medverkar tillom att en

miljökvalitetsnorm överträds och ändrade villkor inte kan antas vara
tillräckliga eller sådana fördelar miljösynpunkt iom ur som avses
18 kap. inte§ har4 kunnat erhållas,

den tillståndsgivna verksamheten slutligt har upphört,om
tillstånd tidigare tillstånd,ett nytt ersätter ettom

underhållet vattenanläggning allvarligt försummats,om av en
eller

tillstånd inverka vattenförhållandenapå inte haratt utnyttjatsom
under längre tid och det kan tillståndet inte heller kommerantas atten
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utnyttjas.att
förstaMiljödomstolen får i fall i stycket 8 och 9som avses

förklara bibehålla vattenanläggning förverkad.rätten att en

förverkandebeslutsamband med enligt 3 § andra stycket4 § I ett som
vattenanläggning skall miljödomstolen ålägga den äravser en som

ansvarig för underhållet anläggningen riva den och vidta deatt ut attav
åtgärder behövs för Förebygga eller minska skadorattsom genom
utrivningen.

för åläggande enligt första stycket får miljödomstolenstället medgeI
beroende utrivningen eller, till skydd förnågon rätt är avannan vars

kommun eller vattenförbund rivaallmänna intressen, staten, ett att uten
underhållsskyldiges bekostnad. Domstolen fåranläggningen på den

förutsättningar i kap. medgeockså, under de 11 20 attsom anges
bibehålls och underhållsskyldigheten övergåranläggningen att en

kommun eller vattenförbund.fastighetsägare eller på ettstaten, en
pmotsvarande tillämp-Därvid kap. fjärde stycket och 21 §11 20 §äger l

ning. i

skäligt,Tillståndsmyndigheten får, efter vad5§ är omprövasom
meddela villkor eller andraändra, upphäva ellertillstånd samt nya

eller vattenföretagför miljöfarlig verksamhetbestämmelser etten
laga kraft, förflutit tio eller denfrån det tillståndsbeslutet årnär, vann

medlemskap igrund vad följer Sverigeskortare tid på avsom, av som
myndighetföreskrivs regeringen eller denEuropeiska unionen, somav

regeringen bestämmer,
till miljökvalitetsnonn inteverksamheten medverkar att enom

uppfylls,
tillståndet har vilselett tillståndsmyndighetenden har söktom som
uppgifter eller underlåtit lämna uppgifterlämna oriktiga attattgenom

betydelse för tillståndet eller villkoren,av
villkor gäller för verksamheten inte har följts,tillståndet ellernär som

verksamheten uppkommit någon olägenhet intedet genom somom
verksamheten tilläts,förutsågs när

omgivningen har ändrats väsentligt,förhållandena iom
eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kanfrån hälso-om en

eller reningsteknik,med användning någonuppnås ny process-av
teknik för mätning eller uppskattninganvändandet någonav nyom

medföra väsentligt bättreförorening eller störning skulleav annan
för kontrollera verksamheten,förutsättningar att

förlagd inom område där förbud råder enligtverksamheten är ettom
föreskrift med stöd 10 kap. 4av
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för10. förbättra anläggnings säkerhet, elleratt en
1 det visar sig anordningar har vidtagits eller villkorattom som som
har meddelats till skydd för fisket med stöd kap.11 eller8 § enligtav
6 kap. lag5 § 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag ärom
mindre ändamålsenliga.

Täkttillstånd får tio år förflutit från det laganär kraft upphävasvann
helt eller delvis eller förenas med ändrade villkor. Visar sig tillstånds-
villkoren otillräckliga för motverka negativ påverkan påattvara
naturmiljön får villkoren ändras redan före utgången den i förstaav
meningen angivna tiden.

fallI i första stycket får5 miljödomstolen också beslutasom avses
andra åtgärder behövs för förebygga eller minska olägen-attom som

heter för framtiden.

6 § Har villkor fastställts för två eller flera miljöfarliga verksamheter
enligt 18 kap. och7 § återkallas tillståndet eller villkoren föromprövas

verksamheterna, får villkoren för de övriga verksamheternaen av
omprövas.

7 § Ansökan prövning i 3-7 får Statensgörasom som avses av
naturvårdsverk, Kammarkollegiet och länsstyrelse. Skall frågan prövas

länsstyrelsen får den någon särskild framställning.tas utanav upp

8 § Efter ansökan tillståndshavaren får tillståndsmyndighetenav
upphäva, eller ändra eller mildra andra bestämmelser och villkor i en
tillståndsdom eller tillståndsbeslut storlekenän ersätt-som avser av
ningens belopp. Villkoret får dock upphävas eller mildras endast detom

uppenbart villkoretär inte längre behövs elleratt är strängare än
nödvändigt eller ändringen påkallas omständigheter inteom av som
förutsågs tillståndet meddelades.när

9 § Ytterligare bestämmelser omprövning vattenföretag finns iom av
7 kap. 14-17 lagen 0000 med särskilda bestämmelser vatten-om
företag.

10 § Om regeringen i samband med prövningen verksamhet harav en
föreskrivit visst villkor skall gälla för tillstånd, får miljödom-att ett ett
stolen vid omprövningen inte avvika väsentligt från villkoret utan att
regeringen har medgivit det.
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Ändrade samfälligheterförhållanden i

förhållanden i samfälligheter finns iändradeBestämmelser11 § om
med särskilda bestämmelserkap. 18-19 §§ lagen 00007 vatten-om

företag.

Oförutsedda skador

utförts ivattenanläggning, harvattenföretag eller12 § Om ett somen
medför skador intedenna balk,tillstånd enligtenlighet med ett som

meddelades, får dentillståndetmiljödomstolenförutsågs närav
ersättning enligt kap.anspråk 28skadelidande framställa

allmäntför enskild eller för någotbetydande skadorfrågaOm är om
verksamhetsutövarensändringarsådanafår begärasintresse,

vattenanläggningenellervattenföretagetbekostnad attutansom,av
olägenheter för tillstånds-eller väsentligaför tredjemedföra skador man

frågaframtida skador.eller minska Iägnade förebyggahavaren, är att
Kammarkol-naturvårdsverk,förs talan Statensallmänna intressen avom

eller kommun.legiet, länsstyrelse
tillskall för fåoförutsedda skadorgrundAnspråk på att tas uppav

fem år eller den längremiljödomstolen inomframställas tillprövning
samband med tillståndet.bestämts ikan hatid, högst tjugo år, som

bestämda tiden inomdomstolendenräknas från utgångenTiden avav
Vid skada i kap. 8 §utförda. 7arbetena skallvilken som avsesvara

tidenvattenföretag utgårsärskilda bestämmelsermedlagen 0000 om
skadanfrån dettidigare två årframställan dock aldrigför än att

uppkom.
anspråkgäller intepreskriptionslagen 1981:130Bestämmelserna i

paragraf.enligt denna .

och tillskall skriftligiFramställan 12 §§13 gesvarasom avses
tillståndshava-exemplar skall delgesexemplar.miljödomstolen i Etttre

ren.
gäller förden tidföre eller efter utgångenAnspråket prövas somav

stadgasgäller vadBeträffande förfarandetframställan. omsom
särskildamedkap. lagen 0000stämningsmål i 9-13förfarandet i 7

tillämpas kap.Därjämte 20 39vattenföretag.bestämmelser samtom
och tredje stycket.andra44 §
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22 Rättegångskostnaderkap. och liknande kostnader

Rättegångskostnader vid domstol m. m.

l § I mål miljöfarlig verksamhet gäller inte rättegångsbalken i frågaom
rättegångskostnader.om

I mål vattenföretag gäller tredje till femte styckena.om
I mål vattenföretag, sådana i femteutom stycket,0chom som anges

i mål i 20 kap. 15 § andra stycket skall sökanden försom avses svara
sina och kostnader vid miljödomstolen.motparternas I målegna som
innefattar bildande samfällighet för markavvattning, bevattning ellerav
vattenreglering sökanden inte för kostnader i länsstyrelsen ellersvarar
miljödomstolen uppkommit för deltagare i samfälligheten.som

Organisation i kap.18 13 § har inte till ellerrättsom avses
skyldighet betala rättegångskostnader.att

målI gäller återkallelse, förverkande eller omprövning enligtsom
21 kap. 3-7 eller kap.7 16 § lagen 0000 med särskilda bestämmelser

vattenföretag skall Statens naturvårdsverk, Kammarkollegiet,om
länsstyrelse och tillståndshavaren för sina kostnader vid miljsvara
stolen. målI enligt 21 kap. 5 § omprövning för tillgodoseattsom avser
allmänna intressen skall den myndighet ansökte omprövningsom om
dessutom för kostnader vid miljödomstolen uppkommer försvara som
andra tillståndshavaren.än Gällermotparter mål enligt 21 kap.ett 5 §
första stycket 10 omprövning för förbättra anläggningsatt säkerheten
skall dock tillståndshavaren i stället för Naturvårdsverket, Kammarkolle-
giet och länsstyrelsen för nämnda kostnader. målIsenastsvarai som
gäller omprövning på grund ändrade förhållanden i samfälligheterav
enligt 8 kap. 18 § lagen 0000 med särskilda bestämmelser om
vattenföretag i fråga kretsen deltagare eller kostnadsfördelningenom av
eller enligt kap.7 19§ lag skall varje för sinapartsamma svara
kostnader.i

sådanaI överklagade mål i tredje stycket första meningensom avses
skall sökanden för sina kostnader i högre och för derättsvara egna
kostnader där har uppkommit för sökandenmotpartemasom attgenom
har klagat.

2 § Bestämmelserna i § tredje1 till femte och sjätte stycket gäller inte,
följer 18 kap. 6 eller 8 §annat rättegångsbalken.om av

Beträffande särskilda frågor i mål vattenföretag får efter vadom som
skäligt förordnasär vardera skall för sinaatt kostnaderparten ellersvara

förlorar skallatt part hansersätta kostnader.partsom annan
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fastig-talan har väckts§mål enligt 28 kap. 13Ogillas i3 § avsom
angåendesärskild till fastigheteninnehavarehetsägaren eller rättav
skall bäraförordna hanmiljödomstolenkanersättning eller inlösen, att

rättegångenha inletthan kankostnader,sina utanansesomegna
fårskälig grund,uppenbart inlettsskäl. rättegångentillräckliga Har utan

dennesförplikta honomdessutommiljödomstolen ersätta motpartenatt
rättegångskostnader.

ersättning förbetalafår sökanden åläggasvattenföretagmål§4 I attom
har blivittalan intederasrättegångskostnader ävenmotparters om

enligtinnefattaErsättning skalldomstolen.slutligt vid räntaprövad även
betalningbeslutet till dessfrån dagen förräntelagen 1975:6356 §

sker.

skyldigsökandentillståndärendenansökningsmål och är att5 § I om
kostnader fördesstillståndsmyndighetenersätta

kungörelser,
aktförvarare,

domstolen, ochtillkallatsharsakkunniga avsom
sammanträden.förlokaler

sökande denförsta stycketvad iöverklagande gällerEfter sägs om
överklagat.harsom

ersättningenskall förskott påtillståndsmyndighetenPå begäran av
betalas.

miljödomstolenkostnaden iförslutligt skall ståFrågan vem som
rättegångskostnadema igäller förvadenlighet mediavgörs som

ansökningsmålet.

§i kap. 12i mål 20rättegångskostnaderfråga6 § I som avsesom
gällermål enligt kap. 10 §och i 28andra meningenstyckettredje

yrkandeexpropriationsmål. Omkostnader ibestämmelserna ett omom
rättegångskostnader ibestämmelsernadockogillas, gällerinlösen om

rättegångsbalken.
åläggandeellerverksamhetmiljöfarligförbudtalanOgillas motom

försiktighetsmåttiakttaverksamhetsådanför den utövar att somsom
väckandetalanssvaranden eftergrunddenkap. §i 20 17 attavses

efterskall domstolenbalk,enligt dennafått tillståndochhar sökt
bära sinskall självvarderaförordnaomständigheterna partenatt

full eller jämkadskall fådemrättegångskostnad eller ersätt-att en av
ning.

sökandensskallmarkavvattning,tilltillstånd meddelas§ Om7 en
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kostnader fördelas mellan deltagarna i markavvattningen efter vad som
skäligt.är
Om tillstånd inte meddelas till markavvattningen, får sökandens

kostnader fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa dem,av om
särskilda omständigheter föranleder detta.

Om tillstånd inte meddelas till markavvattning i mål haretten som
inletts på grund beslut vid fastighetsreglering, skall dockettav en
kostnaderna förrättningskostnader vid fastighetsregleringen.anses som

Övriga kostnader

8 ärenden§ I hos regeringen ianspråktagande strömfall enligtom av
2 kap. lagen8 § 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretagom
skall sökanden för samtliga kostnader.svara

I ärenden hos länsstyrelsen fördelning ersättning skall denom av
ersättningsskyldige för samtliga kostnader.svara

Första och andra styckena gäller inte följer vidannatom en
motsvarande tillämpning kap.18 6 eller 8 § rättegångsbalken.av

Frågor ersättning enligt denna paragraf miljödomstolen.prövasom av
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AVDELNINGENFEMTE

TILLSYN M.M.

23 Tillsynkap.

myndighetsutövning syftarbalki dennaMed tillsyn1 § somenavses
och beslutföreskrifter, domarochbalkdennasäkerställatill attatt som

efterlevs.balkenmed stödmeddelatshar av
kontrolleratillsynenskallTillsynsmyndigheten attutöva genom

debeslut vidtaochbestämmelser, domarnämndaefterlevnaden samtav
rättelse.åstadkommabehövs föråtgärder attsom

råd-tillsynsmyndighetendärutöverankommer attDet genom
förutsättningar förskapaverksamhetliknandeinformation ochgivning,

tillgodoses.skall kunnaändamålbalkensatt

bestämmelser iöverträdelseranmälaskallTillsynsmyndigheten2 § av
till polis-stöd balkenmedutfärdatsföreskrift haribalken eller avsom

finns.brottmisstankeåklagarmyndigheteneller omom

regeringenmyndigheterstatligadeTillsynen3 § utövas somav
skallkommunernaföreskrivafår också utövaRegeringenbestämmer. att

tillsyn.
bestämmerregeringenmyndighetdenfår föreskrivaRegeringen att

i visstdetframställninggjortåt kommun ettfår överlåta attomsomen
statligankommaskulletillsynsådanavseende utöva enannarssom

Försvarsmakten,verksamhetgäller intemyndighet. utövasDetta avsom
radioanstalt.materielverk eller FörsvaretsFörsvarets

tillsynen enligtöverlåtelseframställninggjortkommunHar avomen
stycketi andramyndighetfinner den attstycket ochandra avsessom

skallframställningen,medenlighetöverlåtas ibörtillsynen inte
förärendet till regeringenyttrande överlämnamedmyndigheten eget

det.begärkommunenavgörande, om
överlåtelsenåterkallastycket fåri andramyndighetDen avsessom

överlåtelse, fårbeslutatregeringenkommun. Hartilltillsyn omenav
medgivit det.regeringen haröverlåtelsen inte skeåterkallelse utan attav

gällatillsynsbestämmelsema skallfår förordna ävenRegeringen§4 att
dennaförordningar inomefterlevnaden EG:stillsyni fråga över avom

tillämpningsområde.balks

med sådanamed varandrasamarbetaTillsynsmyndigheter skall5 § samt
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statliga och kommunala har tillsyn i särskildautövaattorgan som
hänseenden eller på fullgör uppgifter betydelse försättannatsom av
tillsynsverksamheten.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter tillsynsmyndighetema skall lämna sådanaattom
uppgifter erfordras för regional eller central tillsynsmyndig-attsom en
het skall kunna fullgöra sitt samordnande, kontrollerande och upp-
följande ansvar.

6 kommun§ En får träffa avtal med kommun atten annan om
tillsynsuppgift kommunen har enligt denna balk skall ombesörjassom
helt eller delvis den andra kommunen.av

Den myndighet har för tillsynen får efter överens-som ansvar
kommelse med tillsynsmyndighet uppdra anställd vid denen annan
myndigheten utföra tillsynsuppgifter och meddela beslut till-påatt
synsmyndighetens vägnar.

kommunalFör tillsynsmyndighet gäller de begränsningar avseende
delegation beslutsrätt föreskrivs i kap.6 34 kommunallagen§av som
1991:900. Föreskrifterna i kap.6 och24-27 35 kommunallagen om
jäv och anmälan beslut till nämnd skall tillämpas den fattarav som
sådana beslut.

7 § Den myndighet har för tillsynen kan uppdra någonsom ansvar
inte anställd vid tillsynsmyndighet utföra i tillståndsbeslutär attsom

föreskriven besiktning anläggning.av en

öreläggandenF och förbud

8 § tillsynsmyndighet får,En inte följer tillståndsbeslutannat ettom av
eller tillståndsdom vunnit rättskraft, meddela de föreläggandenen som
och förbud behövs i enskilt fall för denna balk ellerett attsom
föreskrifter, tillstånd, villkor eller andra beslut har meddelats medsom
stöd balken skall efterlevas.av

Tillståndsbeslut eller tillståndsdom hindrar inte tillsynsmyndigheten
från meddela sådana brådskande förelägganden eller förbudatt ärsom
nödvändiga till följd särskilda omständigheter.av

9 § Om tillstånd till vattenföretag har förfallit enligt 21 kap. får2 §ett
tillsynsmyndigheten förelägga tillståndshavaren riva med stödatt ut en

tillståndet uppförd vattenanläggning kan skada allmänna ellerav som
enskilda intressen.
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stängsel iden hållerfår föreläggatillsynsmyndighet10 § ettEn som
sådantnärhetenfriluftslivet eller ibetydelse förområde ettavav

behövs förandra genomgångargrindar ellerordnaområde attatt som
områdesådanttill mark inomkommaskall kunnaallmänheten ett som

allemansrätten.omfattas av
Är stängsel endastuppenbart utestängadet är attavsettettatt

bort det.meddelasföreläggandeområdet fårfrånallmänheten att taom
motsvarandeskall tillämpasstängselharVad sagts omsom nu

diken.gällerdetnärsätt

viduppståtttidunderolägenhetskada eller ägares§ Har11 en
anläggning ellerbyggnad,ellerfastighetanvändningen enav en

föranleda före-kunnaskulle dettamark ochanordning på annans
elleregendomentillegenskap tomträtts-iläggande denne ägaremot av

tillsynsmyndighetolägenheten, fårellerskadanavhjälpahavare att en
elleravhjälpa skadantomträttshavareellerförelägga attägareen ny

oskäligt.det inteolägenheten, ärom

tilli egenskapnågonföreläggande riktats ägare12 § Har motett enav
egendom ellertill berördnyttjanderättshavareegenskapfastighet, i av
ägande- ellerålägga dessa,tillsynsmyndighetenbåda fårmot om

uppgiftdröjsmål lämnatill någonövergårnyttjanderätten att utanannan,
och adress.nyttjanderättshavarensellerden ägarens namnnyaom

Vite

med vite.får förenasförbudellerföreläggandenBeslut13 § om

inskrivningsmyndighetentillUnderrättelse

föreläggande ellermeddelattillsynsmyndighet har ett14§ Om en
tomträttshavarefastighet,tilli egenskapnågonförbud ägaremot enav

markanordning påanläggning ellerbyggnad,tilleller ägare somen
till inskrivnings-sända beslutetmyndighetenfårnågontillhör annan,
Är föreläggandetinskrivningsregistret.iför anteckningmyndigheten

Inskrivnings-antecknas.dettaskalllöpande vite,medförenat även
denunderrättarekommenderat breviskallmyndigheten genast som

anteck-förvärvinskrivninglagfart eller tomträttsöktsenast omavav
föreläggandets adressat.intesökandenningen, ärom

ellerföreläggandetgällerstycket gjorts,förstaanteckning enligtHar
denegendomen. Har ägarendenförbudet ägarenmot nyaavnya
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förvärvat egendomen köp, byte eller gåva och egendomenutgörgenom
fastighet eller gäller löpande vitetomträtt, denäven ägarenmot nya
räknat från tidpunkten för äganderättsövergången. Annat vite gäller inte

egendomen, tillsynsmyndighetenägaremot får sättaen ny av utmen
vite för den Löpande vitenytt ägaren. viss period får tassom avser en

endast den vid periodens början.ut ägareav som var
Har antecknat föreläggande eller förbud upphävtsett ettgenom

beslut vunnit laga kraft eller har den åtgärd medsom som avses
föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet förlorat
sin betydelse, skall tillsynsmyndigheten så den fått vetskapsnart om
förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret.

Överlåts15 § fastighet eller eller byggnad, anläggningtomträtten en en
eller anordning på mark sedan beslut i 14 § harettannans som avses
överklagats, skall rättegångsbalkens bestämmelser verkan attom av
tvisteföremålet överlåts och tredje deltagande i rättegångom mans
tillämpas.

Verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad

16 § tillsynsmyndighetenHar meddelat föreläggande eller förbudett ett
enligt 8-11 och blir det inte åtlytt, skall kronofogdemyndigheten
efter ansökan verkställa tillsynsmyndighetens beslut. Därvid får
verkställighet enligt utsökningsbalken äga rum.

Har någon begått gärning i 26 kap. 6 eller får7en som avses
kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning för åstad-att
komma rättelse. frågaI sådan handräckning finns bestämmelser iom
lagen 1990:746 betalningsföreläggande och handräckning.om

Ansökan verkställighet eller särskild handräckning får görasom av
tillsynsmyndigheten.

17 § I stället för begära verkställighet enligt 16 får tillsynsmyndig-§att
heten besluta rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad.att

Beslut rättelse på den felandes bekostnad får meddelas utanom
föregående föreläggande eller förbud, tillsynsmyndigheten medom
hänsyn till risken för allvarliga skador finner rättelse böratt göras utan
dröjsmål eller andra särskilda skäl föreligger.

beslutEtt rättelse på den felandes bekostnad får verkställas.om
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Verksamhetsutövarens kontroll och miljörapport

verksamhet kan befaras medföra olägenheter18 § Den utövarsom som
fortlöpandeför människors hälsa eller påverka miljön skall planera,

för motverka eller förebyggabedriva och kontrollera verksamheten att
omgivningen.skador eller andra olägenheter

sådan verksamhet skall också undersök-Den utövar genom egnasom
underrättad verksamhetenshålla signingar eller på sättannat om

påverkan på miljön.
myndighet regeringen bestämmer fårRegeringen eller den som

föreskrifter kontrollen.meddela närmare om

omfattasmiljöfarlig verksamhet tillståndsplikt enligt vad19 § Om aven
med stöd kap. första stycket, skall denföreskrivs 10 6 § somsom av

miljörapport till den myndighetverksamheten varje år lämnautövar en
skall redovisastillsynen verksamheten. miljörapportenIutövar översom

vidtagits för uppfylla villkoren i tillståndsbe-de åtgärder har att ettsom
dessa åtgärder.slut och resultaten av

myndighet regeringen bestämmer får föreskrivaRegeringen eller den
innehålla redovisning verksamhetensmiljörapport skallatt aven en

villkorenavseende vad omfattasmiljöpåverkan i änäven annat avsom
i tillståndsbeslut.ett

Även har tillståndsprövats, får föreskriftverksamhet inte enom en
meddelas.miljörapportskyldighet lämnaatt enom

Upplysningar och undersökningar

den verksamhetTillsynsmyndigheten får förelägga20 § utövarsom som
balk eller i föreskrifterbestämmelser i dennadet finns somom

eller den skyldigmeddelats med stöd balken är attannarssomav
uppgifterverksamhet lämna de ocholägenheter från sådanavhjälpa att

till tillsynsmyndigheten.handlingar behövs för tillsynensom

kan befaras medföra olägenheterverksamhet21 § Den utövar somsom
eller deneller påverka miljönför människors hälsa ärsom annars

verksamhet skyldigolägenhet från sådanskyldig avhjälpa är attatt
verkningarverksamheten och dessutföra sådana undersökningar somav

byggnad förgäller den upplåterbehövs för tillsynen. Detsamma ensom
ändamål. det lämpligare kaneller för allmänna Ombostäder är

sådan undersökning skalltillsynsmyndigheten i stället föreskriva att en
skyldig utföra undersökningendenutföras någon ärän attannan somav

undersök-och någonenligt första och andra meningen göraattutse
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ningen.
Den skyldig utföra undersökningen enligt vadär att sägssom som

i första stycket första och andra meningen skyldigär ersättaatt
kostnaderna för undersökning i första stycket tredjeen som avses
meningen med det belopp tillsynsmyndigheten fastställer.som

Beslut undersökning får förenas med överlåtelseförbud berördom av
fastighet eller egendom till dess undersökningen slutförd.ärannan

Naturvårdsvakter

22 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
naturvårdsvakter för tillsynen efterlevnaden föreskrifter förutse över av

områden, naturföremål och djur- och omfattasväxtarter som av
förordnanden enligt kap.8-9 och kap11 14

En naturvårdsvakt får avvisa uppehåller sig där de påpersoner som
grund föreskrifter i första stycket inte har vistas.rätt attav som avses

Ertappas någon, enligt vad i kap.26 stadgas bryter förbudmotsom
eller föreskrifter meddelade med stöd 8 kap. 10, 21 eller 25 §§,av

kap.9 eller kap.1-2 11 14 § på bar gärning, får naturvårdsvakten
i beslag jakt- fångstredskap,och fortskaffningsmedel och andrata

föremål kan ha betydelse för utredning brottet.antassom av

23 § Har naturvårdsvakt tagit föremål i beslag, skall vaktenetten
skyndsamt anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten. Den
tjänsteman anmälan skall förfara tjänste-tar emotsom en som om

själv hade gjort beslaget.mannen

24 har fått undantag§ Den från föreskrift för områden ellersom en
naturföremål omfattas förordnande enligt kap. eller8-9 kap.llsom av
14 § skyldig vid anfordran visa beslutet för naturvårdsvaktär att upp en
eller polis vid vistelse inom det område där undantaget gäller.en

Övriga bestämmelser

25 tillsynsmyndighet får§ En bestämma dess beslut skall gällaatt
omedelbart det överklagas.även om

26 § De har tagit befattning med ärenden enligt denna balk ellersom
har utfört sådana undersökningar i första21 § stycket tredjesom anges
meningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad de därvid har fått

affärs- eller driftsförhållanden eller förhållanden betydelseveta om av
för landets försvar.
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det allmännasI verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen 1980:100.

24 KAP. AVGIFTER

Avgift för myndigheters verksamhet

Föreskrifterl § avgift för myndighets verksamhet enligt dennaom en
balk eller enligt föreskrifter har meddelats med stöd balken fårsom av
meddelas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som
Regeringen f°ar överlåta kommun meddela föreskrifter sådanatten om
avgift såvitt gäller kommunal myndighets verksamhet.en

Första stycket gäller inte det i denna balk finnsnär särskilda
bestämmelser avgift för myndighets verksamhet.om en

Skyldighet myndighets kostnaderersättaatt en

2 § Föreskrifter skyldighet myndighets kostnader fårersättaattom en
meddelas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som

Bestämmelser skyldighet myndighets kostnaderersättaattom en
finns också i 23 kap. andra stycket21 § och kap.30 § tredje stycket.7

Dispensavgift

3 § Föreskrifter avgift för jämna ekonomiska fördelaratt utom av
dispenser enligt denna balk eller enligt föreskrifter har meddelatssom
med stöd balken får meddelas regeringen eller den myndighetav av som
regeringen bestämmer.

Skyldighet lämna uppgiatt er

4 § Alla avgiftsskyldiga enligt föreskrift harär meddelatssom en som
med stöd första1 § stycket eller eller3 § skyldigaär ersättaattav som
kostnader enligt första2 § stycket eller kap.23 andra21 § stycket skall
lämna de uppgifter behövs för avgiftens eller ersättningensattsom
storlek skall kunna bestämmas. Uppgifterna skall lämnas till den
myndighet regeringen bestämmer och deni omfattning regeringensom
eller efter regeringens bemyndigande myndigheten föreskriver.

En kommun f°ar meddela föreskrifter uppgiftsskyldighet,om om en
dess myndigheter skall bestämma avgiften eller ersättningen.av
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Renhållningsavgift

avgift skall betalas för insamling, bortforslingFöreskrifter5 § attom
omhändertagande avfall utförs kommunensoch slutligt genomav som

balk, får meddelas kommunen. Avgiften skallförsorg enligt denna av
bestämmande betalas till kommunen eller till denenligt kommunens

renhållningen.utförsom
bestämmelser avgift för hantering avfall från fartygSärskilda om av

vattenförorening fartyg.åtgärder frånfinns i lagen 1980:424 motom

eller periodisk.i skall årlig6 Avgift 5 §§ sättannatsom avses vara
bortforsling och slutligt omhändertagandeavgiften insamling,Om avser

avgiften skall betalastillfällen, får kommunen beslutavid enstaka att
tillfälle fråga.särskilt för varje i

det behövs förskall bestämmas till högst beloppAvgiften attsom
förplanerings-, kapital- och driftskostnadertäcka nödvändiga ren-

kostnaderna förkostnader skall räknashållningen. Från dessa av
ändamåleller utrustning för andraanvändning anläggningar äng av

sådant återanvändning,renhållning. Avgiften får på sättett atttas uti
l miljöanpassad avfallshantering främjas.återvinning eller annan

fårutföra renhållningen,avtalar med någonOm kommunen attannan
avgiften, kostnadentill grund för beräkningavtalet läggas av om

själv utförväsentligt högre kommunendärigenom inte blir än oml
renhållningen.

enligt den kommun-skall betalasAvgift enligt §7§ 5 taxa som
fullmäktige antar.

skall bestämmas i övrigthur avgiftenskallI när taxantaxan anges
iavgift. grunder 6 §tillämplig bestämmelse Desaknar som angesom

skall då beaktas.
avgiftsskyldiginnehålla bestämmelserskallTaxan ärom vem som

avgiften skall betalas.och till vem

Producentavgifti

skall betala avgift för insamling,Föreskrifter producenter8 § attom
avfall utförsbortforsling slutligt omhändertagandeoch genomav som

efter regeringensfår meddelas regeringen ellerkommunens försorg, av
föreskrifter fåreller myndighet. Sådanabemyndigande kommuner en

föreskriftergäller enligtmeddelas avfall för vilket producentansvarom
med stöd kap. 6har meddelats 15som av

hanteringen.kostnader för informationAvgiften får även omavse
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Avgiften skall betalas till kommuner eller till den myndighet som
regeringen bestämmer.

Bygdeavgift och fiskeavgift

9 § kap. lagenI 6 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretagom
finns bestämmelser bygdeavgift och fiskeavgift.om

TILLTRÄDE25 KAP. M.M.

Allmänna bestämmelser tillträdeom

Tillträde för fullgöra myndighets uppgifteratt en

1 § fullgöra sinaFör uppgifter enligt denna balk har myndighetatt en
och den på myndighetens uppdrag utför arbete fårättett attsom
tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transport-
medel och där utföra undersökningar och andra åtgärder. Dennaatt rätt
omfattar bostäder endast i den utsträckning det behövs för förebyggaatt
ohälsa.

I 28 kap. finns bestämmelser10 § till ersättning för skadarättom
och intrång.

Tillträde för utföra kompensationsåtgärderatt m.m.

2 § Rätt i har denl § enligt kap.8 6 § tredjeävensom avses som
stycket eller 18 kap. 8 har ålagts utföra undersökningar,§ kompensa-att
tionsåtgärder eller andra åtgärder.

Den utför undersökningarna eller åtgärderna skall betalasom
ersättning för skada och intrång. Talan ersättning skall väckas vidom
miljödomstol.

Tillträde för utreda verksamhets verkningaratt en

3 § Om någon eller verksamhet vill utredautövar utövaattsom avser
verkningarna verksamheten mätningar eller undersök-annatav genom
ningsarbete fastighet eller innehas någon fårägssom av annan,
länsstyrelsen besluta tillträde skall lämnas under viss tid.att

Den eller verksamheten skall betalautövar utövaattsom avser
ersättning för skada och intrång. Talan ersättning skall väckas vidom
miljödomstol.
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skall utföra undersökningendenLänsstyrelsen kan fordra att som
ersättningsanspråk innan arbetet påbörjas.framtidaställer säkerhet för

förordna arbetena får påbörjasfår länsstyrelsensäkerhet ställsOm att
tillträde överklagas.beslutetäven omom

skadeförebyggande åtgärderutföraTillträde för att

tillverksamhet fåreller4 § Den rättutövautövar att gesavsersom
för därinnehas någonellertillträde till fastighet attägs annanavsom

skadaförebygga eller minskabehövs försådana åtgärdervidta attsom
samtidigt med frågortillträde fårverksamheten. Frågor prövasomav

frågorverksamheten. andra fallför Itillstånd eller dispens prövasom
länsstyrelsen.tillträdeom av

ochbetala ersättning för skadaåtgärderna skallvidtarDen som
beslutmiljödomstol.skall väckas vid Omersättningintrång. Talan om

vattenföretag, skallmål tillstånd tillmeddelas itillträde ettett omom
y i målet.ersättningfrågan prövasom

efterbehandlingförTillträde

områdenefterbehandla förorenadeeller skyldigvill§ Om någon5 är att
länsstyrelsenför efterbehandling fårsådanundersökningareller göra

ellertid till fastighet, byggnadske under visstillträde fårbesluta att
I eller innehas någonl anläggning ägs annan.avsom
l skada ochskall betala ersättning föråtgärdernautförDen som

självsärskildeller innehavarenfastighetsägareninte rättintrång avom
väckas vidåtgärderna. ersättning skallTalanförhar kostnadsansvar om

miljödomstol.

Aktsamhetskrav

Åtgärder skada och intrångutföras så minstaskallenligt6 § 1-5 att
orsakas.

Förbud rubba mätinstrumentmot att m. m.

vidutrustning behöverliknandeeller§ Om sättas7 utmätapparaten
rubba ellervite meddelasförbud videnligt fårundersökningar 1-5 att

ellerför pumpningutrustninggällerskada utrustningen. Detsamma om
liknande behöver sättas ut.
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Biträde polisav

8§ Polismyndigheten skall lämna det biträde behövs för attsom
tillträde och åtgärder enligt skalll-5 kunna ske.

Särskilda bestämmelser tillträde vid vattenföretagom

Tillträde till vattenståndsmätare m.m.

9 § beroende hurDen vattenföretag drivs, allmän åklagareär ettsom av
och tjänsteman vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
har få tillträde till platser för vattenståndsmätare,rätt att vattenmätare
eller observationsrör del anteckningar verksamhetsut-samt att ta av som

har ålagts föra vattenstånd, avrinning ellerövaren att vattnetsom
tillgodogjorda vattenmängder.

Tjänstemän hos Fiskeriverket och fisketillsynsmän har för-som
ordnats för detta skall beredas tillfälle tillsynutöva överatt att ett
villkor till skydd för fisket fullgörs.

Särskild tvångsrätt för vattenföretag

utför eller10 § skall utföra vattenföretag kanDen miljödom-ettsom av
stolen utföra anläggningar eller åtgärder fastigheterpårätt attges som
tillhör någon och i anspråk mark för detta, det fråganär ärtaannan om

vattenföretagl utförs kommuner eller vattenförbund ochstaten,som av.
önskvärda från hälso- eller miljösynpunkt eller främjarärsom som

fisket,
vattenföretag för motverka förorening avloppsvatten,att genom.
vattenföretag tillgodogörande eller grundvatten,yt-som avser av.
vattenreglering,

.
vattenföretag allmän farled eller allmän hamn, ellersom avser.
markavvattning.

.
områdeEtt i anspråk enligt första stycket får lösas, dettassom om

skall ingå strömfallsfastighet.i en
harOm upphört enligt denna paragraf medrätten änatt annat

äganderätt mark i anspråk, skall vad anbringatsta annans lsom
marken tillfalla markägaren lösen, det inte har bortförts inomutan om

år från upphörandet.ett
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vattenanläggningTillträde för underhållaatt en

skyldig underhålla vattenanläggning harl § Den rättär attattsom en
behövs förnyttja mark för arbeten eller åtgärder attsomannans

underhållsskyldigheten kunna fullgöras.skall
betala ersättning för skada och intrång.underhållsskyldige skallDen

miljödomstol.ersättning skall väckas vidTalan om

I
använda vattenanläggningRätti att annans

förmedför väsentlig olägenhetdet inte12 § Om ägaren av enen
föranvända anläggningenvattenanläggning, kan någon rättI attannan ges

eller minska skadorvattenföretag eller för förebygga ettattett eget av
i anläggningenändra anläggningen. Skallvattenföretag rätt atteget samt

utföra ändringen och få ersättning förändras, har ägaren rätt att
kostnaderna.

anläggningensanvända anläggning skallDen rätt att en gesom ges
för använda anläggningen.skälig ersättning rättenägare att

läggaRätt rensningsmassoratt upp

i kap. fåreller andra åtgärder 11 15Utförs rensningar13 § som avses
det inte medförpå strand,rensningsmassoma läggas närmaste om

fårallmän eller enskild synpunkt.olägenheter från Massornaavsevärda
lämpligt ställe i närheten.föras till ettannars

läggsskall underrättas innan rensningsmassomaMarkens ägare upp.
skyldig vidta åtgärderlägger ärDen är att sommassornasom upp

han inteuppläggningen,förebygga minska skadaägnade elleratt omav
y kostnader.drabbasl därigenom oskäligaav

Förbud fiskemot1

område får meddelas i sambandfiske visstFörbud inom14 § ettmot
fisket eller för förebyggaanordningar för främjamed beslut attattom

skador fisket.på
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SJÄTTE AVDELNINGEN

PÅFÖLJDER

26 kap. Straff och förverkande

1 § Den vid hantering eller import eller sådan kemiskexportsom av en
produkt eller innehållande kemisk produkt 14 kap. ärvara, en som
tillämpligt på, med uppsåt eller oaktsamhet underlåter vidtaattav grov
de skyddsåtgärder eller de försiktighetsmått i övrigt behövssom
grund produktens eller inneboende egenskaper för attav varans
förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön, döms för miljöfarlig kemikaliehantering till böter
eller fängelse i högst två år.

2 § Den med elleruppsåt oaktsamhet bedriver verksamhetsom av en
eller vidtar någon åtgärd ha inhämtat tillstånd, god-utan attannan
kännande eller medgivande eller gjort anmälan, föreskrivs ien som
denna balk eller föreskrifti har meddelats med stöd i balken, dömssom
för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.

3 § Den med uppsåt eller oaktsamhet i strid vadmotsom av som
föreskrivs i denna balk eller i föreskrift har meddelats med stödsom av
balken, underlåter lämna uppgift eller lämnar oriktig uppgiftatt en en
och därigenom försvårar tillståndsprövning eller tillsynsmyndig-en en
hets kontroll verksamhet, hanteringen kemisk produktav en av av en
eller innehåller eller har behandlats med kemisk produkten vara som en
eller försvårandenågon åtgärd, döms för miljökontroll tillav annan av
böter eller fängelse i högst två år.

4 § iDen något fall i med3 § uppsåt elleränannatsom som avses av
oaktsamhet

underlåter lämna, balkeni eller i föreskrift meddelats medatt som
stöd balken föreskrivna uppgifter i handling eller i handlingav en en
lämnar oriktig uppgift eller utelämnar uppgift, eller

underlåter fullgöra i balken eller i föreskrift meddelats medatt som
stöd balken föreskriven skyldighet märka kemisk produkt ellerattav en

innehåller eller har behandlats med kemisk produkt elleren vara som en
märker produkten eller med oriktig uppgift eller utelämnarsom varan en

uppgift i märkningenen
döms, åtgärden eller underlåtenheten ägnad försvåraär attom

bedömningen riskerna för hälsa eller miljö skall skadas eller förattav
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hushållning med mark och eller material skall föratt äventyras,vatten
bristfällig miljöinformation till böter eller fängelse i högst år.ett

5 § medDen uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned utomhus påsom av
plats allmänheten har tillträde eller insyn till döms för ned-en som

skräpning till böter eller fängelse i högst år.ett

6 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den med uppsåtsom
eller oaktsamhet bryter motav

föreskrifter för totalförsvaret meddelade med stöd 2 kap. 4av
i beslut eller kulturreservat angivna inskränkningarnaturreservatom

i använda mark enligt 8 kap. 4 § andra stycket och första8 §rätten att
stycket

förbud utföra arbetsföretag inom biotopskyddsområde enligt 8 kap.att
10 andra§ stycket,

förbud inom strandskyddsområde uppföra byggnad enligtatt ny m.m.
kap.8 och inte kap. eller tillämpliga,14 § 8 15 16 är
föreskrifter försiktighetsmått inom miljöskyddsområde meddeladeom

med förstastöd 8 kap. 18 § stycket,av
föreskrifter inskränkning inom vattenskyddsområde meddeladeom

med stöd 8 kap. 20av
enligtinterimistiskt förbud 8 kap. första21 § stycket,

förbud tillföreskrifter skydd för djur- och meddeladeväxtarterom
ochmed stöd kap. 2 §§,9 lav

förbudföreskrifter eller föreskrifter särskilda villkor för attom om
djur- eller meddelade med stöd kap.9 3sätta växtarterut av

och utförsel,10. föreskrifter in- meddelade med stödtransportom m.m.
kap.9 4av

föreskrifter11. förbud utsläpp avloppsvatten med-motom av m.m.
l delade med stöd 10 kap. 4av

föreskrifter12. försiktighetsmått vid miljöfarlig verksamhetom
meddelade med stöd 10 kap. 5av

villkor till13. skydd för fisket enligt kap.11 8
förbud14. påbörja enligt kap.arbeten 11 10 § omfattningstörreatt av

innan tillstånd meddelats,
15. förbud markavvattning enligt kap.11 14mot

skyldighet16. underhålla vattenanläggning enligt kap. 1811 §att en
första stycket eller första20 § stycket eller 21 första stycket,§

villkor meddelade17. med stöd kap.11 22av
förbud18. påbörja verksamhet enligt kap. tredje12 6 § stycket,att
förbud19. till skydd för naturmiljön enligt kap. fjärde12 stycket,6 §

20. föreskrifter utredning vid genteknisk verksamhet meddelade medom
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stöd kap.13 8 § andra stycket,av
21. särskilda föreskrifter försiktighetsmått vid genteknisk verksamhetom
meddelade med stöd kap.13 11av

förbud22. sprida bekämpningsmedel från luftfartyg enligt kap.14att
20 § andra stycket,

förbud23. sprida bekämpningsmedel lövsly enligt 14 kap. 21 §att mot
första stycket,

föreskrifter24. bränslen meddelade med stöd kap.14 23om av
föreskrifter25. i fråga hantering, import och kemiska ellerexportom av

biotekniska produkter meddelade med stöd kap.14 25av
förbud26. hantera, importera eller kemisk eller biotekniskatt exportera

produkt enligt kap.14 26
27. förbud slutligt omhändertagande eller befattning med avfallom
enligt kap.15 10
28. förbud dumpning enligt kap.15 17mot

villkor29. meddelats i samband med tillstånd enligt kap18 1 §som
andra stycket,

villkor30. regeringen meddelat enligt 19 kap. 10som
förbud31. fortsätta verksamhet meddelats enligt kap.21 3 §att som

32. villkor meddelats i samband med omprövning enligt kap.21som
5
33. inskränkningar, villkor eller anmälningsskyldighet föreskrivna vi
registrering förorenade områden enligt kap.30 8av
34. skyldighet anmälan eller lämna uppgifter enligt rådetsgöraatt
förordning 2455/92 den juliEEG 23 1992 och importexportnr av om

vissa farliga kemikalier eller lämna uppgifter enligt rådetsattav
förordning 793/93 denEEG 23 1993 bedömning ochnr av mars om
kontroll risker med existerande ämnen,av

förbud eller underlåter35. lämna uppgifter enligt rådets förordningatt
3093/94 denEG december bryter15 1994 nedämnennr av om som

ozonskiktet,
36. bestämmelser och avfall i strid rådetstransport transporterar motom
förordning EEG 259/93 den februari övervakning och1 1993nr av om
kontroll avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenska-av
Pen,
37. bestämmelse in- och utförsel, handel före-ochtransport,en om
visning i rådets förordning 3626/82.EEG nr

Till böter eller fängelse i högst två år döms den obehörigen tarsom
befattning med exemplar djur- eller eller bonväxtart, ägg,av en rom

gärningsmannen eller har skälig anledning harvet att antasom
åtkommits brott föreskrifter meddelade med stöd 9 kap.motgenom av

eller1 2 §§.
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försökFör till brott kap. döms till15 17 § enligt 23 kap.mot ansvar
brottsbalken.

Till böter7 § eller fängelse i högst månader döms den medsex som
elleruppsåt oaktsamhet bryter motav

föreskrifter allmänhetens uppträdande meddelade med stödom av
8 kap. 25

föreskrifter2. förbud djurhållning meddelade med stödmotom av
kap.10 ll
föreskrifter till skydd olägenheter för människors hälsa med-mot

delade med stöd 10 kap. 12av
4. skyldighet anmälan enligt kap.11 tredje stycket15 §göraatt om
arbeten kan skada fisket,som

skyldighet lämna uppgift exploatör täktenatt ärom vem som av
enligt kap.12 5

föreskrifter rörande skötsel jordbruksmark meddelade med stödav av
12 kap. 7

föreskrifter begränsning djurantalet i jordbrukettom av m.m.
meddelade med stöd kap.12 9av

eller ändrade villkor för vilthägn enligt kap.12 11nya
skyldighet i egenskap fastighetsinnehavare skötaatt gaturen-av

hållning enligt 16 kap. andra stycket1 § eller 2m.m.
10. skyldighet bort affisch enligt 16 kap. 7att ta m.m.
11. förbud fiske enligt kap.25 14mot
12. skyldighet enligt rådets förordning EEG 3626/82 iattnr en
ansökan eller handling lämna uppgift eller lämnar oriktigannan en
uppgift förhållanden betydelse för tillstånd eller tillsyn.om av

8 ringa§ För brott döms inte till enligt detta kapitel.ansvar
Till enligt detta kapitel döms inte gämingen belagdäransvar om

med eller straff i brottsbalken eller försträngaresamma om ansvar
gämingen kan dömas enligt lagen 1960:418 straff förut om var-
usmuggling.

Om vitesföreläggande har döms inte till enligtöverträtts,ett ansvar
detta kapitel för gärning omfattas föreläggandet.en som av

9 § Om kemisk eller bioteknisk produkt eller innehålleren en vara som
kemisk produkt eller gentekniskt modifierad organism elleren en om

egendom har varit föremål för brott enligt eller6 får7 §annan
egendomen eller värdet därav utbyte sådant brott förklarassamt av
förverkade, det inte uppenbart oskäligt.ärom

Fortskaffningsmedel och andra hjälpmedel har elleranväntssom
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medförts vid brott enligt eller får6 § förklaras förverkade7 detom
behövs för förebygga ellerbrott finns särskilda skäl. ställetIatt annars
för hjälpmedlet kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

brott första10 § Den begått enligt 6 § stycket punkten döms28 vidsom
svensk domstol, kap. eller brottsbalken inte2 2 3 §även ärom
tillämplig. förövats i SverigesHar brottet ekonomiska får åtalzon,
väckas vid den tingsrätt domkrets den plats där brottetär närmastvars
förövades.

27 kap. Miljösanktionsavgifter

särskild avgift miljösanktionsavgift1 § skall betalas fysiskEn av en
eller juridisk vid utövningen näringsverksamhetperson som av

föreskrifter meddelats med stöd denna balk,överträtt som av
utfört åtgärd eller påbörjat verksamhet tillståndspliktigären en som

eller denna balk tillståndanmälningspliktig enligt meddelatsutan att
eller anmälan gjorts, eller

villkor försiktighetsmått eller begränsningar i verksam-överträtt om
heten meddelats med stöd denna balk eller med stödsom av av
föreskrifter meddelade enligt denna balk.

sådanaför överträdelser för vilkagäller dock endast regeringenDetta
har fastställt avgift enligt 2

Miljösanktionsavgift skall påföras överträdelsen inte skettäven om
Miljösanktionsavgift skalluppsåtligen eller oaktsamhet. dock inteav

påföras oskäligt.det uppenbartärom
tillfallaMiljösanktionsavgiften skall staten.

tillMiljösanktionsavgiften skall uppgå lägst 000 kronor och högst2 § 5
Miljösanktionsavgiftenkronor. skall stå i proportion till500 000

betydelsen bestämmelseöverträdelsens allvar och den harav som
Regeringen fastställer avgiftens storlek för olika överträdelse.överträtts.

Vid upprepade överträdelser kan avgifisbeloppet höjas enligt regeringens
anvisningar.

Tillsynsmyndigheten beslutar påförande miljösanktionsavgift.3 § om av
tillsynsmyndigheten beslutar avgift skall den anspråketInnan om som

riktas tillfälle sig de omständigheterberedas överyttramot att som
grund för påförandet.utgör

delgesBeslut påförande miljösanktionsavgift skall verksam-4 § om av
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hetsutövaren.

5 § Den tillsynsmyndighet har påförts miljösanktionsavgiftsom av en en
får överklaga beslutet till miljödomstol.

6 § Beslut miljösanktionsavgift får verkställas såsom domom en som
vunnit laga kraft.

7 § Miljösanktionsavgift får inte påföras den anspråket riktasom som
inte har beretts tillfälle sigmot de omständigheter,att yttra över som
grund för påförandet inomutgör fem frånâr det förutsättningarnaatt att

besluta avgift inträffat.om

8 § påfördEn miljösanktionsavgift faller bort beslutet avgiftenom om
inte har verkställts inom tio år från det beslutet vunnit laga kraft.att
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SJUNDE AVDELNINGEN

ERSÄTTNING SKADESTÅNDOCH M.M.

28 Skaderegleringkap. vid ingripanden det allmänna och vidav
tillståndsprövning vattenföretagav m.m.

Inledande bestämmelser

kapitel tillämpligt skadereglering vid1 § Detta vissa ingripandenär
det allmänna vid tillståndsprövning vattenföretag. Kapitletsamtav av

innehåller dessutom bestämmelser skadereglering rensnings-närom
har lagts på strand och skada uppkommit tillnärmassor upp annans

följd förbud fiske.motav

expropriationslagen skall tillämpasBestämmelserna i 1972:719 vid2 §
kapitel, balkenersättning och inlösen enligt detta inte innehållerom

avvikande bestämmelser.

kapitel fastighet skall i tillämpliga delar3 § Vad i detta sägssom om
gälla särskild till fastighet.även rätt

Skadereglering vid vissa ingripanden det allmännaav

föreläggandenoch inlösen på grund föreskrifter, ochErsättning vissaav
förbud

till beslutFastighetsägaren har ersättning grund4 § rätt av som
innebär mark i anspråk eller pågående markanvändning inomatt tas att
berörd fastighet försvåras, beslutet gällerdel avsevärtav en om

föreskrifter enligt kap. åtgärder och inskränkningar8 2 § om
beträffande nationalparker,

föreskrifter enligt kap. eller åtgärder och inskränk-8 5 8 § om
ningar beträffande eller kulturreservat,natur-

förbud enligt kap. § andra stycket inom biotopskyddsområde,8 10
föreskrifter enligt kap. åtgärder och inskränkningar8 20 § om

beträffande ellervattenskyddsområden,
förelägganden eller förbud enligt kap. fjärde stycket be-12 6§

träffande vissa arbetsföretag
begränsning till jakt efterföreskrift enligt kap. §En 8 2 rättenom av

medför tillbjörn, lo, järv, älg eller inte ersättning.örn rättvarg,
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5 § Innebär beslut i första4 §ett stycket 1-4 detatt ärsom avses
förbjudet vidta viss åtgärd tillstånd, betalasatt ersättning endastutanen

tillstånd eller förenats med särskildavägrats villkor.om
förbudHar vidta åtgärd tillstånd meddelatsatt enligt 8 kap.utanen

21 § och tillstånd, gällervägras 4 § första stycket.

6 § Ersättning i 4§ skall minskas med beloppettsom avses som
vad fastighetsägaren enligt förstamotsvarar 4 § stycket skyldigär att

tåla ersättning.utan

7 § Ersättning enligt betalas4 § föreskrifterHar istaten.av som avses
första4 § stycket beslutats kommunal myndighet med stödav en av

förordnande enligt 8 kap. 26 skall ersättningen i stället betalas av
kommunen.

föreskrifterHar i första4 § stycket beslutats4 på särskildsom avses
begäran, skall ersättningen betalas den har begärt föreskrifterna.av som

8 § Om det i fall i första4 § stycket uppstårett synnerligasom avses
olägenheter fastigheten används, har fastighetsägarennär fårätt att
fastigheten inlöst i stället för ersättning enligt 4 sådant fallI skall 5 §
första stycket tillämpas.

9 Vid§ tillämpningen och4 8 skall beaktas andra beslutävenav
enligt 8 kap. eller8 20 förbud enligt kap.8 andral0§
stycket, förelägganden och förbud enligt kap.12 fjärde6 § stycket,
beslut enligt 18 skogsvårdslagen§ 1979:429 beslut isamt som avses
14 kap. 8 § första stycket plan- och bygglagen 1987:10, under
förutsättning besluten har meddelats inom tio år före detatt senaste
beslutet. Dessutom skall beaktas sådan inverkan hänsynstagandenav
enligt 30 skogsvårdslagen§ i särskilda fall har inträtt inomsom samma
tid.

Har till talan,rätt ersättning eller inlösen med anledning beslutav
i första stycket förlorats grund bestämmelserna i 12som anges av

eller 13 § eller motsvarande bestämmelser i plan- och bygglagen, utgör
detta förhållande inte något hinder beslutet beaktas enligt förstamot att
stycket.

Ersättning vid undersökningarvissa

l0§ För skada och intrång tillfogas fastighetsägarensom genom
åtgärder enligt 25 kap. § betalas1 ersättning Om åtgärdernastaten.av
har vidtagits kommun eller någon på uppdragav en av annan av en
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betalas kommunen.i ställetskall ersättningkommun, av
åtgärderna vidtasinte betalasstycket skallenligt förstaErsättning när

fastigheten.verksamhettillsyni anledning utövasöver somenav
områdemiljödomstol inomdenväcks vidersättningTalan varsom

den finns.delenellermarken större av

stängselgenombrottföreläggandenvidErsättning m.m.om

grind eller någonanordnatoch harstängselhar§l 1 Den annanensom
kap. 10 §föreläggande enligt 23grund ärpågenomgång ettav

för underhålldetta ochförtill ersättningberättigad staten avav
det uppenbartbetalas,dock inteskallErsättning ärgenomgången. om

område därfrånallmänhetenendaststängslet ettstänga uteattatt avser
färdas fritt.fåttskulle haden annars

dikegjortsövergång hardågäller också, överstycket ettFörsta en
kap.enligt 23 10föreläggandegrundpå ettav

ersättningsanspråkAnmälan om

ersättningleda tillkanbeslutmyndighet fattar12 § Innan ett somen
villdenföreläggamyndigheten görafårellerenligt 10 11 som

månader,tid, minst tvåvissinomeller inlösenbetalninganspråk på att
tillpåföljdvidyrkandenoch sina rättenanspråkanmäla sitt attange

förloras.talan annars
ellerhar avtalatseller inlösenersättningi frågaVad omsom
ochersättningsskyldigemellan dengällaförutsättsuppenbarligen

till betalningefter detden rättengällersakägare attäven mot som
fastigheten.tillsakägarensuppkom har rätt

Ersättningstalan

enligt eller 1 §ersättning 4 1träffatsöverenskommelseinte13 § Har om
förloradtill talan gåttoch har inteenligt §inlösen 8 rätteneller om

fordraellerersättninganspråk påvillskall denenligt 12 görasom
skyldigdenmiljödomstolentalan hos är attväckainlösen mot som

väckasskallSådan talanfastigheten.lösaellerersättningbetala att
vunnithargrundasvilket anspråketbeslutetfrån detinom år attett

gårinlösenersättning ellertillpåföljdkraft vidlaga rättenatt annars
förlorad.

får8 eller 20 §enligt kap.meddelas 8föreskrifter skall14 § När
sakägaretalanmiljödomstolen väckaersättningsskyldige vidden mot en
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för fastställa de villkor föreskrifterna meddelas, skall gällaatt som, om
för ersättning eller inlösen. Meddelas inte föreskrifter med det innehåll

förutsätts vid miljödomstolen inom år från det målet harett attsom
avgjorts dom har vunnit laga kraft, skall domen integenom en som
längre bindande för parterna.vara

Återbetalning ersättningav

§ ersättning enligt betalats15 Har 4 § med anledning föreskrifterav
eller tillståndsvägran och upphävs föreskrifterna helt eller delvis eller

tillstånd eller dispens, får fastighetsägaren, det skäligt medärges om
hänsyn till hans beslutet och omständigheterna i övrigt,nytta av
förpliktas betala tillbaka ersättningen eller del den. gällerDettaatt en av
också, företagitsåtgärd har i strid sådana föreskrifter ellermotom en

sådant beslut tillståndsvägran och tillsynsmyndigheten harmot ett om
beslutat inte kräva rättelse.att

Talan återbetalning skall väckas vid miljödomstolen inom årettom
från det beslutet anspråket grundas på har vunnit laga kraft ochatt som

tio år efter det ersättningen betalades vid påföljdsenast att rättenut att
föra förlorad.talan gåratt annars

tillståndsprövningSkadereglering vid vattenföretagav m.m.

och inlösenErsättning

fått tillstånd enligt16 § Den har 1 kap.l inlösen eller påattsom genom
i anspråk eller vidtaegendom åtgärdsätt taannat attannans en som

skadar egendom betala ersättning förskall vad avstås ellerannans som
skadas, inte särskilt föreskrivet. Detsamma gäller denärannatom som
lägger rensningsmassor enligt 25 kap. 13 § och därigenom skadarupp

egendom. Ersättning skall betalas för skada till följdävenannans av
förbud fiske enligt kap.25 14mot

Ersättning skall betalas endast för skador kvarstår sedansom
skadeförebyggande åtgärder har utförts.

17 § Fastigheter eller fastighetsdelar, drabbas synnerligasom av
olägenheter verksamhet för tillståndvilken har meddelats enligtav en
11 kap., skall lösas in, det.begärägarenom

ersättningsskyldige har till inlösen, dettaDen skulle medförarätt om
endast ringa höjning fastighetsägarens ersättning och denne inteen av

i har något beaktansvärt intresse behålla fastigheten eller fastighets-attavlr
lllll
l

5 16-0729ll
a
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delen. Kostnaderna för åtgärder i 16 andra stycket§ skall dåsom avses
räknas i ersättningen.

Skada på fastighetegen

verksamhet, för vilken tillstånd18 § Om har lämnats enligt kap.,11en
medför skada på fastighet tillhör den har fått tillståndet,en som som
skall ersättning för skadan bestämmas. gäller dock inte,Detta om
medgivanden har lämnats samtliga borgenärer har ipanträttav som
fastigheten. fastighetenOm besväras inteckningar,av gemensamma
fordras medgivanden från fastighetsägaredessutom de och fordringsha-

jordabalken föreskrivs föri 22 kap. § relaxation. Med-11vare som
givande fordras den för domstolensdock inte avgöranderätt ärav vars
väsentligen betydelse.utan

Ersättning vid utrivning

har fått tillstånd till utrivning19 § vattenanläggningDen som av en
eller har ålagts eller medgetts enligt kap. riva21 4 § att ut vattenan-en

förläggning skall betala skälig ersättning skador på egendomannans
vattenförhållandena.orsakas bestående ändring i Skyldighet attsom av

betala ersättning för förlust förmån orsakas utrivningensomav av
föreligger endast förmånen har tillförsäkrats i tillståndsdomen ellerom
i avtal träffats i samband med vattenanläggningens tillkomst.som
Ersättning utgår i sådant fall endast för kostnader i anledning av
förlusten förmånen.av

har tillOm medgivande riva vattenanläggning lämnatsatt ut en
den skyldig underhålla anläggningen och skyldighetän är attannan som

betala ersättning har ålagts i samband med detta, får ersättningenatt
sökas den underhållsskyldige.åter av

vidErsättning omprövning

Medför omprövning enligt kap. eller enligt kap. eller20 § 21 5 § 7 14
vattenföretaglagen 0000 med särskilda bestämmelser förlust15 § om

eller fallhöjd inskränkning i regleraeller rättenvatten att vattnetsav
avrinning för den har tillstånd till det vattenföretag medsom som avses
omprövningen, ersättning för förlusten eller inskränkningen,utgår om

följer inte till del förlusteninte 22 Ersättning utgår den ellerannat av
inskränkningen hänföra till förbättring vattenanläggningsär att av en
säkerhet.

fråga vattenföretagMedför omprövning i enligt denna balk ellerom
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lagen 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag skada förom
tillståndshavare omfattasän omprövningen utgårannan som av

ersättning för denna. För andelskraft gäller dock vissmottagare av
begränsning enligt kap.9 lagen4 § 0000 med särskilda bestämmelser

vattenföretag.om
Beträffande ersättning enligt första eller andra stycket skall 16-18 §§

tillämpas.

21 Ersättning§ enligt första20 § stycket betalas den har begärtav som
omprövningen eller, omprövning enligt kap. lagen7 15 § 0000om
med särskilda bestämmelser vattenföretag omfattar tillstånden tillom
konkurrerande vattentäkter, vardera tillståndshavaren.av

Ersättning enligt 20 andra stycket§ betalas,
omprövningen sker enligt kap. eller21 tillståndshava-5 8om av

ren,
omprövning enligt kap.7 § lagen15 0000 med särskildaom

bestämmelser vattenföretag omfattar tillstånden till konkurrerandeom
vattentäkter, vardera tillståndshavaren,av

vid omprövning, den har begärt omprövningen.annan av som
Ersättning för minskning andelskraft från Vattenkraftverkav som

omfattas omprövningen betalas den har tillstånd till kraft-av av som
verket.

Begränsning tilli ersättningrätten

22 inskränkning§ Om förlust eller i 20 första stycket§som avses
föranleds till förmån föromprövning det allmänna fiskeintresset,av
allmän farled, allmän hamn eller hälsovården eller, vid omprövning
enligt kap.21 § eller5 enligt kap. första meningen7 14 § lagen 0000
med särskilda bestämmelser vattenföretag, till förmån för denom
allmänna miljövården, tillståndshavaren skyldig ersättningär att utan
tåla viss del förlusten inskränkningen.ellerav

del inteDen den sammanlagda förlusten ellerersättssom avser
inskränkningen till följd skilda omprövningar har ochangettsav som nu

vattenföretag ochi 23 § i frågamotsvararav som avses om
Vattenkraftverk högst femtedel och lägst tjugondel produk-en en av

tionsvärdet den vattenkraft enligt meddelat tillstånd kan viduttasav som
kraftverket efter avdrag för den del produktionsvärdet är attav som
hänföra till vattenregleringar,

vattenreglering för kraftändamål högst femtedel och lägsten en
tjugondel det till regleringen hänförliga produktionsvärdet denav av
vattenkraft enligt meddelade tillstånd kan vid varje kraftverk,tas utsom
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andra vattenföretag högst femtedel och lägst tjugondelen en av
värdet den vattenmängd, fallhöjd eller magasinsvolym omfattasav som

tillståndet till företaget.av
När miljödomstolen lämnar tillstånd till vattenföretag för vilketett

begränsning i ersättningsrätten har skall gälla, skallnämntssom nu
domstolen inom de i andra stycket fastställa1-3 dengränser som anges
del inte skall då främst till företagetsHänsyn inverkanersätts. tassom
på vattenstånds- och avrinningsförhållandena, den fördel eller olägenhet

företaget medföra från allmän synpunkt gradenväntas samtsom av
för tillståndshavaren och andelskraft.nytta mottagare av

Om omprövning sker före den enligt 21 kap. första5 § stycket 1
fastställda tidpunkten, skall den del inte minskas i för-ersättssom
hållande till den tid återstår till denna tidpunkt.som

23 § Om den har tillstånd enligt denna lag till vattenföretagettsom
förluståsamkas eller fallhöjd eller inskränkning i rättenvatten attav

reglera avrinning till följd tillstånd lämnas tillvattnets att ettav
vattenföretag skall tillgodose det allmänna flskeintresset, allmänsom
farled eller allmän hamn, hälsovården eller den allmänna miljövården,

hans till ersättning härför begränsad motsvarandeär rätt sätt som
gäller enligt 22

Vad gäller förlust fallhöjd inte utbyggd.även ärsagtssom nu av som
Därvid skall den del inte tjugondel värdetersätts motsvarasom en av

vattenkraften i det berörda strömfallet efter avdrag för vadav som av
detta värde hänföra till vattenregleringar.är att

Anmälan har betalatsersättningenatt

24 § Anmälan till länsstyrelsen enligt kap.6 4 § expropriationslagen
1972:719 behöver vid tillämpningen detta kapitel endast ske förav
ersättning mark skall lösas.som avser som

Tidsfrist för betalning ersättningav

25 § tillstånd har lämnats enligt kap. skall ersättning förNär 11 inlöst a

lmark betalas och anmälan enligt 6 kap. expropriationslagen4 §
ske inom från1972:719 månader det såväl tillståndsfråganattsex som nersättningsfrågan har avgjorts slutligt. Ersättning inte inlöstsom avser lmark och har fastställts utgå gång skall betalas inom tvåattsom en

lår från tid. den ersättningsskyldige inteOm iakttar vad harsamma som
förlorar han den han har förvärvat denrättsagts gentemotnu, som

ersättningsberättigade.
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Tidsfristema får förkortas eller förlängas när detparterna är ense om
eller det finns särskilda skäl för det.om

Ersättning bestämd sedan tillståndet har tagits anspråki

26 § Om ersättningen till följd vattenföretag eller åtgärdettav annan
har bestämts slutligt först efter det tillståndet har tagits i anspråk,att
skall den del ersättningen överstiger vad fastställts tidigareav som som
betalas och anmälan enligt kap.6 4 § expropriationslagen 1972:719

inom månad frångöras det ersättningen bestämdes slutligt. Detsam-en
gäller ersättning har bestämts i samband med godkännandetma som av
vattenföretag redan har utförts.ett som
Om den slutligt fastställda ersättningen inte överstiger den ersättning

tidigare har fastställts och nedsättnings- eller anmälningsskyldighetsom
skulle ha förelegat, skall den ersättningsskyldige anmälaannars

ersättningsbeslutet hos länsstyrelsen sedan detta har vunnit laga kraft.

27 § På ersättning i 26 första§ stycket utgår enligt 5 §räntasom avses
räntelagen 1975:635 från den dag marken tillträddes eller vattenföre-

eller åtgärden utfördes, intetaget något följer andra stycket.annatom av
Om betalningen inte sker i tid, utgår enligträtt 6 § räntelagen förränta
tiden efter det dröjsmålet inträdde.

På ersättning oförutsedd skada utgår enligt 6 §räntasom avser
räntelagen från den dag ersättningsanspråket framställdes vid mil jödom-
stolen.

Om den ersättningsskyldige försummar betala sådan ersättningatt
enligt 26 första§ stycket skall betalas nedsättning, skallsom genom
länsstyrelsen på begäran den berättigad till ersättningenär ellerav som

del denna söka verkställighet den dom eller det beslut,en av av
varigenom ersättningen har bestämts.

Fullbordande inlösenav

28 § Inlösen mark fullbordad denär ersättningsskyldige harnärav
fullgjort vad åligger honom enligt 6 kap. första1 § stycket och 4 §som
expropriationslagen 1972:719. Inlösen fullbordas hinderutan attav

enligt 27 förstaränta § stycket inte betalas.

Rätt tillståndetutnyttjaatt

29§ Den ersättningsskyldige får utnyttja tillståndet iatt tagenom
anspråk egendomen eller vidta åtgärder medför skada för någonsom
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åligger honom enligt kap.fullgjort vad 6 1 §han harnär somannan
Därvid skall gällaexpropriationslagen 1972:719.första stycket och 4 §

anmälningsskyldigheten framgår 24den begränsning som avav
ersättningsberättigadesmed hänsyn till dendet påkallatOm är

miljödomstolen skäligt uppskov medbestämmaförhållanden kan
utförande åtgärden.tillträdet eller med av

Återbetalning ersättningav

med anledning tillståndhar betalatsErsättningsbelopp30 § avsom
Återkrav får dock skedel återkrävas.kap. får inte till någonenligt ll

ersättning upphävs talanföranlett beslutettillstånddet omsomom
ersättningsberättigade.denav

bestämmelserGemensamma

i betalaskapitel skall bestämmasenligt dettaErsättning31 § attpengar
vid tillfälle.ett

skall dock betalas med visstandra stycketErsättning enligt 5 § ett
räknassärskilda skäl får ersättningenfinnsårligt belopp. Om det motav

ellerenligt första stycket 8lämnas 4 §ersättning kan komma attsom
begäran den ersättnings-skäl, kan detfinns särskildadetOm av

också ersättningersättningsberättigade fastställaseller denskyldige att
visst årligtskall betalas medeller ll §första stycketenligt 4 § ett

förhållanden.vid ändradeomprövningmed fåbelopp rätt att
olägenhet förföljd skada ellerenligt tillersättning 4 §frågaI avom

rennäringslagen 1971:437.andra stycketrenskötseln gäller 30 §

videxpropriationslagen gällerBestämmelserna i kap. 3 §432 §
tiden frånvärdeökning underi frågadetta kapiteltillämpningen omav

domstol.väcktes viddet talandagen tio år före

ersättning uppkom hadetilldåborgenär, panträtt33 § Om rättensomen
hosersättningen inte har nedsattsdärförförlusti fastigheten, gör atten

ersättnings-ersättning dentillborgenärenlänsstyrelsen, har rätt av
fordringshandlingen.avskrivning påförlustenskyldige för mot

ersättningförlust därförgäller, borgenär görDetsamma attenom en
efter överenskom-ersättningenför låg ocheller blivitinte har bestämts

ersättningsberättigade elleroch denersättningsskyldigemellan denmelse
till ersättningdomstol.inte Rättanledningnågon prövats avannanav

träffatsöverenskommelse harföljdför förlust tillföreligger också attav
åtgärderskadeförebyggandeellerersättning i än attannat ompengarom
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skall utföras.
Talan ersättning enligt första stycket skall väckas vid miljödom-om

stolen.

34 § Om det behövs, skall i beslut ersättning bestämmelsertasom
skall hindra ersättningstagarenatt förlustsom till följdgör en av

ändringar i penningvärdet under tiden från ersättningsbeslutet till dess
betalning sker.

35 § När inlösen mark fullbordad, skallär detta antecknas iav
inskrivningsregistret.

36 § Om det råder tvist bättre till ersättning,rätt skall ersättningenom
nedsättas hos länsstyrelsen, nedsättningäven inte behövs enligtom
6 kap. 1 §expropriationslagen 1972:719. Bestämmelserna i kap.6 17-
19 i lag skall tillämpas i fråga sådan nedsättning.samma om

29 kap. Skadestånd för vissa miljöskador anspråkenskildasamt vid
miljöfarlig verksamhet

1 § Skadestånd enligt detta kapitel skall betalas för personskada och
sakskada förrnögenhetsskadasamt verksamhet på fastighetren som en
har orsakat i sin omgivning.

En fönnögenhetsskada inte har orsakats brottren ersättssom genom
dock endast skadan någon betydelse.ärom av

Skada inte har orsakats med uppsåt eller vårdslöshetsom genom
bara i denersätts utsträckning den störning har orsakat skadan intesom

skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på eller till dessorten
allmänna förekomst under jämförliga förhållanden.

2 § Skadestånd enligt detta kapitel betalas för skador genom
förorening vattenområden,av.
förorening grundvatten,av.
ändring grundvattennivån,av.
luftförorening,.
markförorening,.
buller,

.
skakning, eller

.
liknande störning.annan.

Första stycket 1-3 gäller inte skador har orsakats verksamhetsom av
bedrivs i enlighet med tillstånd till vattenföretag.som För sådana skador

tillämpas kap.28
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orsakats störning iskada skall haEn somgenom en avsesanses
ochmed hänsyn till stömingens skadeverk-första stycket, detom

omständigheterna imöjliga skadeorsakerningamas andra samtart,
orsakssamband.sannolikhet för sådantövrigt föreligger övervägande ett

betalas för skador ellerSkadestånd skall också3 § sprängstengenom
skadan orsakats sprängningsarbetelössprängda föremål,andra avom

förmedför särskild fara explosion.eller verksamhet somen annanav

skall skadestånd betalas förfall i 2 eller 3 §4 § andraI än som anges
deneller liknande arbete,orsakats grävningskador om somavsom

vidta sådana skyddsåt-utföra arbetet har försummatutför eller låter att
i hänseendejordabalken ellergärder i kap. 3 §3 ett annatangessom

vid arbetets utförande.har brustit i omsorg
medföringripande eller anledningsärskiltOm arbetet är av annan

orsakas arbetetskall den skadasärskild risk, ersättas även omsom av
försumlig.arbetet inte har varitutföraden utför eller låtersom

enligt detta kapitel denskadeståndSkyldig betala5 § äratt som
verksamheten i egenskapskadegörandelåter bedriva denbedriver eller

skadeståndsskyldigheteller tomträttshavare. Sammafastighetsägareav
bedriva den skadegörande verksam-eller låterhar andra bedriversom

eller ii sin näringsverksamhetfastighetenheten och brukarsom
offentlig verksamhet.

bedrivafastigheten bedriver eller låterbrukarOm någon annan som
skadeståndsskyldig enligt dettaverksamheten handen skadegörande är

ellerorsakat skadan uppsåtligenharkapitel endast han genomom
vårdslöshet.

denkapitel ocksåskadestånd enligt dettabetala6 Skyldig är§ att som
brukaretomträttshavare ellerfastighetsägare,utan att annan avvara

arbeteeller låter utföranäringsverksamhet utförifastigheten egen
fastigheten.

kapitel,skada enligt dettafleraSkall två eller7 § ersätta svararsamma
följerinte någotför skadeståndetde solidariskt attannat avom

åliggerskadeståndsskyldighet någondenbegränsning gäller i avsom
dem.

skadestånd skall, intehar betalat isolidariskt ansvarigaVad de om
medvad skäligtmellan dem efteravtalats, fördelashar ärannat som

förebyggamöjligheternaför skadeståndsansvaret,hänsyn till grunden att
i övrigt.omständigheternaskadan och
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8 § i frågaKan skador egendom ersättningens beloppom som avser
lämpligen uppskattas på förhand, skall ersättning bestämmas för
framtida skador, begär det.partom en

Om det finns skälig anledning, kan ersättningen bestämmas till ett
Ändrasvisst årligt belopp. förhållandena sedan ersättningen har bestämts

dettapå kan ersättningen jämkas efter vadsätt, skäligt medärsom
hänsyn till de ändrade förhållandena.

9 § frågaI nedsättning, fördelning och utbetalning ersättningom av som
fastställs betalas förgång framtida skador fastighetpå ochatt en en

tillkommer fastigheten eller innehavareägaren itomträttsom av en av
Ävendenna tillämpas expropriationslagen 1972:719. det gällernär

verkan sådan nedsättning, fördelning och utbetalning skall den lagenav
tillämpas.

Om borgenär har i fastigheten lider förlustpanträtt atten som genom
ersättning enligt första stycket har blivit för lågt beräknad och ersätt-
ningen till följd överenskommelse mellan den ersättningsskyldige ochav
den ersättningsberättigade eller någon anledning inte har blivitav annan
prövad domstol, har borgenären till gottgörelse denrätt ersätt-av av
ningsskyldige hans fordran i denna del skrivs fordrings-mot att av
handlingen.

10 Medför§ verksamhet i detta kapitel fastighetatten som avses en
helt eller delvis onyttig förblir eller det uppstår synnerligägaren att
olägenhet vid användningen, skall fastigheten eller fastighetsdelen

begäran lösas denin bedriver verksamheten.ägarens Detsammaav som
gäller någon skyldig avhjälpa skada eller olägenhet enligtär attom som
30 kap. särskilda bestämmelser förorenade områden vidtar åtgärdom om

medför fastigheten blir helt eller delvis onyttig för elleratt ägarensom
synnerliga olägenheter uppkommer vid användningen.att

fråga1 sådan inlösen tillämpas expropriationslagen 1972:719.om
Beträffande värdeökning har under tiden från dagen tio årägtsom rum
före det talan väcks vid domstol tillämpas kap.4 3 § lag.att samma

11 § Enskild får väcka talan den bedriver miljöfarlig verksam-mot som
het tillstånd förbud fortsatt verksamhet eller skyddsåt-utan mot attom
gärder eller andra försiktighetsmått skall vidtas.
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områden30 kap. Särskilda bestämmelser förorenadeom

efterbehandlingAnsvaret för utredning och

§ kapitel tillämpligt mark- och1 Detta vattenområdenär samt
byggnader och anläggningar förorenadeså det kan medföraär attsom
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, miljöriskom-
råden.

Ansvarig för utredning och efterbehandling miljöriskområden,2 § av
efterbehandlingsansvarig, den i sådant områdeär ettsom

bedriver eller har bedrivit verksamhet, kan ha orsakaten som
föroreningen, varmed den jämställd eller harär utövar utövat ettsom
personligt eller ekonomiskt väsentligt inflytande den verksamhetöver

kan ha orsakat föroreningen, ellersom
förvärvat fastighet med vetskap den förorenad elleratten om var som

borde ha upptäckt detta vid sådan undersökning i 4 kap.en som anges
jordabalken.19 §

bedrivaden bedriver eller verksamhet kanAtt attsom avser som
medföra ökad föroreningar, försämrabelastning den miljömäs-av annars
siga framtida efterbehandlingsåtgärdersituationen eller försvåra är
skyldig vidta skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått framgåratt av

kap3 3
efter verksamhetsutövaren.Fastighetsägaren Finns det fleraansvarar

inom kategori kan ansvariga, skall de solidariskt.en som vara ansvara
visar han orsakat endast del föroreningen skall dockDen attsom en av

endast för denna del.svara
förVad de solidariskt ansvariga skall, inte avtalats,svarat annatom
skäligtfördelas mellan dem efter vad med hänsyn till ochärsom vars

omständigheterna i övrigt.del i föroreningen ochens

Efterbehandlingsansvaret omfattar utredning skall ske3 § att av
föroreningens och omfattning de efterbehandlingsåtgärderart samt att
skall vidtas skäligen kan fordras för förebygga, hindra ellerattsom
motverka skador eller olägenheter för människors hälsa elleruppståratt
miljön.

föremål för preskription enligtEfterbehandlingsansvaret inteär
preskriptionslagen 1981:130.

fastighet efterbehandlas kan, det4 § Den ärägersom en som om
värdeökningskäligt, åläggas stå för kostnaderatt motsvarassom av en

fastigheten beror efterbehandlingen.som
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Upplysningsskyldighet

5 § Den eller brukar fastighet skalläger dröjsmål underrättautansom en
tillsynsmyndigheten vid upptäckten inte obetydlig förorening påav en
fastigheten.

Registrering allvarligt förorenade områdenav

6§ Registrering skall ske mark- och vattenområden såärav som
allvarligt förorenade det med hänsyn till riskerna för människor ochatt
miljö nödvändigt föreskrivaär begränsningar i markanvänd-att om
ningen eller andra försiktighetsmått. Vid registreringsprövningen skall
beaktas föroreningamas hälso- och miljöfarlighet, föroreningsgraden,
förutsättningarna för spridning och den omgivande miljöns känslighet.

7 § Registrering beslutas länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall sörja förav
fullständig utredning i registreringsärenden. Innan registrering sker, skall
länsstyrelsen

inhämta yttrande från berörda fastighetsägare, innehavare särskildav
borgenärer medrätt i fastigheten,samt panträtt
kungörelse i ortstidning eller på lämpligt beredasättannatgenom

andra kan berörasäven registrering tillfälle sig,att yttrasom av en
samråda med statligade och kommunala myndigheter harsom

väsentliga intressen bevaka i frågan, ochatt
det behövs för utredningen i ärendet hålla sammanträde med demom

saken besiktningangår och på platsen.som
Om det uppenbart inga enskilda intressenär skadasatt genom

registreringen och fastighetsägare,samtliga innehavare särskildom av
och borgenärer enligträtt första stycket lämnat1 skriftligt godkännande,

får länsstyrelsen ärendet Föregående kungörelse.pröva utan
Länsstyrelsen får vid föreläggavite den efterbehandlingsan-ärsom

svarig den utredning behövs för prövningen.att Därvid fårge som
länsstyrelsen föreskriva sådant tillträde i 25 kap. 5om som anges
Länsstyrelsen kan låta utföra nödvändig utredningäven på den
ansvariges bekostnad.

8§ sambandI med registrering skall länsstyrelsen föreskriva om
inskränkningar i markanvändningen eller vissa åtgärderatt som
fastighetsägare eller vill vidta skall förenade med villkorannan vara
eller skall föregås anmälan till tillsynsmyndigheten.av

Sådana inskränkningar och sådan anmälningsplikt i förstasom anges
stycket får grävning, schaktning och markarbeten, bebyggelseåt-avse
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gärder, ändrad markanvändning övriga åtgärder kan innebärasamt som
belastningen föroreningar i och omkring området kan kommaatt attav

öka, den miljömässiga situationen försämras eller framtidaatt attannars
efterbehandlingsåtgärder försvåras. Länsstyrelsen får beslutaäven att
sådana åtgärder får vidtas eller fastighetinte inte får förränöverlåtasatt
nödvändiga markundersökningar har utförts.

§ registrerat område blivit föremål för efterbehandling9 När ellerett när
föroreningarna där orsak minskat meddeladeså föreskrifterattav annan

inskränkningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått inteom
längre föreskrifternödvändiga, skall meddelas eller områdetär nya
avregistreras. Förfarandet vid meddelandet föreskrifter ochav nya
avregistrering detsamma vid registrering.är som

10 § beslut registrera eller avregistrera område skallEtt att ettom
översändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning igenast

inskrivningsregistret.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får11 § som
meddela ytterligare föreskrifter registering förorenade områden.om av

31 kap. Miljöskadeiörsäkring

fall till den harersättning i vissa lidit skada i1 § För som som avses
för kostnader har uppkommit29 kap. och betalning för statenav som

vid tillämpning kap. och denna balk skall det finnas23 16 17av en
försäkring miljöskadeförsäkring respektive saneringsförsäkring med
villkor har godkänts regeringen eller den myndighet somsom av

miljöfarlig verksamhetregeringen bestämmer. Den utövarsom som
enligt denna balk eller enligt föreskrifter har meddelats med stödsom

försäkringenbalken kräver tillstånd eller anmälan skall bidra till medav
belopp framgår tabeller har godkänts regeringen ellersom av som av
den myndighet regeringen bestämmer. Beloppen skall betalas isom
förskott för kalenderår.

fårRegeringen meddela föreskrifter undantag från bestämmelser-om
i första stycket.na

2 § Från miljöskadeförsäkringen betalas, enligt vad närmaresom anges
i försäkringsvillkoren, ersättning till skadelidande för sådan ochperson-
sakskada i kap.29som avses om

den skadelidande har till skadestånd enligt kap.29 inte kanrätt men
få skadeståndet betalt eller kräva förlorad,skadeståndeträtten äratt ut
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eller
det inte kan utredas ansvarig för skadan.ärvem som

saneringsförsäkringen betalas,Från enligt vad inämnaresom anges
försäkringsvillkoren, förersättning saneringskostnader harsom
uppkommit med anledning tillsynsmyndighet har begärtattav en
verkställighet enligt kap. eller meddelat förordnande rättelse23 16 § om
enligt den ansvarig23 kap. enligt denna lag inte kan17 ärom som
betala. detErsättning skall också utgå inte kan utredas ärom vem som
ansvarig för skadan. Ersättning skall dock inte betalas försagtssom nu
kostnader har uppkommit med anledning räddningsinsatsersom av
enligt räddningstjänstlagen 1986:1102.

till miljöskadeförsäkringen3 § Om bidrag eller saneringsförsäkringen
inte har betalats inom trettio dagar efter anmaning, skall försäkrings-
givaren anmälan till tillsynsmyndigheten betalningsförsummel-göra om

får förelägga den betalningsskyldigeTillsynsmyndigheten vid vitesen.
föreläggandefullgöra sin skyldighet. sådant får inte överklagas.Ettatt
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Förslag till
med särskilda bestämmelserLag om

vattenföretag

l kap. Inledande bestämmelser

§ lag tillämplig vattenföretag1 Denna på och vattenanläggningar.är
Bestämmelser vattenföretag och vattenanläggningar finns också iom
miljöbalken.

finns2 § definitioner i miljöbalken gäller också i dennaDe lag.som

enligt vattenföretag3 § När denna lag skall utföras inom förett ramen
samfällighet, skall tillses och deltagarna tillgodosesatt utanen var en av

väsentligt förfång för någon deltagare.annan

det vid tillståndsprövningen vattenföretag framgår4 § Om ett attav
detta ändring kan utförasväsentlig så det medför betydandeutan att en

skallför begäran denne villkor meddelasnågonnytta annan, av om
detta. Sådana villkor får förutsättningar finnsdock inte meddelas förom

bilda samfällighet lag.enligt dennaatt en
får skall betala skäligenligt första stycket ersättningDen nyttasom

till tillståndshavaren.
tillståndshavare får kostnad grund villkor enligtEn en avsom

första stycket har till ersättning enligt 28 kap. miljöbalken.rätt

Rådighet2 kap. över vatten m.m.

få utföra vattenföretag företagaren1 § För skall ha rådighet överatt ett
inom det område där företaget skall utföras.vattnet

och råder finns2 § Var det inom hans fastighet.över vattenen som
Rådighet fastighets kan också någon ha till följdöver vattenen av
upplåtelse fastighetsägaren eller, enligt vad särskilt före-ärav som
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skrivet, förvärv tvångsvis.

3 § I rinnande råder vardera sidans lika andelvatten ägare över storen
i del rinner framäven denvattnet, större vattnetom en av enes
fastighet på den andres.än

4 § Den vill utföra vattenföretag har för detta ändamål rådighetsom
i° l vattenföretaget innebärsom anges om

vattenreglering,
vattentäkt för allmän Vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning eller

bevattning,
markavvattning,
vattenföretag behövs för allmän allmän farled eller allmänväg,som

hamn, eller
vattenföretag behövs för motverka föroreningattsom genom

avloppsvatten.

§ kommuner5 Staten, och vattenförbund har rådighet i l §som anges
för utföra sådana vattenföretag önskvärda från allmän miljö-att ärsom
eller hälsosynpunkt eller främjar fisket.som

beroendeDen vattenförhållandena består har ocksåär attsom av
sådan rådighet för utföra rensningar för bibehålla djupatt att vattnets
eller läge eller för omedelbart återställa vattendrag har vikitatt ett som
från sitt förra läge eller på något har förändrat sitt lopp.sättannatsom

6 § Den strand vid vattenområde har för sinäger rätt attsom annans
fastighets behov ha mindre brygga, båthus eller någon sådanannan
byggnad vid stranden, inte vattenområdets byggnadenägareom genom
lider skada någon betydelse.av

kap. jordabalken finnsI 1 6 § bestämmelser andraävenatt änom
strandägare kan ha denna rätt.

§ Tillhör fallsträcka7 olika får dem tillgodogöra sigägare,en en av
vattenkraften i hela sträckan, denne grund äganderätt ellerom av

rättighet gäller alla och inte begränsad till tiden råderärmotannan som
hälften kraften. skall till denöver Hänsyn kraftän tasmer av som

andel i sådan samfällighet i 1 kap. 3 §motsvarar en som avses
fastighetsbildningslagen 1970:988.

gällerDetta någon i Vattenkraftverk vill tillgodogöra sigäven när ett
vattenkraft fallsträckori ingår i olika vattendrag, detsom om gemen-

tillgodogörandet från teknisk och ekonomisk synpunktärsamma en
nödvändig förutsättning för kraftverkets tillkomst.
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8 § Om det för kraftförsörjningen skall utvecklas planmässigtatt är
nödvändigt sådant strömfall i anspråk någonatt ett tas änsom annan

har och inte utnyttjat på från allmänstaten är synpunktettsom
ändamålsenligt får regeringen på ansökansätt, någon villav som
tillgodogöra sig vattenkraften besluta strömfallet eller särskild tillatt rätt
detta får i anspråk.tas

Den har fått sådant tillstånd skall inom år från detett ett attsom
tillståndet beviljades ansöka bestämmandei ersättning hosom av
miljödomstolen för vad i anspråk enligt första stycket. Omtassomi
ansökan inte inom den tiden, upphör tillståndetgörs gälla.att

Rätt strömfall i anspråk på grund förordnandeatt enligtta ettav
första stycket får inte regeringens medgivande övergå frånutan
innehavaren till någon annan.

Regeringen får besluta de villkor för rättighetens utnyttjande som
behövs från allmän synpunkt.l

l
9 § Den vattenföretag eller råder vattentillgångutövar ett översom en
enligt 2 skyldig§ vid allvarlig vattenbrist, orsakasär torkaatt som avi

l eller någon jämförlig omständighet, avstå det ärvattenannan som
oundgängligen förnödvändigt den allmänna vattenförsörjningen eller för

l något allmänt behov.annat
.lider skadaDen avstå har till skäligatt rättvattensom genom

ersättning.
Länsstyrelsen får vid vite förelägga företagaren eller rådighetshavaren
iaktta sin enligtskyldighet första stycket. Länsstyrelsen får dåatt

bestämma beslutet skall gälla det överklagas.att även om

3 kap. Markawattningssamfálligheter

Allmänna bestämmelser

1 § Ansöker någon tillstånd till markavvattning skall, detom en om
begärs till fastighet och detägaren lämpligt,prövasav en annany företaget utformas såi det blir till för denna fastighet.ävenatt nytta
Ägare fastigheter" för vilka markavvattningen medför skall deltanyttaav
i företaget. Skyldighet delta i markawattning dikning finnsatt änannan
dock endast det begärs till fastigheter f°arägare änom av som mer
hälften den beräknade företaget.nyttanav av

Första stycket gäller väghållare inte fastighetsägare,även ärsom om
medför avsevärd inverkan markawattningen.vägen en

2 § För utförande och drift företaget deltagarna samfållighet.utgörav en
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Tillståndet till företaget anläggningar och rättigheter hör tillsamt som
företaget samfällda deltagarna.förär

samfällighetNär har bildats, gäller vad i denna lag och ien som
miljöbalken föreskrivs tillståndshavare eller anläggningägareom av en
samfälligheten.

Inlöst mark samfälld för de fastigheter inlösen skerär när ägssom
deltagare i samfälligheten och omfattas markavvattningen.av av

3 § Kostnaderna för utförande och drift företaget fördelas mellanav
deltagarna på grundval andelstal bestäms efter vad ärav som som
skäligt med hänsyn främst till den och har företaget.nytta var en av

det med hänsyn till olikheter i naturförhållandenaOm eller av annan
anledning kan visst område skulle få mindreavsevärtantas att ett en
kostnad i förhållande till markavvattningennyttan ett annatav om
område inte hade ingått i företaget, skall företaget indelas i avdelningar

med hänsyn till olikhetema.avgränsassom
Vad deltagarna har kommit kostnadsfördelningen skallöverens om

läggas till grund för tillståndsbeslutet, borgenärer med i depanträttom
fastigheter deltagare och omfattas markavvattningenägssom av av
medger det. fastighetOm för inteckning, fordrasen svarar gemensam
dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som
föreskrivs för relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken. Medgivande av

behövs inte, överenskommelsen väsentligenrättsägare är utanom
betydelse för dem.

§ Bestämmelserna i gäller inte i fråga markavvattning4 1-3 om som
söks fastighet eller väghållare.än ägareav annan av

Markavvattning och avledande avloppsvattenav

ledningar för markavvattning5 § Om med väsentlig fördel kanen
föranvändas avleda avloppsvatten från fastighet, skall ägarenatt en av

denna fastighet delta företageti själv eller sökanden tillägarenom
markavvattningen begär det. skall gälla vid avledandeDetta även av
avloppsvatten från verksamhetsområdet för allmän ochvatten-en
avloppsanläggning. fastighetensVad skall då i ställetsägs ägareomsom
gälla huvudmannen för anläggningen.

6 § Kostnaderna för utförande och drift ledningav en gemensam
fördelas mellan markavvattningsintresset och avloppsintresset med
hänsyn beskaffenhetentill mängden och det tillförsvattenav som
ledningen till vad kan skäligt med hänsyn till intressen-samt ansessom
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ledningen.ternas nytta av
Detta gäller också vid fördelningen kostnaderna mellanav av-

loppsintressenter.
frågaI överenskommelser mellan intressenterna tillämpas 3 §om

tredje stycket.

7 § Bestämmelserna i och5 6 avledande avloppsvatten frånom av
fastigheter får tillämpas frågai avledandeäven avloppsvatten frånom av
byggnader och anläggningar inte hör till någon fastighet, detsom om
kan ske olägenhet betydelse för de övriga deltagarna.utan av

8 § Bestämmelserna i gäller inte5-7 avledande avloppsvatten frånav
enskilda fastigheter inom verksamhetsområdet för allmän ochvatten-en
avloppsanläggning.

Markavvattning och vägföretag m.m.

Skall9 § för markavvattning vattenavlopp byggasett väggenom en
eller avlopp utvidgas eller fördjupas och villett väg väg-genom en
hållaren själv utföra åtgärden, har denne till detta.rätt

Om det inte oskäligt skall sådana åtgärder bekostasär väghållarenav
i den mån åtgärden behövs för avvattning till 1,2 djup åkermeters av
och sedan tillkomst elleräng, sedan minst tjugofemvägens årsom
räknat från dagen för begäran åtgärden varit hänföra till någotattom av
dessa ägoslag. Väghållarens kostnadsansvar gäller inte i fråga om

eller därmed jämförligaägovägar och inte heller i fråga broarvägar om
och andra vattenföretag har utförts i överensstämmelse medsom
tillstånd har meddelats enligt miljöbalken, vattenlagen 1983:291som
eller vattenlagen 1918:523.

När väghållaren inte har kostnadsansvar enligt andra stycket, skall
åtgärden bekostas den vilkenför markavvattning sker.av

10 den§ Om kostnad väghållaren har enligt § andra9 stycketsom
överstiger värdetavsevärt den skada uppstår åtgärden inteav som om

utförs, får väghållaren i stället för bekosta åtgärden betala ersättningatt
för skadan.

11 § Om skall ellerbyggas ändras och markägareväg begär atten en
vattenavlopp för framtida markavvattning skallett görasen genom

skall väghållaren utföra åtgärdenvägen, det kan ske olägenhetutanom
för framtida brukbarhet. fråga kostnadsansvaretvägens I för denom
fördyring byggandet och driften åtgärden medför gällervägenav av som
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andra och tredje styckena i tillämpliga delar.9 § 10 §samt
sådan begäran skall framställas hos väghållarenEn eller, i fråga om

enskild för vilken väghållningsskyldighet finns,inte hos denväg ännu
handlägger vägförrättningen. skall skriftligBegäran och i frågasom vara

omfattande åtgärder åtföljd plan för markavvatt-varaom mer av en
ningen.

12 § Bestämmelserna i innebär inte någon inskränkning i den9-11
väghållaren eller markägaren kan grunda dom,på avtal ellerrätt som

någon särskild rättsgrund.annan

också fråga banvallar13 § Bestämmelserna i 9-12 gäller i förom
järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.

4 kap. Bevattningssamfälligheter

till vattentäkt för bevattningflera ansöker tillstånd1 § Om urom
fördelas dem, fårvattentillgång och behöver mellan vidvattnetsamma

skallmeddelande tillstånd bestämmas tillståndshavama utgöraattav en
samfällighet för sådan fördelning bevattningssamfällighet.

har fått tillstånd till vattentäkt för bevattning ochOm någon en
söker tillstånd till vattentäkt för bevattningnågon ur sammaannan en ny

miljödomstolen, det finns särskilda skäl, vidvattentillgång, får om
tillståndshavama skallmeddelande det tillståndet bestämma attav nya

samfällighet bildas enligtbevattningssamfällighet. Omutgöra en en
den redan har tillståndförsta stycket får i stället bestämmas att som

skall ingå i samfälligheten.
bildats, ansökansedan samfällighet har någonOm, gör en omen

tillstånd till vattentäkt för bevattning vattentillgång, fåren ur sammany
meddelande tillstånd till vattentäkten bestämmamiljödomstolen vid av

tillståndshavaren skall ingå i samfälligheten.att

Deltagarna i bevattningssamfällighet fördelar tillgängligt2 § vattenen
mellan det behövs grund vattenbrist eller någonsig, av annanom

deltagare inte utnyttjar sinomständighet eller någon rätt att taom
de villkor iakttas har bestämtsVid fördelningen skallvatten. som av

miljödomstolen i samband med tillstånd meddelades.att

det lämpligt, får miljödomstolen bestämma3 § Om är att gemensamma
för bevattning skall inrättas för samtliga eller vissa demanläggningar av

skall ingå i samfälligheten.som



LagfärslagSOU 1996: 103 149

§ anläggning4 En får endast inrättas för sådana deltagare igemensam
samfälligheten för vilka det väsentlig betydelse ha del iär attav
anläggningen.

anläggningEn får inte inrättas, de skall delta igemensam om som
anläggningen allmänt sig åtgärden och har beaktansvärdamotsättermera
skäl för det. Vid denna prövning skall främst deras mening beaktas som
har anläggningen.störst nytta av

Andra stycket gäller inte, behovet anläggningen synnerligenärom av
angeläget för tillgodose motstående allmänna och enskilda intressen.att

§ anläggning och till5 En samfällda för demrätt ärutrymmegemensam
deltar i anläggningen. Deltagarna för utförandegemensamtsom svarar

och drift anläggningen.av
förMark har inlösts anläggningar samfälld förärsom gemensamma

de fastigheter inlösen sker, deltagare i samfällighetennär ägssom, av
och omfattas bevattningsföretaget.av

bevattningssamfällighets förvaltningskostnader6 § En och förkostnader
utförande och drift anläggningar fördelas mellanav gemensamma
deltagarna efter vad skäligt med hänsyn främst till den mängdärsom

och får enligt meddelat tillstånd. enlighet medIvatten ta utsom var en
detta bestäms andelstal för deltagare.varje

finns särskilda skäl, fårOm det särskilda andelstal bestämmas för en
viss del verksamheten.av

får kostnadernaOm det lämpligt, för driftenär av gemensamma
anläggningar fördelas avgifter beräknas grundval denpågenom som av
omfattning varje deltagarei vilken utnyttjar anläggningarna.

Vad deltagarna7 § har kommit andelstalen och grundernaöverens om
för avgiftsberäkningen skall till grund för miljödomstolensläggas dom,

borgenärer med fastigheteri deltagare ochpanträtt ägsom som av
omfattas bevattningsföretaget medger det. fastighet förOmav en svarar

inteckning, dessutom defordras medgivanden från fastig-gemensam
hetsägare och fordringshavare föreskrivs för relaxation i kap.22som

jordabalken.11 § Medgivande behövs inte,rättsägare överens-av om
kommelsen väsentligen betydelse för dem.är utan

5 kap. Vattenregleringssamfálligheter

Vattenreglering för kraftändamål

1 § På yrkande den ansöker eller har fått tillstånd enligtsomav om
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miljöbalken till vattenreglering för kraftändamål skall miljödomstolen
besluta andra strömfall fårägare regleringenatt skallnyttaav som av
delta i regleringsföretaget. Detta skall ske hälftenänom mer av
företagets belöper de strömfall tillhör den framställernytta som som
yrkandet och dem förenat sig med denne varje strömfallsamtsom som
yrkandet utbyggt eller kan beräknas bli utbyggt förär kraftända-avser
mål inom den tiden.närmaste

Om någon ansöker eller har fått tillstånd enligt miljöbalken tillom
vattenreglering för kraftändamål, skall miljödomstolen på yrkande av

strömfall fårägaren regleringen beslutaett annat nytta attav som av
denne skall delta i företaget.

2 § Har beslut enligt meddelats,l § samtliga deltagare i regle-utgör
ringsföretaget samfällighet för utförande och drift företaget.en av
Tillståndet till företaget anläggningar och rättigheter hör tillsamt som
företaget samfällda för deltagarna.är

När samfällighet har bildats gäller vad i denna lag och ien som
miljöbalken föreskrivs tillståndshavare eller anläggningägareom av en
samfälligheten.

Inlöst mark samfälld för de fastigheter inlösenär sker,när ägssom,
deltagarna i samfälligheten och till vilka deras strömfall hör.av

3 § Kostnaderna för utförande och drift företaget fördelas mellanav
deltagarna på grundval andelstal bestäms efter vad ärav som som
skäligt med hänsyn främst till den och har företaget.nytta var en av

Om vattenreglering flera sjöar eller skilda sträckor i etten avser
vattendrag och det grund detta behövs flera dammbyggnader ellerav
särskilda anläggningar, skall, det behövs, kostnaderna för varjeom
sådan del företaget beräknas särskilt och fördelas enligt grunderna iav
första stycket.

Vad deltagarna har kommit kostnadsfördelningen skallöverens om
läggas till grund för miljödomstolens dom, borgenärer med panträttom
i de fastigheter till vilka deltagarnas strömfall hör medger det. Om en
fastighet för inteckning, fordras dessutom de med-svarar gemensam
givanden från fastighetsägare och fordringshavare föreskrivs försom
relaxation i 22 kap. 11 § jordabalken. Medgivande behövsrättsägareav
inte, överenskommelsen väsentligen betydelse för dem.är utanom

Vattenreglering för bevattning

4 § På yrkande den ansöker eller har fått tillstånd tillav som om
vattenreglering för bevattning skall miljödomstolen besluta andraatt
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har tillstånd till vattentäkt för bevattning och får stadigvarandesom som
fördel regleringen förbättrade möjligheter bevattna skallattav genom
delta i regleringsföretaget. skall skeDetta den framställerom som
yrkandet och de förenat sig med denne företaget har störresom om
fördel regleringsföretaget de yrkandetänav som avser.

Om någon ansöker eller har fått tillstånd till vattenreglering förom
bevattning, skall på yrkande någon har tillstånd tillav annan som
vattentäkt för bevattning och får stadigvarande fördel reglering-som av

förbättrade möjligheter bevattna beslutas denne skallatt atten genom
delta i företaget.

5 Beträffande vattenreglering för§ bevattning skall och tillämpas2 3
följandemed avvikelser.

Inlöst mark samfälld för de fastigheter inlösen sker,är när ägssom,
deltagare i regleringssamfälligheten och för vilkas bevattningav

regleringen sker.
Deltagarnas andelstal bestäms efter vad skäligt med hänsynärsom

främst dentill mängd varje deltagare får enligtvatten ta utsom
meddelat tillstånd till vattentäkt.

Vid tillämpningen 3 § tredje stycket första meningen gäller attav
medgivande skall lämnas borgenärer har i fastigheterpanträttav som

deltagare regleringssamfälligheteni och för vilkas bevattningägssom av
regleringen sker.

Vattenreglering grundpå överenskommelseav

tillstånd till vattenregleringsföretag6 § Har meddelats ansökanett av
flera till vill utföra företaget, sökandenautgörnyttasom gemensam en
samfällighet för utförande drift företaget,och de inte har kommitav om
överens annat.om

Om vattenregleringsföretag, till vilket tillstånd har lämnats enligtett
första stycket, olika slag ändamål, skall och inte1 4avser av
tillämpas.

7 § Beträffande vattenregleringsföretag enligt gäller i tillämpliga6 §
delar

i fråga inlösen tredje2 § stycket och andra stycket, och5 §om
2.i fråga kostnadsfördelningen 3 § tredje och fjärde5 §samtom
styckena.
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6 kap. Avgifter

Bygdeavgifter

1 § har tillståndDen till vattenföretag skall betala årligettsom en
bygdeavgift bestäms miljödomstolen efterutgå avgiftsenheterattsom av
och avgiftsklasser enligt och Företaget2 3 §§, innebärom

drift Vattenkraftverk,ettav
vattenreglering års- eller flerårsreglering,som avser
vattenöverledning för något ändamål kraftändamål, elleränannat
ytvattentäkt.

vattenföretagetAvser utvidgning vattenföretag eller,ett annatav om
utvidgning tidigare har skett, flera andra vattenföretag, för vilka tillstånd
har lämnats enligt miljöbalken, skall avgift fastställasen gemensam
såsom för enda företag. Tidigare utgående avgift bortfaller då.ett

Bygdeavgift skall enligt de bestämmelser meddelasnärmare som av
regeringen användas fördels förebygga eller minska sådana skadoratt

vattenföretaget eller anläggningar för detta inte har enligtersattsav som
kap. miljöbalken28 och för sådana skador, dels förgottgöraatt att

tillgodose allmänna ändamål beträffande den bygd berörssom av
vattenföretaget eller anläggningar för detta.

Avgiftsenheter2 § är
för Vattenkraftverk, varje enhet installerad generatoreffekt som

omfattar tio kilowatt intill effekten150 vid medelvattenföringprocent av
och varje enhet tjugo kilowatt därutöver,om

för vattenregleringar, varje enhet regleringsmagasinets rymdav som
omfattar 000 kubikmeter intill miljoner kubikmeter,25 100 varje
ytterligare enhet kubikmeter intill50 000 1 000 miljoner kubikmeterom

varje enhet 100 kubikmeter därutöver, och för000samt vatten-om
överledningar och ytvattentäkter, kubikmetervarje i sekunden denav
vattenmängd högst får ledas bort enligt meddelat tillstånd.som

Någon avgift skall inte betalas för Vattenkraftverk eller vatten-
regleringar, antalet avgiftsenheter mindre femhundra.är änom

Vattenkraftverk3 § För och vattenregleringar avgiften för varjeär
avgiftsenhet, företaget tillhörom
klass 0,5 promille basbeloppet,av
klass promille1 basbeloppet,av
klass promille basbeloppet,1,5 av
klass promille basbeloppet.2 av
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vattenöverledningar och vattentäkter avgiftenFör för varjeär
avgiftsenhet, företaget tillhörom
klass basbeloppet,5 procent av
klass basbeloppet,10 procent av
klass basbeloppet,15 procent av
klass 20 basbeloppet.4: procent av

Med basbeloppet det basbelopp har bestämts enligt lagenavses som
allmän försäkring för det år avgiften1962:381 om som avser.

Vid inplacering i avgiftsklass skall hänsyn till de mindre ellertas
vattenförhållandena de mindreförändringar i ellerstörre störresamt

fördelar för bygden vattenföretaget ellerolägenheter eller som an-
läggningar för medför.detta

frånBygdeavgift skall utgå och med kalenderåret efter det4 § närmast
år då tillståndet till vattenföretaget i anspråk till och med det år dåtogs
företaget läggs ned.

skall före varje kalenderårs betalas tillBygdeavgiften utgång
där företaget huvudsakligenlänsstyrelsen i det län utförs.

iskeavgifterF

Miljödomstolen eller länsstyrelsen får, det lämpligare, i stället5 § ärom
enligtför meddela villkor kap. miljöbalken ålägga tillstånds-11 8 §att

särskild avgift för främjande fisket dethavaren betala i vattenatt aven
ellerberörs vattenföretaget inom något angränsande vattenom-som av

fastställasAvgiften engångsavgift eller årligråde. kan som en som en
avgift.

Beloppet årlig beräknas det miljödomstolen elleravgift så, attav av
länsstyrelsen fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som

förhållandet enligt lagenmellan basbeloppet 1962:381anger om
allmän försäkring för avgiften skall betalas och basbeloppet fördet år då
det år då avgiften fastställdes.

6 vattenföretag i eller anläggningar för detta§ Om 1 §ett som avses
kan skada fisket orsaka inte obetydlig ändringeller kommerantas att en

tilli de naturliga vattenståndsförhållandena, skall den har tillståndsom
företaget betala årlig allmän fiskeavgiñ för främjande fisket inomaven
landet.

bestäms miljödomstolen efter avgiftsenheter ochAvgiften utgåattav
avgiftsklasser enligt och §§.7 8

eller,vattenföretaget utvidgning vattenföretagAvser ett annatav om
utvidgning tidigare har skett, flera andra vattenföretag, för vilka tillstånd



154 Lagförslag SOU 1996:103

har lämnats enligt miljöbalken, skall avgift fastställasen gemensam
såsom för enda företag. Tidigare utgående avgift bortfaller då.ett

7 § Avgiftsenheter är
för Vattenkraftverk, varje enhet installerad generatoreffekt som

omfattar tio kilowatt intill 150 effekten vid medelvattenföringprocent av
och varje enhet tjugo kilowatt därutöver,om

för vattenregleringar, varje enhet regleringsmagasinets rymdav som
omfattar kubikmeter25 000 intill 100 miljoner kubikmeter och varje
enhet kubikmeter50 000 därutöver, ochom

för vattenöverledningar och ytvattentäkter, varje kubikmeter i
sekunden den vattenmängd högst får ledas bort enligt meddelatav som
tillstånd.

Avgift skall inte betalas för Vattenkraftverk och vattenregleringar, om
antalet avgiftsenheter mindre tio.är än

8 § VattenkraftverkFör och vattenregleringar avgiften för varjeär
avgiftsenhet, företaget tillhörom
klass 0,05 promille basbeloppet,av
klass 0,1 promille basbeloppet,av
klass 0,15 promille basbeloppet,av
klass promille0,2 basbeloppet.av

För vattenöverledningar och vattentäkter avgiften för varjeär
avgiftsenhet, företaget tillhörom
klass l basbeloppet,procent av
klass basbeloppet,5 procent av
klass 10 basbeloppet,procent av
klass basbeloppet.15 procent av

Med basbeloppet det basbelopp har bestämts enligt lagenavses som
1962:381 allmän försäkring för det år avgiftenom som avser.

Vid inplacering i avgiftsklass skall hänsyn till den omfattning itas
vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde berörssom av
vattenföretaget eller anläggningar för detta, till den utsträckning i vilken
vattenförhållandena fisketoch påverkas vattenföretaget ellerav
anläggningar för detta till omfattningen de förpliktelsersamt av som
företagaren har ålagts enligt § eller i villkor5 enligt kap.ll 8 §
miljöbalken.

9 § detOm årliga beloppet den allmänna fiskeavgiften ringa, fårärav
miljödomstolen eller länsstyrelsen bestämma avgiftsskyldighetenatt
skall fullgöras engångsbetalning. sådant villkorEtt skallgenom
meddelas det årliga avgiftsbeloppet skulle understiga femhundraom
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kronor.

10 § årlig fiskeavgiftEn enligt 6 § skall utgå från och med kalenderåret
efter det år då arbeten eller andra åtgärdernärmast inverkar påsom

vattenförhållandena påbörjades eller då beslut lagligförklaringom
meddelades till och med det år då företaget läggs ned.

Årlig fiskeavgift enligt eller 6 § skall före5 varje kalenderårs utgång
betalas till Fiskeriverket.

Engångsavgift skall betalas till Fiskeriverket vid den tidpunktsenast
avgiften bestäms.närsom anges

7 kap. Prövningen vissa vattenfiiretagav

Ansökningsmål

1 § Bestämmelser ansökningsmål finns i kap.20 15 § miljöbalken.om
Ansökningsmål målär även om

bestämmande enligt kap.2 8 § ersättning för i anspråkrätten att taav
strömfall,ett
inrättande enligt 4 kap. 3 § anläggning för be-av en gemensam

vattning, samfällighetsedan enligt kap. har bildats,4en
överflyttning3. enligt kap. första9 3 § stycket till andelskraft,rättenav

4. omprövning, samband med pågående ansökningsmål enligt 18 §utan
första stycket eller omprövning enligt 18 § andra stycket, ochi

fastställelse enligt 19 § överenskommelse.av en

Stämningsmål

2 § Stämningsmål talanär om
utrivning eller ändring vattenanläggning, talan grundas pånärav en
anläggningen inte har lagatillkommit i ordning eller inte lagaatt är av

beskaffenhet,
, 2.l ersättning för skada eller intrång sådan anläggninggenom en som

iavses
i ersättning för skada utrivning vattenanläggning,genom av en om

utrivningen har skett tillstånd sådant tillstånd skulle hautan men
behövts, eller ersättning, samband med pågående ansökningsmål,utan
enligt 11 kap. 22 § andra stycket miljöbalken,
4. ersättning enligt 2 kap. andra stycket,9 §

p deltagande,i samband med pågående ansökningsmål, iutan en
vattenreglering enligt kap. eller5 1 4

särskild tvångsrätt, samband med pågående ansökningsmål,utan
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enligt kap. miljöbalken,25 10-14
omprövning enligt kap. andra stycket,9 2 §
meddelande bestämmelser enligt 17av
ersättning enligt kap. miljöbalken,28 33 §

ersättning eller på grund10. vattenanläggning inteannat attav en
underhålls i enlighet med kap. miljöbalken,11 18 §

ersättning för skada på grund vattenföretag inte drivsll. iatt ettav
enlighet med villkoren i tillståndsdom eller tillståndsbeslut eller,etten

sådana villkor saknas, drivs så det inverkan på vattenför-attom genom
hållandena skadar allmänna eller enskilda intressen,

ersättning enligt kap. § miljöbalken,12. 25 11
ersättning, samband med pågående ansökningsmål, enligt13. 22utan

kap. miljöbalken, och8 §
fördelning14. enligt 10 kap. 6vattenav

Förfarandet vid miljödomstolarna ansökningsmåli

Bestämmelser förfarandet vid miljödomstolarna i ansökningsmål3 § om
finns i i kap. miljöbalken.20 20-44även

vattenföretag utförande4 § Om Vattenkraftverk, skallett ettavser av
ansökan innehålla uppgift det område enligt sökanden börom som

strömfallsfastighet.utgöra
ansökan enligt skall innehålla ritningar jämte beskrivningEn § 1l

strömfallets läge beskaffenhet, uppgift erbjudnaoch ersättnings-av om
belopp upplysningar behövs för bedömaövriga ersättnings-samt attsom
frågan.

fogasTill ansökan enligt skall dels gravationsbevis1 § 3 etten
flyttasrörande den fastighet varifrån till andelskraft skallrätten över,

träffats meddels överenskommelser har med borgenärer ipanträttsom
fastigheten och andra rättsägare.

Ansökan skall in i det antal exemplar domstolen be-5 § ges som
stämmer.

ansökan inte in i tillräckligt antal exemplar eller denOm ärgetts
ofullständig tillämpas kap. andra stycket miljöbalken.20 21 §

miljödomstolen meddelar dom ersättning för strömfall6 § Innan en om
skall enligt kap. och fastighetsdel, skallavstås 2 8 § kartautgörsom en

med beskrivning ha området dess haupprättats över gränsersamt
gäller för fastighetsbildning.utmärkts i den ordning som

miljödomstolen meddelar dom tillstånd tillInnan ett vatten-en om
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kraftverk, skall domstolen till det finns lämplig fastighet,attse en som
sökanden ochägs med vilken till tillgodogörandeträttenav vatten-av

kraften för framtiden skall förenad strömfallsfastighet.vara

7 § Beträffande domars innehåll tillämpas 20 kap. miljöbalken.41 §
Domar i vattenmål skall i förekommande fall innehålla bestämmel-även
ser om

de områden får i anspråk för vattenföretaget och de särskildatassom
tvångsrätter i övrigt medges sökanden,som

strömfallsfastighet,
vilka skall delta i vattenreglerings- eller bevattningssamfállig-som en

het varje deltagares andelstal i fråga kostnadernasamt för företaget,om
och
4. villkor beträffande tillhandahållande andelskraft och kostnads-av om
bidrag härför.

8 § Fastställs bestämmelser innehållande och tappning förvattenom av
under osedvanliga förhållanden tillgodoseatt säkerheten hos en

vattenanläggning och kan de skador följer bestämmelsernasom om
utnyttjas inte lämpligen uppskattas på förhand, får miljödomstolen skjuta

frågan ersättning.upp om
Anspråk på grund skada i första stycket på detprövasav som avses

föreskrivs kap.isätt 21 12 § miljöbalken.som

Förfarandet vid miljödomstolarna stämningsmåli

9 § Talan i stämningsmål väcks stämning.genom

10 § Förberedelsen skriftlig eller muntlig.är

1 1 § Miljödomstolen får målet huvudförhandling,avgöra utan om
inte har begärt någon sådan och deras inställelseparterna inte behövs för

utredningen i målet. Om målet huvudförhandling i fallavgörs utan annat
i kap.än 42 18 första stycket§ 1-4 rättegångsbalken, skallsom avses

miljödomstolen ha den sammansättning i kap.20 8 första§som anges
stycket miljöbalken.

domstolenHar beslutat målet skall huvudförhandlingavgörasatt utan
och det inte uppenbartär redan har slutfört sin talan, skallatt parterna
de få tillfälle till detta.

Beträffande förelägganden för skriftligt svaromålparterna att avge
eller inställa sig vid muntlig förberedelse elleratt vid huvudförhandling
och från sådant sammanträde gällerparts utevaro rättegångs-ettom
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förlikning tillåten.sak, intebestämmelser rörandebalkens ärvaromen

gäller i övrigt bestämmelser-i stämningsmålfråga förfarandet12 § I om
stycket,fjärde och femte 28 ochi kap. 27 §ansökningsmål 20na om

första och andra stycket miljöbal-första stycket, 33, 35, 3729 §§, §31
första stycket.ken och 6 §

kap miljöbal-i stämningsmål gäller 22 5 §kostnadernafrågaI om
ken.

miljöbalken.också kap. 39 och 44 Omgäller 20målenligt 2 § 6I
eller minskaför förebyggafråga arbetedet i sådant mål är attett om

eller dennaföretag enligt balkentill följdskador eller olägenheter ettav
miljöbalken.kap. 30 §lag, gäller 20även

ansökan hoskäromåletför bemötasvaranden13 § Om göratt en
miljöbalkenstycket ellerförsta 3 5vattendomstolen enligt 20 kap. 15

enligt kap. §vattentappning 20 15ändrade bestämmelsereller omom
i dess helhethandläggs måletmiljöbalken,första stycket 8 ettsom

kap. andra stycketmålet med stöd 20 15 §ansökningsmål, inte avom
stämningsmål.behandlasmiljöbalken ändå ettsom

vattenanläggningändringborttagande ellerbeslutHar enavom
kronofogdemyndig-stämningsmål,imiljödomstolenmeddelats ett avav

betalningsföreläggande ochlagen 1990:746heten med stöd omav
kap. § andratillsynsmyndigheten enligt 23 16handräckning eller av

fåri första stycket,ansökanochstycket miljöbalken görs som avsesen
beslutet inte fåransökningsmålet bestämmaimiljödomstolen att

eller miljödomstolenslutligt avgjortblivitmålet harverkställas innan
skador.kostnader ochsäkerhet förskall ställaSökandenförordnar annat.

giltighet,illståndsT omprövning m.m.

bestämmelserellerfastställa ändradeMiljödomstolen kan14 § omnya
efter ansökanoch tappninginnehållande änvatten av annanav

sitt strömfallvattenkraften ivill utnyttjahantillståndshavaren, om
vattenförbund villellerkommunefter ansökanbättre, eller ett somav en

eller främjahälsovårdenmiljövården ellerden allmännatillgodose
bevattnings-hamnar,farleder, allmännaförmån för allmännafisket. Till

sådanaavloppsföretag kanmarkavvattningssamfålligheteroch samt
ansökan huvudmannen.fastställasbestämmelser av

miljödomstolen efterfårtill vattentäkttillstånd15 § Ett omprövas av
beroendevattentäktden driveransökan är avsomen annanav som

tillstånd till sådansökervattentillgång eller den ensomavsamma
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vattentäkt. Därvid vad iäger 18 kap. 10 § miljöbalken föreskrivssom
jämkning företagen eller företräde det företagetom av motsvaran-ena

de tillämpning.

16 § På ansökan länsstyrelse eller den avgiftsskyldige får miljödom-av
stolen föreskriva den ändring bygdeavgift eller allmänav en en
fiskeavgift kan behövas med hänsyn till erfarenheternasom vatten-av
företagets verkningar eller till bestående hinder utnyttja företaget iatt
den avsedda omfattningen.

Frågan ändring sådan avgift får tillävenom prövningav tasen upp
i samband med omprövning enligt 21 kap. 5 och 8 miljöbalkenen

14 och 15 denna lag.samt

Fastställande bestämmelser ochvattentappning vattentäkterav om

17 § Saknas bestämmelser innehållande eller tappningom vattenav
beträffande vattenföretag eller bestämmelserett nyttjandetom av en
vattentäkt eller meddelade bestämmelserär ofullständiga, får miljödom-
stolen på talan den lider skada de rådandeav som genom
förhållandena fastställa sådana bestämmelser ägnade förär attsom
framtiden förebygga minskaeller skador. Bestämmelserna får inte ändra
vad lagligen kan gälla och inte heller skada tredjesom rätt.mans

Ändrade förhållanden samfälligheteri

18 § Om dom eller beslut enligt 14-17ett eller 21 kap. eller5en 8 §
miljöbalken inverkar fråganpå samfällighets fortsatta bestånd,om en
kretsen deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem, fårav
meddelas de ändrade bestämmelser behövs.som

lnträder, sedan samfällighet har bildats enligt denna lag, i andraen
fall förstaän i stycket ändrade förhållanden inte isom ringaavses som
mån inverkar på frågan för företagets utförande,sättet kretsenom av
deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem, får frågan på ansökan

deltagare Ävenmiljödomstolen.omprövasav en sådanautan attav
förhållanden har inträtt, får omprövning någonäga villen rum, om
ansluta sig deltagare eller i det tidigare avgörandet har föreskrivitssom

frågan fåratt efter vissomprövas tid och denna tid har gått ut.en
Vid omprövningen gäller bestämmelserna utförande vatten-om av

företag i tillämpliga delar.
Den inträder deltagare i bestående samfällighet skallsom som en

åläggas i skälig utsträckningatt de övriga deltagarnaersätta deras
kostnader nedlagts i anläggningar. Vadsom gemensamma sagtssom nu
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deltagare ingår ihöjs förandelstaletgäller också när som enen
samfällighet.

inträda i eller utträdaskallöverenskommelse någon19 § En att urom
andelstal skall ändrasdeltagareslag,samfällighet enligt denna att enen

har verkanskall upphörasamfälligheteneller att som ensamma
överenskommelsen på ansökantillståndsbeslut,ellertillståndsdom ett om

godkännandesådantmiljödomstolen. Ettgodkännsdeltagare avav en
strideröverenskommelsenuppenbartdetfår inte lämnas motär attom

lag.denna

markavvattningprövningenbestämmelser8 kap. Särskilda avom

miljöbalkenärenden enligtöverlämnaskallLänsstyrelsen1 § om
det framställsmiljödomstolen,markavvattning tilltillstånd till om

yrkande om
markavvattningen,skall delta isökandennågon änävenatt annan

ellermiljöbalken,kap. §enligt 10särskild tvångsrätt 25
enligt kap.eller inlösen 28 17kap. 16 §ersättning enligt 28

yttrandeöverlämnamed ärendettillsammansLänsstyrelsen skall ett
allmänna intressen.inverkan Iföretagetsdet ansöktaavseende

naturvårdsfrågoma.vidsärskild vikt läggasyttrandet skall

fråga markav-fastighetsreglering beslutasviddet2 § Om att en omen
anmälasskall dettamiljöbalken,enligtskallvattning prövas av

Ägarna demiljödomstolen.tillfastighetsbildningsmyndigheten av
sökande.dåfastighetsregleringenifastigheter ingår somansessom

ansökanuppgifterinnehållaskallAnmälan omsom ensamma
markavvattning.tillstånd till

miljöbalkenenligtmarkavvattningvid prövningenOm det3 § enav
delta isökanden skallnågonframställs yrkande änävenatt annanom

markavvattnings-förordnamiljödomstolenmarkavvattningen, skall en
förordnas i målmarkavvattningssakkunnig skallsakkunnig. En även som

enligtanmälan 2inletts genom en
förordnas detintemarkavvattningssakkunnig behöver ärNågon om

delaktighet skall lösas.fråganuppenbart hur om
markavvattnings-fall förordnaiMiljödomstolen får även annat en

sakkunnig.

markavvattnings-behörighetbestämmelserSärskilda§4 att varaom
myndigheteller denregeringenfår meddelassakkunnig somav
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regeringen bestämmer.

5 § Som markavvattningssakkunnig får inte förordnas någon stårsom
i sådant förhållande till saken eller någonett tillförlitlig-parterna attav
heten kan förringad.anses

6 § markavvattningssakkunnigeDen bör samråda med sökanden och
övriga sakägare de myndigheter berörs företaget.samt som av

7 § Den markavvattningssakkunnige får utföra besiktning. Sökanden,
övriga sakägare och de myndigheter berörs företaget skallsom av
underrättas besiktningen.om

8 § Om det behövs med anledning besiktningen, har den markavvatt-av
ningssakkunnige i byggnader, beträdarätt att mätningarägor, göra
och markundersökningar utföra därmed sammanhängande ellersamt
jämförliga åtgärder. trädgårdarI eller liknande planteringar får träd inte

Ävenskadas eller fällas samtycke.ägarens i övrigt skall skadorutan
undvikas, det möjligt. Rätt beträdaär har också denatt ägorom annans

vid miljödomstolen för talan i målet.som
Sökanden skall betala ersättning för skador har uppkommitsom

åtgärder enligt första stycket. Yrkande ersättning skallgenom om
framställas innan målet avgörs.

Polismyndigheten skall lämna det biträde behövs för denattsom
markavvattningssakkunniges befogenheter enligt första stycket första
meningen skall kunna utövas.

9 § Om sökanden återkallar sin ansökan skall de sakägare harsom
framställt yrkande delta i markavvattningen underrättas. Omattom
sådana sakägare saknas eller inte inom föreskriven tid begär att
handläggningen fortsätter, skall målet skrivas av.

Sakägare på begäran målet handläggs vidare däreftervars anses som
sökande.

lO§ målEtt har inletts efter anmälan fastighetsbildnings-som av
myndigheten enligt 2 § skall skrivas fastighetsregleringsför-av, om
rättningen ställs in. Handläggningen skall dock fortsätta, sakägareom

har fört talan i målet och har kunnat ansöka företagetsom som om
begär det. Underrättas sakägama regleringsförrättningens inställandeom
vid sammanträde vid miljödomstol, skall begäranett framställas vid
sammanträdet. l fall skall begäran framställas inom den tidannat som
miljödomstolen föreskriver.

16-07296
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till miljödomstolen inmarkavvattningssakkunnige skallll § Den ettge
skallansökanmarkavvattningssakkunnigeyttrande. denOm attanser

innehållayttrandetbifallas, skall
angivande deskall utformas, medmarkavvattningenhurförslag på av

medföra,utformning kommersådanmiljökonsekvenser atten
ochmarkavvattningen,skall delta ivilka som

för utförande ochkostnadernaandelstal i frågadeltagaresvarje om
drift företaget.av

yttrandetskall samtidigt medmarkavvattningssakkunnigeDen ge
kostnadsräkning.en

Andelskraft9 kap.

med stödskall tillgodogörasvattenkraft1 § Den avav annanvars
får delta i tillgodogöran-överenskommelse,grundkap. eller på2 7 § av

tillhansverksamhet ochför hansbetydelse rättdet, det är omavom
gällerrättighetelleräganderättgrundad på motkraften är somannan

andelberättigad tilldåbegränsad till tiden. Haninte äralla och ärsom
till kostnadernabidraoch skyldigandelskrafti kraftproduktionen att

andelförhållande till sinioch drift, alltutförandekraftanläggningensför
Motsvarandeanläggningen.vidskall tillgodogörasvattenkrafti den som

kap.anspråk enligt 2 8iströmfalldengäller tas omvarsom
har bestämts.redanianspråktagandet inteersättning för

strömfallsfastig-andelskraft ligger påtillhandahållaSkyldigheten att
heten.

vilkenfastighet tillmed denförenadandelskraft skalltillRätten vara
förstaenligt §överflyttats 3rättigheten harellervattenkraften har hört

stycket.

skallandelskrafttillhandahållandebeslutmedsamband2 § I ett avom
tillhandahållandetvillkoren förmeddelasbestämmelsererforderliga om

kostnadsbidrag.och om
ellerkraftanläggningensharändras, ägareförhållandenaOm

rättsförhållandetomprövningtillandelskraft rättmottagaren avav
ändringar beslutassådanafår endastomprövningenVidmellan dem.

medförafördel för någonväsentliginnebär attparterna utanavsom
tillbeslutasdetOmför rättenolägenhetbetydande attmotparten.

bestämmelsernagälleriersättningavlösasandelskraft skall mot pengar,
tillståndsprövningvidskaderegleringmiljöbalkeni kap.28 avom

vattenföretag.

andelskrafttillfastighet hartill rättPå ansökan3 § ägaren somenav
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får beslutas till andelskraft skall flyttasrättenatt till någonöver annan
fastighet tillhör detta kan skeägare, skada försom utansamme om
borgenärer med eller andrapanträtt rättsägare.

Rätten till andelskraft får upplåtas till den fastighetägarenav som
har denna Avtal upplåtelse inte bindanderätt. längreär femtio åränom
från det avtalet slöts. Upplåtelser för någons livstid gäller dock utan
begränsning till viss tid.

4 § Om den kraftmängd utgår andelskraft minskas i sådanasom som
fall i kap.28 eller22 23 miljöbalken§ eller till följdsom avses av
omprövning för förbättra vattenanläggnings säkerhet,att är mottaga-en

andelskraften skyldig ersättning tåla denna minskning iatt utanren av
mån innehavaren det kraftverk från vilket andelskraftensamma som av

tillhandahålls.

10 kap. Slutbestämmelser

1 § Vid prövningen frågor vattenföretag och vattenanläggningarav om
skall bestämmelser fastigheter gälla också Detta gäller dockom gruvor.
inte i sådana fall i kap.3 2 tredje§ stycket.som avses

2 § Ett vattenföretag skall beröra viss fastighetanses en
yrkande framställs skyldighetnär för fastighetensett ägare attom

delta företaget,i
fastigheten eller dessnär i anspråk för företaget eller förvatten tas en

anläggning i samband med företaget, eller
företaget kan medföra skadornär på mark eller tillhörvatten som

fastigheten, på byggnader eller anläggningar finns på fastighetensom
eller fastighetenspå användningssätt.

3 § Om säkerhet skall ställas enligt denna lag eller miljöbalkenen som
inte har godkänts den till förmån den ställs, skall säkerhetenav vars

länsstyrelsen.prövas av
Borgen får godkännas länsstyrelsen endast borgensmannenav om

för skuld och, flera har tecknat borgen, desvarar som egen om svarar
solidariskt.

Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.

4 § På begäran någon vill utföra vattenföretagett ännuav som men som
inte har ansökt tillstånd, får miljödomstolen förordna sakkunnigom en

på företagarens bekostnad nödvändiga undersökningar.gör Omsom
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allmänna fiskeintres-inverkan detföretagetsundersökningarna avser
Fiskeriverket föreslår.densakkunnig förordnasskallset, somsom

någonvattenanläggning ellertillansökan§ Efter5 ägaren varsavenav
besiktnings-förordnalänsstyrelsenanläggningen kanberörsrätt enav

ellerordninghar kommit till i lagaanläggningenutredaför att omman
beskaffenhet.lagaär av

skall betalaförsta stycketbesiktning enligtansöktharDen omsom
länsstyrelsenmed beloppför besiktningenkostnaderna ett som

har gjortdet, denbegärbesiktningsmannenbestämmer. Om är som
besiktningen.kostnaderna förförskottbetalaskyldigansökan även att

Är grundvattentillgång förberoendeflera fastigheter6 § sammaav
vadmellan dem efterfördelasskallhusbehovsförbrukning, vattnet som

sådanhelt. Vidkan täckasbehov intefastighetemasskäligt,är enom
tillmed hänsyndenberövasfastighet intefördelning får vatten, somen

omständig-andrabebyggelse elleräldrebeskaffenhet,och naturligläge
till.företrädehaheter bör anses

ändrats.förhållandena harfår jämkas,fördelningEn om

inomvattenföretagförteckningskall föraMiljödomstolama över7 § en
föreskriver.regeringenutsträckningdenvattenbok idomsområdet som

meddelatvattenboksförordningen 1983:789iRegeringen har
vattenbok.bestämmelserytterligare om

I
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3 Förslag till

Lag kungörelse, skriftväxlingom

och delgivning i miljömål

l § I kungörelse enligt kap.20 22§ miljöbalken skall lämnas en
kortfattad redogörelse för ansökningen och i mål vattenföretagom
lämpligt de fastighetersätt kan beröras. Dessutom skallanges som
erinras innehållet i kap.20 och26 34 miljöbalkenom samt anges
sista tidpunkt för erinringar enligt kap20 26 § balk.samma

Fastighetsägare berörs ansökan i mål vattenföretagsom av en om
skall erinras innehållet i 20 kap. 24 miljöbalken§ i den kungörelseom

i kap.20 22 § balk eller på lämpligtsom annat sätt.avses samma
Miljödomstolen skall förordna eller flera lämpliga atten personer

förvara exemplar handlingarna i målet aktförvarare.ett ochNamnav
adress på aktförvarare skall i kungörelsen.anges

kungörelsenI skall vidare tillkännages kallelser och andraatt
meddelanden i målet till skall, de inte särskilt tillställsparterna part,om
införas i ortstidning hållas tillgängliga hos aktförvararen.samt Om
kallelser och andra meddelanden inte införs i alla ortstidningar, skall av
kungörelsen framgå de kommer införas i begränsatatt antalatt ett
ortstidningar.

Kungörelsen skall införas i ortstidning. utskriftEnsnarast av
kungörelsen skall i mål vattenföretag sändas till varje sakägareom som
har i ansökningen eller kändangetts för domstolen.sätt ärannatsom

Om ansökningen berör fast egendom samfälld för fleraärsom
fastigheter, behöver någon utskrift kungörelsen inte sändas till deav
särskilda delägarna i samfälligheten. Finns känd styrelse fören
samfálligheten, skall utskrift kungörelsen sändas till styrelsen.en av

2 § Ett exemplar ansökningshandlingarna och kungörelsen skallav av
sändas till Statens naturvårdsverk och Fiskeriverket. Om det kan antas

det allmänna fiskeintresset elleratt något allmänt intresse inteannat
berörs företaget, behöver ansökningshandlingarna dock inte över-av
sändas.

Kungörelsen skall sändas till berörda kommuneräven och den eller
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ochmiljö-uppgifter inomfullgörnämnderkommunalade som
ochnaturvårdsverklänsstyrelsen, Statenstillhälsoskyddsområdet samt

ansökan.berörasverksamhet kanmyndigheterstatligatill andra avvars

skall delgeskungörelsenUtskrift3 § av
berördansökningenförvaltareller någonstyrelsen en avannan som

hamn ellerfarled ellerallmänellerslussanläggningkanal- eller enannan
allmän,flottled ärsom

styrelsenvattenförbundansökningen berörtför samtstyrelsen ett av
ellerdenna lagenligtsamfállighetberördförvaltareller ensomannan

bestämmelser,äldremotsvarande
medvattenkraft,tillgodogörandeföranläggningägaren omavav en

kraften,tillgodogjordadenianspråktagandeansökningen avavses
tillhanda-andelskraftvilkenfrånströmfallsfastighetdenägaren av

medlagen 0000§ 3enligt kap. 1ansökan 7frågahålls, ärnär enom
vattenföretag,vissabestämmelsersärskilda om

kap.ansökan enligt 20medtillstånddetinnehavaren enavsessomav
miljöbalken.eller 8stycket 7första§15

enligt 2till verkethandlingarskall, översäntsFiskeriverket§4 om
detinverkan påverksamhetensellervattenföretagetssigyttra om
tillbehövsbestämmelserföreslå defiskeintressetallmänna samt som

kanyttrande inteverket finner utanfisket. Omför attskydd avges
miljödomstolen,tillanmäla dettaverketskallplatsen,undersökning på

miljöbalken.kap. 28 §enligt 20sakkunnigutredningförordnar omsom

känd förbliviteller sättsakägare annat5 § Har uppgettsen
hanoch harutfärdatsharkungörelsendeteftermiljödomstolen först att

tillfälleberedaslämpligt yttrahan på attskall sätti målet,talaninte fört
uppehållas.dock intefårmåletHandläggningensig. av

behövsmiljöbalkenstycketandrakap. 25 §fall i 206 § För avsessom
dentill denkallelser ägarenmeddelanden ellerinte några omnyenya

i målet.kallelserochmeddelandenerhållithartidigare ägaren

kungörasellerskall delgesförberedelsemuntligtill parternaKallelse§7
tillstädes ellerkommavitevidföreläggaskan attortstidning.i Parter

personligen.infinna sig

ellermiljöbalken28 §enligt kap.utlåtande 20detFramgår8 § ettav
fastigheterberörverksamhetenellerföretagetsöktadetpå sätt attannat

miljöbalken,kap. 22 §enligt 20kungörelsenangivits iharintesom
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skall miljödomstolen med tillämpning dennal § lag bereda ägareav
och innehavare särskilda rättigheter till sådana fastigheter tillfälleav att

sig.yttra
Om det lämpligare, får miljödomstolen kallaär sakägama till

huvudförhandlingen i målet. Kallelsema skall åtta dagar föresenast
huvudförhandlingen delges sakägama i den ordning gäller försom
delgivning stämning i tvistemål.av

9 § Besked tid och plats för huvudförhandling skall i god tidom
lämnas i den ordning har bestämts för kallelserparterna till dem.som
Om anledning till det föreligger, skall i kallelsen lämnas uppgift deom
frågor behandlas vid huvudförhandlingen.som avses

Om någon bör infinna sig personligen vid huvudförhandlingen,part
skall miljödomstolen förelägga honom detta vid vite. Föreläggandet skall
delges.

10 § I mål enligt kap.20 6 första§ stycket 2-8 och stämningsmål enligt
kap.7 2 § lagen 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretagom

skall kallelser och andra meddelanden till delges.parterna

ll § kungörelseI enligt kap.20 skall49 § uppges
exemplar handlingarna i målet hållsatt ett tillgängligt hosav

aktförvararen eller aktförvarama,
kallelser och andra meddelanden i målet tillatt skall, departerna om

inte särskilt tillställs någon införas i viss eller vissa ortstidningarpart,
hållas tillgängliga hos aktförvararen eller aktförvarama,samt

svarsskrivelse skall ha kommit till Miljööverdomstolenatt inomen
den tid, minst veckor från det kungörandet skedde, Miljööver-tre som
domstolen bestämt.

Kungörelsen skall införas i den eller de ortstidningar miljödom-som
stolen har bestämt för meddelanden i målet.

Då föreskrifterna i denna paragraf har iakttagits, skall delgivning
ha skett.anses
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4 Förslag till

Lag ändring i bilavgaslagenom

1986:1386

Härigenom föreskrivs i bilavgaslagen 1986:1386 skallatt införas en ny
paragraf med följande lydelse.

3 § Bensin avsedd för motordriftär eller uppvärmninga ochsom som
innehåller högst 0,013 bly liter vid 15°C skall tillverkaregram per av
och importör delas i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges
i bilaga till denna lag.

För motorbensin gäller dessutom särskilda föreskrifter meddelassom
regeringen.av
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SFS 1994: 1390 Bilaga

Krav Miljöklass 2 Miljöklass 3
kategori2a kategori2b

för fordon för fordonavsedd med avsedd
katalytiskavgasrening katalytiskutan

avgasremng
Svavelhalt,högst 0,01 0,03 -
massprocent
Ångtryck vid 37,8° 70/95’ 70/95‘ —kilopascalhögst
Ångtryck vid 37,a°c. 45/65‘ 45/65‘ —lägstkilopascal

Förângatvid l00° 47/50’ 47/50’ —lägstvolymprocent

Slutkokpunkt, högst C° 205 200 -
Bensenhaltvid 15° 3 3 5
högstvolymprocent

Aromatindex’, högst 5,5 6 -
Syrehalt,högst 2 2massprocent -
Blyhalt vid l5°C, 5 5 13
högstmilligram literper
Fosforhalt, högst Inte 2 -milligram liter mätbarper
Tillsatsämnen t4
Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla skäliga funktionskrav vad renhet för insugnings-avser
respektiveinsprutningsventiler.

tidenAvser fr. majden15 den30augustii X-,Y-, Z-,AC fr.ochBD-län tideno.m. den15o.m. samt o.m.april den30septemberi övrigalän.o.m.‘ Avserövrigtid .änden undersomanges’ Medaromatindex haltenaromatiskakolvätendividemt tilläggmed13med bensenhaltenavses varvidavhalternauttrycksi volymprocent.
‘ Far innehållaaskbildandeämnen.

bilagan.iändringarföreslagitregeringenhar1995/96:202I prop.
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Förslag till
Lag ändring i konkurslagenom

1987:672

Härigenom föreskrivs i kap.7 konkurslagen 1987:672 skall införasatt
paragraf med följande lydelse.en ny

8 § Förvaltaren skall till tillsynsmyndigheten enligt 23 kap. miljöbal-a
ken anmäla konkursgäldenären har kvarlämnat kemiska produkterom
eller miljöfarligt avfall behöver omhändertas. Detsamma gäller vidsom
misstanke mark- eller vattenföroreningar.om
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Inledning

Miljöfrågornas betydelse1.1

Milj1 .1.1 öengagemanget

miljön och människors hälsa i dag deSkyddet är mestav en av
angelägna samhällsuppgiftema. avspeglas i regeringsför-Detta t.ex.
klaringen efter hösten slogs fast, regeringensvalet 1994. Där att en av

ekologiskt uthålliga industrisam-uppgifter förverkliga detärstora att
Statsministern framhöll då livsmiljönhället. äratt ett gemensamt ansvar

ochför alla och såg det hoppingivande insikten därom växerattoss som
sprids. uttalade vidare inte minst de förstår vad stårHan att somunga

miljöförstörelsen tillåts fortsätta.på spel om
debatt bl.a.Vid 1970-talets början hade visserligen natur-en om

skydd, vattenkraftsutbyggnad och och luftföroreningar pågåttvatten- en
frågor fortfarande begränsat. Lagstift-tid intresset för sådana varmen

utvecklingen området förekomning instrument för påatt styrasom
miljöskyddslag deårs naturvårdslag och 1969 års1964sparsamt. var

tidpunkt. internationellautpräglade miljölagama vid denna Detmest
samarbetet området hade inte heller utvecklatspå nämnvärt.

miljöområdetföregångsland påSverige1.1.2 som

Även liksom andra ländermiljöengagemanget i vårt land i mångaom -
vi förvalta och försvarabörjade aning trevande har att en numeraen—

position milj och hälsoskyddsområdet. Sedanaktiv och framskjuten på
första 1970-talet har intresset och för miljöfrå-hälften engagemangetav

stadigt. antal lagar helt eller delvis dessavuxit Ett rörstortgorna som
frågor kommit till och bildat rättsområde, miljörätten.har ett nytt

lagstiftningenshar Hera styrmedel inomDessutom typer ramav
för miljöproblemen.utvecklats bemästraatt

internationella planet i flera avseenden varitSverige har på det
miljöpolitiken. roll internationellt skallföregångsland inom Vår motses

miljöfrågorbakgrund Sverige tidigt drev vissa hårt. När t.ex.attav
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organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD
inrättade miljökommitté år trädde Sverige fram pådrivande1970en som

försurningsproblem. organisation gjorde i börjanbl.a. Sammaom av
bestående insats lanseringen principen den1970-talet atten genom av

förorenar skall betala kostnaden för de skador på så sättsom som
s.k. Polluter Principle.orsakas, den Pays

År Sverige värdland för den första FN-konferensen1972 var om
miljön. Landet fick så vis uttalad position miljöområdet.en

forKonferensen, hölls i Stockholm, innebar genombrottet ettsom
för miljösamarbete utanför den industrialise-globalt miljösamarbete och
konferensen beslöt generalförsamlingrade världen. På förslag FN:sav

miljöprogram United Nations Environmentår inrätta ettattsamma
UNEP.Program,

allmäntStockholmskonferensen bidrog till ökad medvetenhet omen
Internationella konventionsregler med syftemiljöns betydelse. att

miljötillståndet började utarbetas ividmakthålla och förbättra i världen
detta konventionen handel medökad takt. exempel påEtt är om

djur och den s.k. ellerutrotningshotade vilda CITES-växter,arter av
Stockholmskonferensen presenteradesWashingtonkonventionen. Vid ett

vid konferensen bearbetadesutkast till denna konvention. Efter beslut
undertecknas Washington.konventionstexten for något år iatt senare

naturvårdskonventio-CITES-konventionen de störstaär numera en av
den också kan betecknas handelskonvention.oavsett att som ennema

miljö den europeiskasärskild betydelse förAv Europas attvar
inledde miljöarbete.gemenskapen Inom EGEG år 1972 även ett

nyssnämnda OECD-principenredan denår 1975 attantogs om
värde för miljön hade då intefororenaren skall betala. Principens ännu

snedvridninglåg undvikautvecklats helt. Tyngdpunkten att en av
handel och konkurrens.

hållbar utveckling1.1.3 En

År för miljö och utveckling, denpresenterade Världskommissionen1987
Vår framtid.Brundtlandkommissionen, sins.k. rapport gemensamma

global politik förländer måste skapaBudskapet jordensatt enenvar
försökautveckling. utmaningenvaraktigt hållbar Den attnya var

kommande generationerstillfredsställa dagens behov äventyraattutan
Kommissionenstillfredsställa sina behov.möjligheter rapport togatt upp

utveckling.världskonferens för miljö och Senaremöjligheten med en
konferens. Efterdirekt förslag sådanförde Sverige fram ettett om en

konferens miljö ochi juniomfattande förarbete höll FN 1992 en om
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utveckling United Nations Conference Environment and Develop-on
UNCED i Rio de Janeiro, Brasilien.ment,

Riokonferensen, delvis kan betraktas uppföljningsom som en av
Stockholmskonferensen, resulterade i viktiga dokument. Itre ett
dokument- Riodeklarationen fastslås rad grundläggande principeren-
för människors och nationers rättigheter och skyldigheter då det gäller

säkra den framtiden. Enligt deklarationens inledandeatt gemensamma
princip står människan i i hållbar utveckling.strävancentrum mot en
Hon har till hälsosamt liv i samklang med deklaratio-Irätt ett naturen.

direkt koppling mellan Polluter Principlegörs Pays ochnen en
intemalisering miljökostnader användning ekonomiskasamtav av
styrmedel. Hög bl.a. försiktighetsprincipen. innebärDenävenstatus ges

avsaknad vetenskapligt säkerställda bevis inte får användasatt av som
ursäkt för skjuta kostnadseffektiva åtgärder behövs föratt attupp som
hindra miljöförstöring. viktigt dokumentEtt från miljökonferensenannat

Agenda innehåller21. Det handlingsprogram för hållbarär ett ut-
veckling inför det århundradet21 med syftet komma till medrättaatt:a
de miljö- och utvecklingsproblemen. tredje dokument,Istörsta ett
Skogsprincipema, riktlinjer för hur världens skogar skall kunnages
utnyttjas miljön skadas.utan att

Vid konferensen undertecknades också två viktiga konventioner,
nämligen klimatkonventionen för motverka klimatförändringar ochatt
konventionen den biologiska mångfalden för bevara Variations-attom
rikedomen i djur- växtliv.och tillsattes förhandlingskom-Dessutom en
mitté under svenskt ordförandeskap med uppgift utarbetaatt en
konvention ökenspridning. sådan konventionEn undertecknades imot
oktober 1994.

Riokonferensens1 uppföljning1
.

Besluten vid Riokonferensen förutsätter uppföljning och genomförande.
Riksdagen godtog 1993 regeringens förslag till inriktning det svenskaav
arbetet med genomförandet besluten vid konferensen prop.av
1993/94: bet. 1993/94:JoU19, rskr. 1993/94:256.11 förEn strategi det
fortsatta arbetet med förverkliga målet hållbar utveckling ochatt om en
strategi för Sveriges insatser i det globala miljö- och utvecklingssam-
arbetet har alltså lagts fast. grund liggerSom de riksdagen redanav
beslutade miljöpolitiska målen och prioriteringarna kretsloppsanpas-om
sad samhällsutveckling med producentansvar för olika varugrupper,
klimatfrågor, biologisk mångfald och skogspolitik.

Uppdraget följer Riokonferensen riktat till alla länder,ärsom av
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kommuner, organisationer och företag och till den enskildaäven
Övergångenmänniskan. till hållbar utveckling skall ochgenomsyra

prägla alla delar samhällets verksamhet och ligga till grund förav
utformningen och inriktningen politiken inom skilda samhällssekto-av

Sektorernas för sin miljö- och hälsopåverkan och för hållbarrer. ansvar
utveckling har alltså förstärkts. betyderDet de areella näringarna,att

jordbruket och skogsbruket, har miljöansvar i lika högt.ex. gradett som
trafiksektorn, försvaret i fredstid harDet också visat sigetc. att
aktörerna inom de olika sektorerna i allt utsträckning har antagitstörre
den utmaning sektorsansvaret innebär och verksamheten inom jord-som
och skogsbruket, trafiken milj successivt. Riodokumen-Im.m.

understryks särskilt hur viktigt det föra alla frågorten på lokalär att ner
nivå. SverigeI har praktiskt alla kommuner påbörjat arbetet medtaget

följa rekommendationerFN:s fram lokal långsiktigatt att ta en
handlingsplan, lokal Agenda 21.en

FN skall år 1997 vid med generalförsamlingenmöteett extra ta upp
formerna för den fortsatta uppföljningen Riokonferensen och bedömaav
hur Agenda 21 tillämpas i världens länder. 1997 års förberedsmöte av
FN:s kommission för hållbar utveckling Commission Sustainableon
Development, CSD, ansvarigt för uppföljningärsom organ av
Riokonferensen. Kommissionen håller årliga och under periodenmöten
1996-98 Sverige medlem i kommissionen efterär tidigare ha varitatt
observatör.

Nationellt har regeringens råd för miljöfrågor, Miljövårdsbered-
ningen, arbetat med uppföljningen Riokonferensen och Agenda 21.av
År tillsattes1995 dessutom Agenda 2l-kommitté, skall utveckla,en som
fördjupa förankraoch Agenda och21 medverka inför utarbetandet av
Sveriges till generalförsamlingFN:s år 1997. Kommitténrapport extra
skall vidare hur de miljömål riksdagen har beslutatstämma av som
uppfylls och fungerar dir. 1995:34. kanDet vidare nämnas att
Skogsstyrelsena har för uppföljningen delar Agenda 21ansvaret av av

de vid Riokonferensen beslutade Skogsprincipema.samt

1.1.5 Sveriges deltagande i globalt och regionalt
miljösamarbete

Sverige deltar i många olika former internationellt miljöarbe-numera av
Enligt regeringsförklaringen i 1996 det regeringens ambitionte. ärmars
Sverige skall pådrivande internationell kraft och före-att ettvara en

gångsland i skapa hållbart samhälle.strävan Ett exempel påatt ett
globalt miljöarbete hämtas från verksamheten inom Baselkonventionen
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reglerar gränsöverskridande och slutligt omhändertagan-transportersom
de farligt avfall. Drygt länder90 har anslutit sig till denna kon-av
vention. Vid det tredje i septemberpartsmötet 1995 beslöts nordiskt
initiativ komplettera konventionenatt med förbudett mot export av
farligt avfall från OECD-länder till länder utanför OECD. Sverige har
under följd år aktivt verkat för tillkomsten sådant förbud.en av ettav

Under våren 1996 har promemoria utarbetad i Miljödepartementeten
med förslag till mål och inriktning det svenska arbetet med deav
globala miljökonventionema och Agenda 21 varit föremål för remissbe-
handling Ds 1995:83. l promemorian Sverige bör verkat.ex. attanges
för ökad offentlig insyn och ökat inflytande för såväl frivilligorgani-en
sationer näringslivsföreträdare och andra samhällsgrupper i arbetetsom
med miljö- och utvecklingsfrågor. Beredningen syftar till redovisaatt
regeringens på de aktuella frågorna i regeringsskrivelse tillsyn en
riksdagen under hösten 1996.

För Sveriges del innebär medlemskapet i Europeiska unionen EU
och vidgade möjligheter delta i och pådrivande föratt detnya vara

europeiska miljösamarbetet. Riksdagen har ställt sig bakom huvudlinjen
i regeringens strategi för det miljöpolitiska arbetet i EU. Fyra priorite-
rade områden utpekas för arbetet. Dessa kampen försurningär ochmot
klimatförändringar, arbetet för kretsloppsanpassning, höjden am-
bitionsnivå det gäller kemikaliekontrollnär och minskad användning av
bekämpningsmedel bevarande biologisk mångfaldsamt se regering-av

skr. 1994/95:167 bet. 1994/95:JoU23, rskr.samt 1994/952424.ens När
det gäller aktivitet i sistnämnda hänseende kan Sverige undernämnas att
sistlidna år till kommissionen anmält flera områden landetsom anser
bör ingå i Natura det2000, sammanhängande europeiska ekologiska nät

skapas enligt EU:s och habitatdirektiv. Vid EU:sart-som stora
regeringskonferens började i slutet april 1996 har från svensksom av
sida understrukits miljöfrågorna måsteatt vid diskussiontas upp en om
fördragsändringar, bl.a. så Riokonferensens slutsatser hållbaratt om
utveckling avspeglas i EU-fördragen. Av betydelse för utvecklingen
fram till sekelskiftet den pågåendeär även EU:s femteöversynen av
miljöhandlingsprogram från år 1992.

Regionalt mellanstatligt miljösamarbete bedrivs med avseende
Östersjö- och Nordsjöregionema.t.ex. På initiativ den svenskaav

Östersjönsstatsministern regeringscheferna imöttes randstater vid en
regeringskonferens i Visby i början maj 1996. Miljönav var en av
huvudfrågoma och Sverige förde fram synpunkter fortsatt högom en

Östersjöprogrammet,prioritering dvs. det åtgärdsprogramav antogssom
vid liknande konferens i Ronneby år 1992. Vid Visbymötet uttrycktesen
från svensk sida också önskemål uppmärksamhetstörre skallattom
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vattendrag korsar nationsgränsema. Miljöministrarna fickägnas som
fortsättai uppdrag arbetet med regionens miljöfrågor, bl.a.att attgenom

Östersjön.utarbeta Agenda för det gäller Nordsjöländemas21 Nären
miljösamarbete kan miljöministrama skrevår 1995 undernämnas att
den fjärde Nordsjödeklarationen med mål för förbättraattgemensamma
Nordsjöns miljö.

Efter och Finlands medlemskap i ställsSveriges EU krav detnya
nordiska miljösamarbetet inom Nordiska rådet. Enligt regeringens

skr.miljöpolitiska skrivelse till riksdagen 1994/952120 bör verksam-
heten i ökad utsträckning inriktas på effektivisera och stärka deatt
nordiska ländernas insatser miljöproblem i inkl.närområdet,mot
Östersjöområdet och Barentsregionen.

miljömålMiljöpolitiken och nationella1.1.6

Sedan mitten 1980-talet har, parallellt med den internationellaav
lagts för landets miljöar-aktiviteten, allt tydligare kurs nationellauten

År beslutbete. och fattade riksdagen övergripande1988 1991 om
behandlingen regeringens miljöproposi-miljömål i samband med tvåav

inför 90-talet 1987/88:85 och godtioner Miljöpolitiken prop. En
livsmiljö 1990/91:90. Miljömålen sammanfattningsvisprop. är att

den biologiska mångfalden,skydda människors hälsa, bevaraatt att
skydda och kulturlandskap.hushålla med och Iatt natur-naturresurser

fast tidigaresina miljöbeslut har riksdagen lagt det berördaäven
formsektorsansvaret delmål för miljöarbetet i riktlinjer för hursamt av

beslutskilda miljöproblem skall angripas framöver. Riksdagens om en
skogspolitik 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr.prop.ny

1992/93:352 innebar det infördes miljömål viktatt ett som gavs samma
beslutetproduktionsmålet. princip har svenskDenna genom om ensom

biologisk mångfald 1993/94:30, bet.strategi för bevarande prop.av
1993/94:87 utsträckts till gälla övriga1993/94:JOU9, rksr. ävenatt

samhällsverksamheter.
miljöpolitiskabeslutade miljömålen förutsätter den kursenDe att

hålls regeringsförklaringen hösten framgår miljöpo-stadig. Av 1994 att
industrisamhällets skalllitiken framöver innebär bl.a. kretsloppatt

slutas, tydligt, avfallsmängdema reducerasproducentansvaret görs attatt
kraftigt, farliga kemikalier successivt avvecklas och ekonomiskaatt att
styrmedel, skatter och avgifter, införs inom miljöpolitiken. linjeIt.ex.

slagits fast miljönmed detta har i regeringsförklaringen våren 1996 att
for dennahuvudområde för regeringens politik. skälSomutgör ett

miljön hot livet självt.prioritering bl.a. hotet är ett motatt motanges
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Vidare förklaras miljön skall bli tydlig och långsiktig prioritering,att en
de ekologiska kraven kan leda till språng iatt tillväxtennästa stora samt
det krävs aktiva medborgare, också tydlig politik, föratt attmen en

främja ökat kretsloppstänkande. antyds bl.a.Här delvis sidaett en ny av
miljöpolitiken, nämligen möjligheterna till teknik- och företagsutveck-
ling inom den snabbt växande miljöbranschen.

dettaI sammanhang uppmärksammas också del industrinsen av
insatser framför allt tid inom miljöarbetet. Inom harEUsenare- -
det utarbetats förordning frivilligt deltagande för industriföretagen om
i gemenskapens miljöstymings- och miljörevisionsordning EEG nr
1836/93. Det förordningen ligger till grund för kallas oftasystem som
EMAS Eco-Management and Audit Scheme. svenska lagenDen
1994:1596 frivillig miljöstyrning och miljörevision, trädde iom som
kraft den januari1 1995, kompletterar förordningen. Syftet med
förordningen främja fortsatt förbättring industriellaär att en av
verksamheters miljöarbete formulering och genomförandegenom av
bl.a. miljöprogram och fortlöpande uppföljningar och kontroller. Vidare
bör ICC den internationella handelskammarennämnas haratt - -
lanserat syftar till stärka företagens miljöansträng-ett attprogram som
ningar. I detta ingår information till allmänheten. skalläven Kort också

det inom -theISO Internationalnämnas Standardisation Organisa-att
tion pågår världsomspännande standardiseringsarbete miljöom-påett——
rådet ISO 14000. Avslutningsvis i detta avsnitt Miljödepar-nämns att

och Näringsdepartementet bildat särskild arbetsgrupp förtementet atten
finna nyckelområden där miljöpolitikens och näringspoliti-gemensamt

kens styrmedel kan utvecklas och samordnas.

Miljöpolitikens1.1.7 genomförande och utveckling

biståFör regeringen och dess kansli med beredningen speciellaatt av
miljöpolitiska frågor finns, förutom utredningsväsendet i allmänhet,

slag. tidigareDen nämnda Miljövårdsbe-permanentorgan av mera
redningen exempel detta. Under deutgör åren be-närmaste är
redningens huvuduppgift utreda, formulera och föreslå konkretaatt
åtgärder för nå hållbar utveckling verka för fråganatt samt atten om
miljöansvar och miljöhänsyn kan integreras i samhällssektorema dir.
1995:22. Beredningen har arbetat med frågor åtgärder fört.ex. attom
skydda fjällvärlden förbereder strategi och åtgärder för bättresamt en en
miljö i landets skärgårdar. På det förstnämnda området har bl.a.
beredningens förslag legat till förgrund regeringens proposition i maj
1996 hållbar utveckling i fjällområdena prop. 1995/961226.om
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beredningsorgan liknande slag KretsloppsdelegationenEtt ärav som
har i uppdrag fram strategi för kretsloppsanpassningatt ta en av
varusektom och successivt föreslå producentansvar föratt nya varu-

Delegationen har exempelvis förslag tillpresenteratgrupper. pro-
ducentansvar för bilar, byggsektorndäck, elektriska och elektronis-samt
ka produkter. fråga däck delegationenshar förslag lett tillI om
författningsregler i förordningen producentansvar för1994:1236 om
däck och i 1995/961174 bet. 1995/96:JoU21, rskr. 1995/962295prop.

godkänts riksdagen har regeringen föreslagit att ettsom av pro-
ducentansvar för bilar skall införas.uttjänta

Från utredningsväsendet i övrigt kan exempel dennämnas attsom
s.k. Batteriutredningen i början lämnat betänkandeår 1996 ettav om
hanteringen miljöfarliga batterier. betänkandet föreslås åtgärder förIav

insamlingen och omhändertagande miljöfarliga batterier skall bliatt av
bättre. utredningsförslaget skall insamlingen skötas kommuner-Enligt av

och betalas med avgift från tillverkare och importörer. Ettna en
omfattande arbete har igång den s.k. Kommunikationskommitténsatts av
med avseende bl.a. bättre trañkmiljö dir. Under vårenpå 1994: 140.en

har utredning vidare föreslagit två områden, Uppsalaåsen--1996 atten
Älvrummet bör national-Fyrisån och i Trollhättan, skyddas s.k.som

park hittills finnsstadsparker tillsammans med den enda dettasom av
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, iblandslag i landet, nämligen

redovisade förslagen bereds f.n. i regerings-också kallad Ekoparken. De
kansliet.

identifieras fortlöpande och kräver uppmärksamhetriskområdenNya
har exempelvis hormonpåverkandeoch initiativ. Under år ämnensenare

har diffusa spridningen antimikrobiel-debatterats alltmer. Vidare den av
förantibiotika till miljön uppmärksammats, främstt.ex.ämnen att

bakterier. bakgrunddessa kan upphov till resistenta bl.a.Motämnen ge
riskbild användningen kemiskaeventuellt förändrad ämnenav en av av

har regeringen i maj tillsatt kommitté för kemikalie-1996 överatten se
Översynenpolitiken. påkallad Sveriges medlemskap i EUär även av

dir. 1996:40.
utförs i olika sammanhangResultatet det arbete successivtsomav nu

kommer, enligt vad har redovisats i den miljöpolitiska skrivelsensom
ligga till grund för samlad miljöpropo-1995/96: till riksdagen,120 att en

sition under propositionen skall lämnas föreslag till bl.a.våren 1998. I
med frånoch omarbetade svenska miljömål utgångspunkt t.ex.nya

Agenda 21-kommitténs och Kemikaliekommitténs förslag.
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Lagstiftning1.1.8 miljöpolitiskt styrmedelsom

Mot slutet 1980-talet visade det sig tydligt aktiva insatser frånattav
dem främst påverkar miljön, dvs. olika verksamheter i privat,som
kooperativ, kommunal eller statlig regi, något de viktigaste förär attav
miljö- och hälsoskyddsarbetet skall bli framgångsrikt. krävsDet också
insatser det allmänna formi bl.a. markinvesteringar och vård,av av
miljöövervakning, miljöforskning och utbildning administrativa ochsamt
ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. Med detta följer att
lagstiftningen på området måste till tidens krav fungeraoch påanpassas
det i miljöpolitiken. alltså lagstiftningensDet uppgiftsätt ärsom avses

säkerställa de miljöpolitiska målen. måsteDen tydlig ochatt vara
effektiv för bidra till miljöhänsynen allaatt att genomsyrar sam-
hällssektorer. Utvecklingen med ökad import föroreningar ochen av
många små och diffusa utsläpp har lett till problemen i dagattmer
framstår annorlunda vid tiden då huvuddelen miljölagstiftningänsom av
kom till. bakgrundMot de principer präglar den intematio-av som nu
nella och nationella miljöpolitiken kan lagstiftningen inte heller som
hittills inriktad primärt bara på akuta problem och större ut-vara
släppskällor.

Genom delrefonner miljölagstiftningeni under 1980-talet, inomt.ex.
miljöskydds-, hälsoskydds- och kemikalielagstiftningen, har grunden
lagts för ändamålsenliga regler miljöområdet. Vissa principer,mera

produktvalsprincipen eller med benämning sub-t.ex.som en annan
stitutionsprincipen kemikalieområdet, har fått genomslag i lagstift-
ningen. Med hänsyn till den miljöpolitiska utvecklingen finns ändå en
del brister kvar i lagstiftningen. Regler splittrade olika lagverk
överlappar varandra och myndighetsansvaret inte alltid klart. Vidareär
föreligger behov bl.a. skärpta tillåtlighetsregler, vidgad möjlighet attav
meddela föreskrifter med generell räckvidd och anpassning special-av
lagstiftning, trafikområdet, till den allmänna miljölagstiftningen.t.ex.
I sammanhanget skall ocksåerinras enligt Riodeklaratio-attom en av

principer åtar sig alla verkningsfull miljölagstift-stater att antanens en
ning i vilken också bör ingå till ersättning för dem drabbatsrätt som av
miljöskador. Genom den lagharmonisering blivit följdensom av
Sveriges inträde i aktualiserasEU ytterligare undersökning och
överväganden förhållandet mellan svensk miljölagstiftning ochav
internationella åtaganden. Senare i betänkandet lämnas översiktliga
redovisningar gällande EG-regler. Vidare redovisasrättav resp.
kortfattat några aktuella lagstiftningsfrågor tagits i riksdagensom upp
de åren.senaste

bakgrundMot bl.a. de brister i lagstiftningen påpekatsav som nu
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statsmakterna igång utredningsarbete med uppgift genomgri-satte ett att
pande reformera den svenska miljölagstiftningen. Målet attvar
lagstiftningen skulle bli lättare överblicka och tillämpa och denatt att

för skärpningar i takt tiden.skulle olika med Tankar attutrymme omge
arbeta och skärpa de olika bestämmelserna i enhetligtettsamman

fram i början l990-talet. Formellt beslutlagverk, miljöbalk, växte aven
detta fattades riksdagen ställde sig bakom regeringensattom genom

förslag miljöproposition. Enligt vad framgåri 1991 års som av
miljöbalksförslagkommande avsnitt i betänkandet har tidigare lagts

förslagfram. regeringsförklaringen hösten uttalades1994I att ett nytt
föreläggas riksdagen. Miljöbalksutredningen,till miljöbalk kommer att

förslag till Miljöbalken.direktiv skall redovisas lämnarstrax, nuvars
innebär modern, samordnad och skärpt miljölagstiftningFörslaget en

harmoniserad till EG- rätten.
fortsätter sitt arbete förMiljöbalksutredningen att presentera

förslag till Övergångsbestämmelser och följdlagstift-betänkanden med
förordningar miljöområdetning betänkande med påöversynettsamt av

och andra återstående lagstiftningsfrågor.

innehållMiljöbalkens mål, och nyheter1.1.9

förutsättningar för hållbar utvecklingMiljöbalken syftar till skapaatt en
miljöbalkens regler och andra styrmedel skalli samhället. Med nu

tillförsäkras hälsosam och godkommande generationerlevande och en
målet skall människors hälsa och miljönmiljö leva nåFöratt att

förorsakasoch olägenheter deskyddas skador oavsettmot om av
eller Vidare skallföroreningar eller andra störningar sätt.annat

den biologiskavärdefulla kulturmiljöer skyddas och vårdas,ochnatur-
mark, och fysisk miljö i övrigtmångfalden bevaras vattensamt

ekologisk, social och samhällsekonomiskanvändas frånså att en
och energisynpunkt god hushållning med tryggas.naturresurser
återanvändningSlutligen skall kretslopp med hushållning, ochett

främjas.återvinning materialav
ställning. skallmiljöbalken miljön generellt starkareI Detges en

angelägenhet för och inom sin verksamhet ochattvara en var en
för balkens mål förverkligas. Allmännasamhällssektor verka att

miljöfarlig verksamhet ochaktsamhetsregler skall gälla för både s.k. i
princip allt mänskligt handlande kan befaras motverkaannat som
förutsättningarna balkens mål.nåatt

inarbetas i miljöbalken för skapa bättreFlertalet miljölagar att
effektiv lättillgänglig miljölagstiftning.överblick och Detsamt en



SOU 1996: 103 Inledning 183

betyder till börja med de centrala miljölagarna naturvårdslagen,att att
miljöskyddslagen, miljöskadelagen och lagen kemiska produktersom
sammansmälts i balken. Vidare arbetas hälsoskyddslagen, renhållnings-
lagen, gentekniklagen, dumpningslagen, lagarna tillfälliga bilförbudom
och svavelhaltigt bränsle lagarna spridning bekämp-samtom om av
ningsmedel skogsmark och förhandsgranskning biologiskaöver om av
bekämpningsmedel i balken. gäller lagenDetsamma åtgärderom
beträffande djur och tillhör skyddade Med deväxter arter.som nu
nämnda lagarna samordnas dessutom lagen skötsel jordbruks-om av
mark, naturresurslagen delar vattenlagen.samt stora av

harDet varit naturligt ytterligare antal mark- ochövervägaatt ettom
miljölagar borde samordnas i balken. Beträffande denna lagartyp av
fortsätter utredningen sitt arbete för fråganlösa hur de skall kopplasatt
till eller arbetas in i balken ändamålsenligt gällerDet desätt.ett t.ex.
lagar knutna till naturresurslagen. det fortsattaI arbetetärsom nu
behandlas bl.a. skogsvårdslagen, fordons- och bilavgaslagstift-även
ningen, kämsäkerhetslagstiftningen, strålskyddslagstiftningen f.n.som
lämnats utanför miljöbalken.

Miljöbalksutredningen vill det har framhållautöver sagtssom nu en
del de nyheter föreslås.av som

Aktsamhetsregler
Miljöbalken skall enligt vad har innehålla kapitelsagts ettsom nyss
med allmänna aktsamhetsregler. Inledningsvis följer dessa regler attav

verksamhetsutövare skall vidta försiktighetsmåttde behövs fören som
förebygga, hindra eller motverka verksamheten kan medföraatt att

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Därefter följer
antal aktsamhetsregler i många fall kan vid-ett sägassom vara en

areutveckling denna grundläggande bestämmelse. Således skallav en
verksamhetsutövare skaffa sig den kunskap behövs bl.a.som om
riskerna med verksamheten och vidare välja lämplig plats lokalise-en
ringsprincipen, hushålla med och energi utnyttjanaturresurser samt
möjligheterna till återanvändning och återvinning kretsloppsprincipen.
Verksamhetsutövaren skall undvika kemiska och biotekniskaäven
produkter kan med mindre riskabla produkter pro-ersättassom
duktvalsprincipen eller, den ibland benämns, subtitutionsprincipen.som
Ytterligare gäller allmän aktsamhetsregel alla yrkes-attsom en som
mässigt bedriver eller bedriva verksamhet skall tillämpa bästaattavser
möjliga teknik. Till aktsamhetsreglerna hör också skyldighet för denen

bedriver verksamhet utanför skyddat område, nationalparkett t.ex.som
eller till skada inte uppkommer i detta område.naturreservat, att attse
Slutligen innehåller aktsamhetsreglerna principen förorenarenattom
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betalar. I sista hand, aktsamhetsreglema inte kan hindra oacceptablaom
skador, träder balkens s.k. stoppregel in. Miljöbalkens generella regler
för verksamheter skall gälla verksamhet består i organiseraäven attsom
friluftsliv.

Milokvalitetsngrmer
Regler s.k. miljökvalitetsnormer införs för bl.a. kommaattom
kväveutsläpp Enligt dessa regler skall miljökrav, dvs. förm.m. normer
högsta tillåtna halter miljöfarliga i luft eller kunnaämnen vatten,av
ställas för geografiskt område, län eller delar län.ett t.ex. ett ettupp av

Milökgnsekvensbeskrivningar
Kraven miljökonsekvensbeskrivningar utökas och skärps och
allmänhetens inflytande förstärks.

Qmrådesskydd
Miljöbalkens regler långtgående möjligheter skydda olika slagsattger
geografiska områden. Skyddsformerna naturvårdsområdenaturreservat,
och det särskilda skyddet djur och inom område slåsväxter ettav

till skyddsform benämns naturreservat.samman en som

Husbehovstäkter
Husbehovstäkter skall kunna underställas prövningsplikt enligt miljöbal-
kens regler.

Avfall och milg"farlig1 avfall
Definitionerna avfall och miljöfarligt avfall enligt miljöbalkenav
föreslås bli desamma gäller inom EU.som

generella föreskrifter
Möjligheten reglera miljöfarlig verksamhet generellaatt genom
föreskrifter istället för, eller komplement till, individuella tillståndsom
utökas.

Särskilt förgskriftsråd
särskilt föreskriftsrådEtt inrättas för de centrala myndigheternas

föreskriftsarbete i anslutning till milljöbalken.

anläggningarStgra och ingipande verksamheter
trafikanläggningarStörre järnvägar, flygplatser och farleder,vägar,som

utbyggnadsföretag i vattenområden kommer helt eller delvis omfattasatt
miljöbalkens skärpta tillåtlighetskrav.av
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Regionala miljödomstolar
samladEn miljöprövning vid regionala miljödomstolar föreslås ersätta

den prövning idag sker vid Koncessionsnämnd för miljöskydd.som
Prövningen både miljöskydds- och vattenfrågor enligt balken.avser

Miliggrganisatigners överklagarm" att
Allmänhetens möjligheter delta vid prövningen ökaratt attgenom
miljöorganisationer får överklaga domar och beslut i miljöären-rätt att
den.

Enhçtligt sakägarbegrepp
Enligt miljöbalken skall enhetligt sakägarbegrepp gälla medett
utgångspunkt i det idag gäller enligt miljöskyddslagen.som

Tillsyn
Tillsynsbegreppet definieras och tydlig ansvarsfördelning tillsynenen av
enligt miljöbalken lokal,på regional och föreslås.central nivå

Straff
Straffen för överträdelser miljöområdetpå skärps.

Miljösanktionsavgift
skärptEn miljösanktionsavgift miljöskyddslagens miljös-ersätterny

kyddsavgifter och skall kunna påföras den bryter uppställdamotsom
miljökrav.

Eftçrbehandling
Ansvaret för efterbehandling förorenade mark- och vattenområdenav
ökar.

Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring
Miljöskadeförsäkringssystemet utvidgas till omfatta ävenatt en
saneringsförsäkring.

Genom miljöbalken reformeras svensk miljölagstiftning genomgripande.
Endast i några få länder pågår liknande lagstiftningsarbete.
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effekter utanför miljöom-Utredningsförslagets1.1.10

rådet

Miljöbalksutredningens förslagekonomiska konsekvensernaDe av
avsnitt i betänkandet. Omorganisationenbehandlas i ett avsenare

regionalpoli-kan förmodas leda till vissaför miljöprövningensystemet
nämnda avsnittet ekonomiskatiska effekter vilka i dettas upp nyss om

generellabeaktas detkonsekvenser jfr dir. 1992:50. Där även
åtaganden dir.direktivet offentliga 1994:23.prövaattom

jämställdhetspolitiska konsekvenser skall alladirektivetEnligt om
redovis-analys och innehållaförslag läggs fram föregås enav ensom

effekterna. utredaren bedömerde jämställdhetspolitiska Omning attav
meningsfulltanalys och redovisning inte kan påsådan sättgöras etten

enligteller karaktär, skall dettatill följd utredningsuppdragets ämnetsav
och särskilt motiveras jfr dir. 1994:124.det nämnda direktivet anges

finna dess förslag, könsneut-Miljöbalksutredningen kan inte äratt som
därförjämställdhetssynpunkt. framståreffekter från Detrala, har några

analys eller redovisningmeningsfullt försöka företa någoninte attsom
finns dock anledning igeneffekter. detta sammanhangsådan I attav

viktigt alladen betonas dethänvisa till Riodeklarationen. I är attatt
hållbar utveckling.deltar i arbetet för nå Enmedborgare att aven

spelar avgörandevidare kvinnordeklarationens principer att enanger
utveckling och deras full-miljövård ochroll i frågor gäller attsom

för hållbardärför betydelse uppnåvärdiga deltagande är största att enav
ytterligare vid världskvinno-har utvecklats FN:sutveckling. Principen

konferens i Peking år 1995.

och informationutbildningBehov1.2 omav

miljöbalksreformen

bred in-Miljöbalksrefonnen introducerasFörslag: genom en
regionalnivå.utbildningsinsats främst lokal ochformation- och

intemationellnivå.också motiverade påInformationsinsatser är
informations- och utbild-medel anslås för sådanSärskilda en

ningsinsats.

kvantitativtkraft introducerasmed miljöbalken träder iochI att en
finns dålagstiftning berör alla.kvalitativt omfattande Detoch ettsom

information till allmänheten. Genomövergripande behov attav
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miljöbalken vidare innebär systematiska och materiellastora ändringar
det svenska miljörättsliga regelsystemet behöver företrädare förav

tillstånds- och tillsynsmyndigheter, polis, åklagare och andra skallsom
tillämpa balkens regler fördjupad information och utbildning. Reformen
kan på så snabbt få effektivtsätt genomslag och förväntadeett ge
positiva effekter i miljöarbetet. Lagstiftningsarbetet bör följaktligen snart
följas informations- och utbildningsinsatser vid lokala, regionala ochav
centrala konferenser. Särskilda informationsinsatser kan också vara
motiverade internationell nivå, särskilt med avseende på de länder

tillsammans med Sverige ingår i EU. Det dessutom betydelsefulltärsom
de i olika officiella sammanhang företräderatt Sverige miljöom-som

rådet har kunskap och utgår från miljöbalken i sitt arbete förom en
bättre hälsa och miljö. deFör angivna insatserna skallatt ett gottge
resultat det också nödvändigär relevant och ändamålsenligtatt ett
informations- och utbildningsmaterial utarbetas. Miljöbalksutredningen
föreslår därför särskilda medel anslås för verksamhetatt det slagav som

har beskrivits.nu

1.3 Miljöbalksutredningens direktiv

Tidigare har omfattandenämnts utrednings- och lagstiftnings-att ett
arbete på miljöområdet inleddes år 1989. Då tillkallades parlamenta-en
risk kommitté för miljöskyddslagstiftningengöra översynatt diren av
1989:32. Kommittén, Miljöskyddskommittén,antog namnetsom
uttalade i principbetänkande samordningett miljölagstiftningenatt en av
borde komma till stånd SOU 1991:4. Med kommitténs princip-
betänkande underlag gjorde regeringen bedömningen de centralaattsom
miljölagarna skulle samlas i miljöbalk prop. 1990/91:90. Sedanen
riksdagen i allt väsentligt ställt sig bakom regeringens ställningstaganden

det fortsatta utredningsarbetet se bl.a. 1990/91:JoU30, rskr. 338om
fick Miljöskyddskommittén i uppdrag lägga fram förslag tillatt en
samlad miljölagstiftning i miljöbalk dir. 1991:54.en

Miljöskyddskommittén överlämnade i februari 1993 sitt huvud-
betänkande förslagmed till miljöbalk SOU 1993:27. Senare årsamma

Utredningen miljöskadeförsäkringenöversyn Mavgav om av m.m.
1992:01 sitt slutbetänkande Miljöskadeförsäkringen i framtiden SOU
1993:78. På grundval detta jämte utredningsunderlag och efterannatav
Lagrådets yttrande fattade den dåvarande regeringen den 18 augusti

beslut1994 proposition 1994/95:10 Miljöbalk.om
Med utgångspunkt från den planerade miljöbalken regeringen igav

april 1993 särskild utredare i uppdrag utreda och lägganärmareatten
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iorganisation miljöområdet, bl.myndigheternas påfram förslag a.om
föreskrifts-mellan centrala myndigheter,ansvarsfördelningenfrågor om

Inför beslutettillsynen dir. 1993:43.tillståndsprövningen ochrätten,
fick utredningen,1994/95:proposition 10 namnetantogsomom

förbereda inrättandeti uppdragMiljöorganisationsutredningen, även att
dir.Miljöombudsmannenmiljöområdetmyndighet påen nyav -

framhar utredningen lagtsistnämnda uppdragBeträffande1994:48. ett
delbetänkande SOU 1994:123.

tillträdde iförklarade regeringen,skrivelse till riksdagenI som
miljöbalkfram förslag tillavsikt läggasinoktober 1994, ett nyttattsom

Efterskr. 1994/95:30.proposition 1994/95:10återkallade därföroch
fått uppdragtilläggsdirektiv iMiljöorganisationsutredningen idetta har

Utredningen,dir. 1994: 134.fram det förslagetläggaatt namnvarsnya
och kompletteraskall utvecklaMiljöbalksutredningen,tilländrats

förslag tillmiljöbalk lämnaförslag tilltidigare närmareatt engenom
direktivet börmiljölagstiftningen. Enligtolika delarintegrering avav

särskiltutredningen överväga att
ändamålsenligthälsoskyddsreglema påochmiljö-smälta ettsamman-

sätt,
skogsbruket,jord- ochsärskiltinföra regler rörsom-

delvis,helt ellerinfoga vattenlagen-
miljöbalken och isanktionsbestämmelser istraff- och andraöverse-

utanför balken,lagarmiljöanknutna
processuella ställning,miljöorganisationemasstärka-

miljölagstiftningen.instansordningen iöverse-
gälla idirektiventidigare givnaskall detilläggsdirektivenEnligt

betänkandefogas till dettadirektivdelar. Utredningenstillämpliga som
agg

Miljöfrågor i riksdagen1.4

huvud-medhar arbetatMiljöbalksutredningenden tidUnder som
miljöpolitiskasammanhang behandlati olikabetänkandet har riksdagen

riksdagsbe-dennakort redovisningavsnitt lämnasfrågor. dettaI aven
ämnesområdenväsentligti allt påRedovisningen inriktashandling. som

arbete.till utredningenshar anknytning

1994/95Riksdagsåret1.4.1

återkallelseregeringensmed anledningmotionI av prop.aven
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1994/95: 10 med förslag till miljöbalk framställdes yrkande attom
riksdagen skulle det föreliggande förslaget.anta Riksdagen avslog
motionen med hänvisning till regeringens återkallarätt propositioneratt
se 1994/95:JoU8.

I riksdagsärende behandlades några motionsyrkandenävensamma
från den allmänna motionstiden 1994 miljölagstiftningen. Frågornaom
i motionerna gällde bl.a. begäran regeringen skulle lämnaatt förslagom
till bevarandelag med skyddsinstitut för odlingslandskapen samt
skärpning miljöskyddslagen och införande utsläppsgränser förav av
vissa miljöfarliga Utskottetämnen. hänvisade till det återupptagna
miljöbalksarbetet och uttalade detta i eller mindreatt större utsträckning

inriktat på de frågoräven i motionerna.var togs Utskottetsom upp
ansåg frågorna för tillfället inte bordeatt föranleda något uttalande från
riksdagens sida. På utskottets hemställan avslog riksdagen motionerna

miljölagstiftningen.om
skrivelseI 1994/95 :120 till riksdagen presenterade regeringen

inriktningen det miljöpolitiska arbetet och lämnade redovisningav en av
tillståndet i miljön. Regeringen uttalade i skrivelsen lagstiftningenatt
skall samlas i miljöbalk, blir heltäckande det tidigareänen som mer
framlagda balkförslaget. Skrivelsen innehöll vidare redogörelse fören
huvuddragen Miljöbalksutredningens uppdrag enligt tilläggsdirektivenav
dir. 1994:134 med information tidsplan för utredningens arbete.om

Riksdagen behandlade skrivelsen samtidigt med antal motionsyr-ett
kanden från den allmänna motionstiden år 1994 och 1995 bl.a.om
miljöbalken se l994/95:JoU16. Motionerna innehöll yrkandent.ex. om

det miljöbalksförslagetatt borde läggas fram tidigare vadnya än som
hade redovisats i regeringens miljöpolitiska skrivelse. Vidare innehöll
motionerna förslag långtgående samordning och flera skärpningarom en

svensk miljölagstiftning i miljöbalk, förlängd preskriptionstidav en ny
för anspråk enligt miljöskadelagen talerätt för ideella organisationersamt
i miljöärenden. Dessutom framfördes i motionerna synpunkter bl.a.om
miljökvalitetsnormer.

Beträffande tidsplanen för det fortsatta miljöbalksarbetet uttalade
riksdagen på förslag utskottet, sammanhållen miljölagstiftningattav en
i miljöbalk bör träda i kraft den januari1 1998en ny senast samt att
propositionen bör framläggas i så god tid riksdagsbehandlingenatt
hinner avslutas före sommarupphållet år 1997. Med detta tillkännagivan-
de ansåg riksdagen motionsyrkandenaatt miljöbalksförslagett nyttom
hade tillgodosetts rskr. 306. Riksdagen avslog motionsyrkandena i
övrigt med hänvisning till det kommande miljöbalksförslaget.
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Riksdagsåret 1995/961.4.2

trettiotal motions-jordbruksutskottetbehandladeUnder hösten 1995 ett
frågororganisatoriskaoch vissamiljölagstiftningenyrkanden m.m.om

handlade bl.a.Motionerna1995/96:JoU2.miljöområdet sepå om
integrering energi-miljöskadligaför vissautsläppsgränser ämnen, av

miljöredovisning/obligatorisktillståndsgivningen,klimatfrågor ioch
miljökonsekvensbe-obligatoriskaochför företagenmiljörevision

Även tillsynsarbetetexploateringsföretag.för togsskrivningar större upp
med behandlingensambandtäkter.beträffande Ii motionerna, t.ex. av

Miljöbalksutredningensutskotteterinradeorganisatoriska frågor attom
frågor.sådanaomfattarocksåuppdrag

arbeteMiljöbalksutredningenstillanknytningmedMotioner nära
tillhänvisadeUtskottetförenklatutskottetbehandlades sätt.ettav

miljöbalkpropositionoch till den1994/95:JoU16betänkandet om en ny
utskottetsPåkunde förväntas år 1997.beslutriksdagensenligtsom

behandlade motionerna.sålundaderiksdagenhemställan avslog
ochockså motionerbehandladesriksdagsåret vatten-Under om

sammanhang.i olika Enavfallshanteringkemikaliekontroll ochluftvård,
arbete.Miljöbalksutredningensberördemotionerdel dessaav

luftvårdochmotionerbehandlingenmedsamband vatten-I omav
baserade pågenomförandeplanerdelsyrkandenbl.a.togs omupp

i havet,miljösituationenförbättringavrinningsområden förflodernas av
förbudgetanslagmål ochkonkretariktlinjer,övergripandedels

uttaladeUtskottet1995/96:J oU9.havsmiljöför bättreåtgärdsplaner en
miljökvalitetsnormer,baserade ärbindande planer, storrättsligt enatt

anfördeUtskottetlagstiftningssynpunkt.bl.a.fråga frånkompliceradoch
rättsverkan måsteoch derasmiljökvalitetsnormerfrågor kringvidare, att

slagdetmed planervidaregårklarläggas innanhandi första avman
Miljöbalks-tillhänvisade utskottetdeldennaberörde.motionerna Isom
behandlademotionsyrkandeBeträffandearbete.utredningens ett som

skulle kunnadricksvattenförjningbärkraftiglångsiktigthurfrågan en
slutbetänkandeGrundvattenutredningenstillutskottethänvisadesäkras

dettaförslagen ipåpekadeoch1995:45Grundvattenskydd SOU att
arbete.Miljöbalksutredningensinförlivats ihuvudsakligenbetänkande

behandlade motionerna.utskottet dehemställanavslog påRiksdagen av
Även utvecklingenmotionerbehandligensamband med moti omav

Miljöbalksutred-berördesavfallshanteringochkretsloppssamhälleett
aktualiserades fråganmotion1995/96:JoU13. Iarbeteningens omen

och soptippar.avfallsdeponierförregelverkutarbetande nyttettav
lagstiftninggällanderåder enligttillståndsplikterinradeUtskottet attom

Miljö-erinrade vidareverksamhet. Utskottetmiljöfarlig attför all om
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balksutredningen i sitt arbete förmodas lämna förslag till närmareen
integrering olika delar miljölagstiftningen och därvid särskildav ägnaav
uppmärksamhet åt smälta bestämmelsernaatt hälsoskyddsamman om
och miljöfarlig verksamhet. dettaI hänseende ansåg utskottet detatt var
lämpligt avvakta resultatet utredningensatt arbete.av

Flera motioner avfallshanteringen innehöll krav förändringarom
i renhållningslagstiftningen. Utskottet påpekade, efter allmän erinranen

syftet med Miljöbalksutredningens arbete, frågorom att om pro-
ducentansvar och andra frågor kretsloppsanpassningrör harsom en
vidare tillämpning den kanän åstadkommas renhållnings-som genom
lagstiftningen. I anslutning till detta framhöll utskottet utredningenatt

iäven uppdrag igetts vadöverväga mån kretsloppsfrågomaatt skall
regleras utanför det kapitel i balken avfallshanteringen.rörsom
Dessutom konstaterade utskottet utredningen med anledningatt härav
tillsatt särskild arbetsgrupp för avfallsfrågor och kretslopp.en

Vid behandlingen antal motioner kemikaliekontrollettav om m.m.
från allmänna motionstiden 1995 höll jordbruksutskottet i december

år utfrågning med Miljöbalksutredningen. Enligt utskottetsamma en var
motionerna två huvudtyper, dels sådana rörande övergripandeav mer
frågor lagstiftning, mål och riktlinjer dels sådana medom m.m.,
yrkanden förbud eller andra restriktioner specificerade produkterom mot
och anslutningI till behandlingen motioner i den förstavaror. av

kom utskottet in på Miljöbalksutredningens arbete.gruppen Motionerna
handlade bl.a. tillämpningen substitutionsprincipen enligt 5 §om av
lagen kemiska produkter. Vidare framställdes motionsyrkandenom om

försiktighetsprincipen skulleatt tyngd kemikalieområdet,påstörreges
omvänd bevisbördaatt borde lagfástas beträffande olikaen ämnens

effekter på den miljön straffen föryttre miljöbrott börsamt att skärpas.
Utskottet erinrade både den lagtekniskaatt utformningenom av
subtitutionsprincipen och uppföljningen den praktiska tillämpningenav

denna princip ingår väsentlig del i Miljöbalksutredningensav som en
uppdrag. Mot den bakgrunden och med hänsyn till vad framkommitsom
vid den tidigare nämnda utfrågningen ansåg utskottet det föratt var
tidigt frågan lagändringatt ta i detta avseende. Utskottetupp om
konstaterade vidare försiktighetsprincipen,att även principen denom
omvända bevisbördan och straffsatsema i miljölagstiftningen övervägs
inom för utredningens uppdrag varför motionerna i dessa delarramen
avstyrktes.

Utskottet hänvisade till Miljöbalksutredningen iäven ett annat
sammanhang. Vid behandlingen motionsyrkande med begäranettav om

utredning i fråga statlig förstärkning kommunernasen om av resurser
för tillsyn och inspektion tillståndspliktiga anläggningar anfördeav
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totalaomfattar bl.a. kommunernasarbeteutredningensutskottet att
hemställan beslötutskottetsnaturvårdsfrågor. Påochför miljö-ansvar

motioner.och övrigaavslå dennasåledesriksdagen att
redovisade regeringenriksdagentill1995/96:120skrivelseI

arbetet under år 1995. Ettmiljöpolitiskaoch deti miljöntillståndet
detinnehöll erinranmiljöpolitikenstyrmedel iavsnitt omenom

miljöbalk.tillförslagåstadkommamedpågåendet arbetet ett nyttatt
redovisningregeringensinvändningarinte någrauttaladeRiksdagen mot

avslogs bet.anledning denisamtliga motionerochi skrivelsen av
rskr. 196.l995/96:JoU17,

kommentarMiljöbalksutredningens1.4.3

tidunder denriksdagenkonstateraMiljöbalksutredningen kan att som
hänvisning tillmedflera motioneravslagitomfattarredovisningdenna

miljöbalksförslagdetUtredningen bedömerutredningens arbete. att som
ochfrågortäcker deväsentligtbetänkande i alltfram i dettaläggs

frågordet finnsden måni motionerna. Itagitsharproblem uppsom
betänkan-idettaförslagi utredningensinnefattasinte senareangessom

fall föreslåssådanain.där frågan Försammanhang atti detdet passar
eventuellt fortsattöverväganden ochför ytterligareföremålfrågorna blir

vid sidanligger aningområden,utredningsarbete. På några omsom en
initiativ tillredan tagitregeringenharuppdrag,utredningens nya

-revisionochmiljöredovisninggällerdetutredningsuppdrag, närt.ex.
och jämförabedömaförinformationssystemdir. 1996:4 attsamt

dir. 1996:34.miljöperspektiv seföretag ettur
ytterligareframläggaalltsåMiljöbalksutredningen planerar att

tillÖvergångsbestämmelsertillmed förslagnämligenbetänkanden, ett
medochtill balkenföljdlagstiftningförslag tillmedmiljöbalken, ettett

förordningar.bl.a. behovetåterstående frågor,beträffandeförslag av
förfogandetill sittförhållandevis kort tidhaftharutredningenEftersom

följa ochocksåvibetänkandetaktuellaför det att uppavsernu
beredningen.fortsatta Detfrågor i denbehandladetill redanåterkomma

bestämmelser.processuellagälla delkan bl.a. en



SOU 1996: 103

Gällande rätt

Det finns antal författningarett stort helt eller delvisnumera gällersom
miljöfrågor. I Miljöskyddskommitténs principbetänkande Miljölagstift-
ningen i framtiden, bilaga 2 SOU 1991:5 har flertalet dessaav
författningar kartlagts och analyserats. Vidare har kommittén i huvud-
betänkandet Miljöbalk SOU 1993:27 beskrivit den historiska ut-
vecklingen miljölagstiftningen. Miljöbalksutredningen lämnarav därför
här översiktlig redogörelse för gällandeen på miljöområdet.rätt
Uppmärksamheten koncentreras på de lagar enligt utredningenssom
förslag bör ingå i miljöbalken, avsnitt deI allmänna avsnitten ochse
författningskommentaren redovisas gällande inklusiverätt, EG-rättens
miljöregler, ingående sådannär redovisning anknytermera tillen
utredningens överväganden och förslag.

Miljöskyddslagen 1969:387 till sin räckviddär den omfattandemest
miljörättsliga lagstiftningen. Ursprungligen utvecklades miljöskyddsla-

tillåtlighetsregler, eller kravregler, eftergens i vattenlagstift-mönster
ningen. Därifrån överfördes också regler ytvattenföroreningar medom
viss skärpning. Av särskild betydelse miljöskyddslagen innehöllattvar

regler till skydd luftföroreningar. Numeranya mot lagen tillämpligär
även verksamhet kan förorsaka förorening grundvatten.som av
Miljöskyddslagen reglerar således och luftföroreningarvatten- samt
buller och andra störningar i den miljön förutsattyttre stömingen haratt
anknytning till användningen fast egendom. Lagen syftar främst tillav

förebygga störningaratt tilläven återställa skadadeatt miljöer.men
Redan risken för olägenhet skall beaktas. huvudtankeEn med miljö-
skyddslagen miljöstörandeär verksamhetatt i viss utsträckning måste
tolereras, för få s.k. miljöfarligatt utöva verksamhet gällermen krav
val bästa rimliga plats skyldighet vidta försiktighetsmåttav samt att och
skyddsåtgärder Bland lagens kravregler finns regelm.m. även enligten
vilken viss mycket riskabel verksamhet praktiskt förbjuds.taget
Tillämpningen miljöskyddslagen bygger väsentligen tillstånds-av och
anmälningsplikt tillsyn. Frågor tillståndsamt prövas särskildom av en
myndighet inrättades vid lagens tillkomsten, Koncessionsnämndensom
för miljöskydd. Nämndens beslut överklagas hos regeringen. Verksam-
heter mindre omfattning och med lindrigare verkningarav prövas av

7 16-0729
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koncessionsnämnden.hosöverklagaskanbeslutlänsstyrelsen vars
miljöskyddsförordningenireglerasförprövningspliktenOmfattningen av

Naturvårds-verksamhetmiljöfarlig utövasTillsynen1989:364. över av
hälsoskyddsnämndema.ochmiljö-länsstyrelsernaverket, samt

verksamhetvarjehuvudregelngällermiljöskyddslagen attEnligt som
förmöjligheterdock införtsharårUnderindividuellt.prövas senare

inomlänsstyrelsenbemyndigande, attregeringenseftereller,regeringen
förföreskriftergenerellameddelastillåtlighetsreglerför lagensramen

förklaratregeringenområdeninomverksamhetmiljöfarlig somsom
Europeiska unioneninträde iSverigesharVidaremiljöskyddsområden.

förbemyndigandemedfört medbestämmelseinförtsi lagenatt ennu
meddelabestämmerregeringenmyndighet attdenellerregeringen som

med-följerförsiktighetsmåttdeföreskriftergenerella avsomom
unionen.lemskapet i

de flestautgångspunktenöskyddslagenmilj attVid tillkomsten varav
Successivt harlandetslösas inom gränser.skulle kunnamiljöproblemen

berorväsentlig månimiljöndenförsämringensig yttredet visat att av
erfarenheterDessaländernas gränser.föroreningar övertransport av

miljöskyddsområdet. Ettreglermellanstatligatillupphovhar gett
anledningmed1974:268lagenregleringsådanexempel äräldre en
Danmark,mellanfebruari 1974den 19miljöskyddskonventionenav

miljöskyddskonventionen.nordiskaden s.k.SverigeochFinland, Norge
störningarpåtalamöjlighetmyndigheterochenskilda att somDen ger

land.nordisktihar sitt annatettursprung
förskadeståndreglerursprungligeninnehöllMiljöskyddslagen om

1986årregler brötsverksamhet. utDessamiljöfarligorsakadskada av
kap.regler 3grannelagsrättsligamed vissatillsammansfördesoch ur

1986:225.miljöskadelagensärskild lag,tilljordabalken över en
principgäller imiljöskadelagen ävenenligtSkadeståndsansvar om

omfattaroch lagenstrikts.k.oaktsamvaritinteskadevållaren ansvar --
öskydds-miljomfattasverksamheterslagspraktiskt avtaget somsamma

ochluftföroreningarvattenföroreningar,formerolikalagen, t.ex. av
miljöskade-omfattasskadorfallvissamarkföroreningar. För avsomav

gällerFörsäkringenmiljöskadeförsäkring.särskilddetfinnslagen omen
inteöskadelagenmiljenligtskadeståndtillharskadelidandeden rätt men

förloradskadeståndkräva ärbetalt ellerskadeståndet uträtten attfåkan
Reglerskadan.föransvarigutredaskan ärdet inteeller somvemom

tillBidragmiljöskyddslagen.ifinnsmiljöskadeförsäkringenom
elleranmälnings-bedriverdenbetalasskallförsäkringen somav

bidragsådanaverksamhetFöreskriftermiljöfarligtillståndspliktig om
miljöskadeförsäkring.1989:365förordningenfinns i om

karaktäriserasfrågormångahänfördesTidigare somnumerasom
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miljöfrågor till hälsovårdområdet. Begreppet hälsovård har genom
tillkomsten hälsoskyddslagen 1982:1080 detav vidareersatts av
begreppet hälsoskydd. Med hälsoskydd åtgärder för hindraattavses
uppkomsten sanitära olägenheter och för undanröjaav sådanaatt
olägenheter. Sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagenär störningen

kan skadlig för människors hälsa ochsom inte ringavara ellerärsom
helt tillfällig. Lagen gäller i princip alla stömingstyper varför tillämp-
ningområdet, i dessa avseenden, är miljöskyddslagens.större än
Hälsoskyddslagen dock begränsadär på det densättet syftar tillatt att
skydda människors hälsa inte naturmiljön. Hälsoskyddslagen harmen
ramlagskaraktär och får sitt konkreta innehåll till delstor genom
föreskrifter meddelas regeringen, kommunen eller myndighetsom av
med stöd bemyndiganden i lagen. Föreskrifter med stödav lagenav
finns bl.a. i hälsoskyddsförordningen 1983:616.

Bland de frågor kan regleras med stöd hälsoskyddslagen kansom av
kontrollnämnas avloppsvatten och avloppsledningar,av vännepumpsan-

läggningar och badvattenkvalitet, såväl i badanläggningar isom
strandbad. Vidare har regler förbud tomgångsköming beslutatsmotom
med stöd hälsoskyddslagen. Med stöd hälsoskyddslagstiftningenav av
kan också förekomsten bl.a. hästar, får, svin och i fångenskapav ormar
inom detaljplanelagda områden regleras.

Kommunerna har huvudansvaret för hälsoskyddslagstiftningenatt
iakttas. Ett uttryck för detta i lagensynsätt 1970:244 allmännages om

och avloppsanläggningarvatten- enligt vilken kommunen åläggs att
sörja för tillkomsten allmän va-anläggning det behövsnär medav
hänsyn till hälsoskyddet.

År 1992, i samband med Sveriges närmande till Europeiska unionen
EU, infördes i hälsoskyddslagen bemyndigande förett regeringen eller
myndighet regeringen bestämmer meddela föreskriftersom att om
gränsvärden för högsta tillåtna halt i luften vissa föroreningar.av
Därmed infördes i svensk möjligheträtt tillämpa s.k. miljökvali-atten
tetsnormer.

I anslutning till redogörelsen för hälsoskyddslagen bör lagenäven
1990:1079 tillfälliga bilförbud Mednämnas. stöd den lagenom fårav
regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, kommun rätt atten
meddela föreskrifter tillfälligt förbud och lastbilstrafikmotom person-
inom vissa områden i situationer då luftföroreningama akut hotutgör ett

människors hälsa.mot Hittills har Göteborgs kommun fått denna rätt
förordningen 1990:1080. I lagen bemyndigasgenom regeringen eller

myndighet regeringen bestämmer även utfärdasom att närmare
föreskrifter vilka föroreningar innebär akuta hälsoriskerom ochsom om
hur föroreningarna skall mätas.
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intemiljöproblemklart mångahar det ståttför undanUndan att
förorenandeutsläppenmängdmässigt ämnen,orsakas de största avav
miljöfarlighet,med mycketenskildaställeti t.ex.ämnen storutan av

Även olika produkter kankemikalier ochochkvicksilver DDT. svara
har visat sigmiljöpåverkan. Detnegativför olika även atttyper nyaav

industriellaavfallsförbränning, ividbildaskanmiljöfarliga ämnen
för sigstörningskällorinhemskaocksåoch att som varm.m.processer

påverkar miljönantaliförekommersmå sammantagetstortär men som
småjordbruk ochmotorfordon,frånutsläpp skerSådanakraftigt. t.ex.

blivit alltkemikaliefrågomadetta harförbränningsanläggningar. På sätt
miljöskyddsarbetet.viktigare i

iskärptesmiljöfarligaochhälso-års lag1973Genom varorom
1985:426gällande lagenproduktkontrollen. Denmånnågon omnu
människor ochskador påförebyggasyftar tillprodukterkemiska attatt

egenskaper.inneboende Lagenkemiskaförorsakasi miljön ämnensav
kemiska produktereller importerarhanterarpå demställer krav som

sådanaförsiktighetsmått ochbehövligaskall vidtadessa attsåsom att
mindre farliga,medkanundvikasprodukter skallkemiska ersättassom

endastprodukter harkemiskasubstitutionsprincipen. Lagenden s.k. om
alltsåenskilde ochdengällande direkt ärreglerfåtal motärett ensom

betydandegäller i ställettillämpningramlag. lagensutpräglad För ett
grundade påmyndighetsföreskrifter,ochregeringsförordningarantal

1985:835centrala förordningendenbemyndiganden i lagen. I om
och dettillsynbestämmelserbl.a.produkter finnskemiska avomom

kemikali-Tillsynen enligtproduktregistret.Kemikalieinspektionen förda
Kemikalieinspek-medmyndigheterfleradelad mellanelagstiftningen är

produkterkemiskastöd lagenMedsamordnande roll.tionen i omaven
bekämpningsmedel,exempelvisförordningarutfärdatshar vidare om

ozonskik-bryteravfall ochmiljöfarligt ämnenPCB nersomomm.m.,
tet.

produkterkemiskasidan lagenkemikalielag vidsärskildEn omav A
skogsmarkbekämpningsmedelspridning428 överlagen 1 983är .avom.

bekämpnings-spridaskogsmarkförbjudetdet överär attattangersom
gäller använd-lövsly.bekämpning Detsammaavsedda förmedel, av
med bekämp-behandlasenskilda trädstammardärmetoderningen av

Andra lagarundantag.till vissamöjlighetdockningsmedel. Lagen ger
kemikalielagstiftningen lagensärskilda ärtill denhänföraskansom

arbetsmiljölagenoch explosivabrandfarliga1988:868 samtvarorom
kemikaliekontrol-bl.a. förviktig,sistnämnda lagen1977:1160. Den är

kemiskalagentillämpningsområdedelvisoch harlen, omsomsamma
dock begränsatarbetsmiljölagenförTillämpningsområdet ärprodukter.

arbetsplatserna.miljön påden inretill
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En särskild författningar reglerarannan också skyddgrupp av mot
luftföroreningar, buller, skakningar och andra störningar för om-
givningen. Ofta gäller dessa författningar parallellt med bl.a. miljö-
skyddslagen, hälsoskyddslagen och lagen kemiska produkter,om men
tillämpningsområdet är tillavgränsat viss verksamhet.typmer av
Exempel på författning det slag lagenen utgörav som nu avses
1976:1054 svavelhaltigt bränsle syftar tillom motverkaattsom
utsläpp i luften svavelföreningar. Eftersom lagen typiskav är ramlagen
meddelas detaljerade materiella bestämmelser i förordningen
1976:1055 svavelhaltigt bränsle. Näraliggande vidareom bilav-är
gaslagen 1986:1386 syftar till förebygga bilaratt och andrasom att
motorfordon orsakar skador på människors hälsa eller på miljön genom
utsläpp till luften och andra Bilavgaslagenämnen. innehållerav avgaser

detaljregleringäven bilars indelning i miljöklassemaen om utgörsom
grund för ekonomiska styrmedel i form differentierad försäljnings-av
skatt.

Till kategori hälsoskyddslagen och lagensamma kemiskasom om
produkter kan också renhâllningslagen 1979:596 räknas. Liksom dessa
lagar renhâllningslagenär typisk lag. Mer detaljerade bestämmel-en ram

avseende den praktiska hanteringen, avgifterser finns im.m. ren-
hållningsförordningen 1990:984 och i de rättsligt bindande ren-
hållningsordningar varje kommun I renhâllningslagenantar.som
uttrycks principen källsortering stadgandet,numera om attgenom
avfallshantering skall ske på sådant åtgärderett sätt underlättaratt som
återanvändning och återvinning avfallet främjas, det behövs förav om

råvaror elleratt energi eller med hänsyn till miljövården.spara Varje
kommun för hushållsavfall forslasatt till behandlingsanläggningsvarar
i den utsträckning behövs för tillgodose såväl allmännaattsom
hälsoskydds- och miljövårdskrav enskilda intressen. Vidare skallsom
kommunen till hushållsavfallet slutligtatt omhändertas, dvs.se blir
föremål för behandlingsåtgärder återvinning, kompostering ellersom
slutlig förvaring eller deponering.

Våren 1993 infördes i renhâllningslagen regler innebär attnya som
det kommunala i vissa fall kanansvaret producentansvar.ersättas ettav
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får enligtsom
dessa regler föreskriva skyldighet för dennya yrkesmässigtom som
tillverkar, importerar eller försäljer eller förpackning elleren vara en
den i sin yrkesmässiga verksamhet upphov tillsom avfall tillattger se

avfallet bortforslas,att återanvänds, återvinns eller omhändertas på ett
kansätt krävas för miljömässigt godtagbar avfallshantering.som en

Detaljföreskrifter producentansvar har meddelats i förordningenom
1994:1205 producentansvar för förordningenreturpapper,om
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för vissa förpackningar för-1994:1235 producentansvar samtom
producentansvar för däck.ordningen 1994:1236 om

lagen förbudTill avfallslagstiftningen kan också 1971:1154 motom
räknas. den lagen stadgas förbuddumpning avfall 1i motvattenav

vätska eller från fartyg, luftfartygdumpning avfall fast ämne, gasav --
Sveriges sjöterritorium och ekonomiskatransportmedel inomeller annat

har förbudet utvidgats så detlagändring våren 1993Genom attzon. en
avfall till sjöss. Dumpningslagen skallomfattar förbränningäven av

tillämpas på sådana utsläpputtrycklig bestämmelse inteenligt av
i åtgärderfrån fartyg lagen 1980:424skadliga ämnen avsessom om

års lag innehåller viktigavattenförorening från fartyg. 1980mot
syfte förebyggaavseende miljön och dess ochstadganden med på är att

lagen meddelas också antalvattenföroreningar från fartyg.begränsa I ett
stadganden, fartygs konstruktion.sjörättsligt präglade t.ex. om

avfallslagstiftning bilskrotningslagenspeciellEn ärtyp avmera
utrangerade fordon inte skallSyftet med den lagen1975:343. är att

bilskrotningsföretag.auktoriseradei skrotas Iplaceras naturen utan av
finns föreskrifter bl.a.1975:348bilskrotningsförordningen om

bilskrotningsavgift. Tillbilskrotningspremie och typsamma av
dryckesförpack-återvinninglagstiftning hör lagen 1982:349 om av
dryckesförpack-aluminium och lagen 1991:336 vissaningar i om

för återanvändning ellerreglerinnehållerningar retursystemomsom
hanteringstillstând för s.k. PET-flaskor.särskiltåtervinning resp.

skyddslagstiftning har framträttmiljörättsligBehovet typny avav en
nyheter, den biotek-tids revolutionerandeanledning vårmed av en av

gentekniken, innebärvetenskap hardennaniska vetenskapen. Inom som
ändra organismsanvänds för undersöka ellersärskilda metoder attatt en

biotekniken dimen-snabbt ochmaterial, utvecklatsärftliga gett en ny
ändratgenetiska materialethar fått detsion. Organismer sättettsom

modifierade organismer.naturligt genetisktförekommerinte ärsom
bl.a. vid fram-användningsområden,redan mångaGentekniken har

vid nedbrytning avfall,och livsmedelställning mediciner samt avav
risker för miljön.innebär ocksågenteknikenmen

innesluten användningdirektivgäller inom EUSedan år 1990 ett om
och avsiktligmikroorganismergenetiskt modifierade ett annat omav

för uppfyllamodifierade organismer. Bl.a.genetisktutsättning attav
genetisktSverige antagits lagen 1994:900direktiv har idessa om

i kraft den juli 1994.vilken trädde 1 Lagenmodifierade ärorganismer,
föreskifter i förordningenmeddärför kompletteratsramlag och haren

förordningenmodifierade organismer.genetiskt I1994:901 om
bl.a. Fiskeriverket, Statensolika myndigheter,bemyndigas dessutom
Skogsstyrelsen, meddelaKemikalieinspektionen ochjordbruksverk, att
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föreskrifter inom respektive område. Lagen syftar till skyddaatt
människors och djurs hälsa och miljön säkerställa etiskasamt hänsynatt

vid sådan verksamhet på vilkentas lagen tillämplig.är Bestämmelser
grundläggande aktsamhetskrav, förhandsbedömningom hälso-om av

och miljöskador krav på tillstånd församt avsiktlig utsättning ochom
utsläppande på marknaden ingår i lagen. Vidare innehåller lagen
tillsynsbestämmelser och bestämmelser särskild nämnd, Gentek-om en
niknämnden, bl.a. skall följa utvecklingen på genteknikområdet.som

I samband med redogörelsen för gentekniklagstiftningen bör här
också lagennämnas 1991:639 förhandsgranskning biologiskaom av
bekämpningsmedel. Enligt den lagen får mikroorganismer, virus, insekter

dvs. bekämpningsmedel i form levande organismer,m.m., varkenav
saluhållas eller användas innan de godkänts Kemikalieinspektionen.av
Medlet i fråga får godkännas bara det godtagbart frånär hälso- ochom
miljövårdssynpunkt.

Slutligen bör i detta sammanhang strålskyddslagen 1988:220
Dess syftenämnas. människor, djurär och miljöatt skall skyddas mot

skadlig verkan strålning. Lagen tillämplig bådeär joniserande ochav
icke joniserande strålning och innehåller regler bl.a. försiktighetsåt-om
gärder vid verksamhet med strålning och särskilda regler omhän-om
dertagande radioaktivt avfall. För verksamhet med strålning krävsav i
princip alltid tillstånd. Strålskyddsförordningen 1988:293 har utfärdats
med stöd bemyndiganden i strålskyddslagen.av

Miljöregler karaktär de har behandlatsän hittillsav en annan som
meddelas i naturvårdslagen 1964:822. Till grund för naturvårdslagen
låg två syften, hämtade från 1952 års naturskyddslag, nämligen syftet

bevara vetenskapligt ochatt kulturellt värdefulla områden syftetsamt att
tillgodose sociala intressen hålla mark ochatt föröppnavattengenom
rekreation och friluftsliv. Ursprungligen lades tyngdpunkten på den
vetenskapliga och kulturella sidan i 1964 års naturvårdslagmen
jämställdes friluftslivets intressen inom naturvärden med vetenskapens
och kulturens. Skyddsinstitutet infördes för tillgodosenaturreservat att
båda intressena. Som ytterligare betoning friluftsaspekten infördesen av

regler strandskydd ipermanenta lagen. Vidare förbättrades myndig-om
heternas möjligheter ingripa privataatt åtgärder förfularmot som
landskapet, tillståndspliktt.ex. för täktergenom stenav grus, m.m.

Under årens lopp har grundsynen på naturvårdsfrågoma liksom
reglerna i naturvårdslagen ändrats, bl.a. under inflytande andraav
miljölagar miljöskyddslagen.t.ex. I samband med den fysiskasom
riksplaneringen under 1970-talet stärktes bevarandeintresset följdsom en

på hushållningenatt med mark och ändrades.av Sammasynen vatten
intresse stärkte sin position ytterligare bestämmelsernaattgenom om
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naturvârdsmyndighetemaför ändrades ochersättning intrång attgenom
kostnadskrävande naturvårds-möjligheter fordrabättre ävenattattgavs

exploateringsföretag.medskulle vidtas i sambandåtgärder
har det viktigaste målet för det inhemskade tio årenUnder senaste

bevara så mycket möjligtnaturvårdsarbetet blivitoch globala att som av
biologiska mångfalden. Naturvårds-livsmiljöer, denalla och derasarter

värdefullahuvudsyften, skyddaarbetet har således attnumera som
ekologisk anpassning olikaåstadkommanaturmiljöer och att aven

bl.a. de areella näringama.påverkarsamhällsverksamheter naturen,som
kommit knytasoch miljöskyddet i övrigtnaturvärdenSamtidigt har att
syftar föreskriftermål.arbetet för Därutöveri gemensamtettsamman

och kulturmiljöfrågor.friluftslivets intressennaturvård till att gagnaom
reglerområdesskydd kommer till uttryckNaturvårdslagens genom

bevaraoch naturvårdsområde. Syftetnationalpark, attnaturreservatom
regler fridlysningtill ståndoch skydda kommer genom om som

reglernyligen i naturvårdslageninfördesnaturrninne. Dessutom nya som
freda vilt levande exemplarbemyndigandeinnehåller bl.a växt-att av en

uppfylla Sveriges internationellafördet behövsoch djurart, attom
infördes bestämmelser särskildaSamtidigtnaturvårdsåtaganden. om

bevarandeområden för uppfylla vårasärskildaskyddsområden och att
Naturvårdslagens reglergemenskapen.Europeiskaåtaganden inom om

skydd samtidigtfriluftslivet erforderligtsyftar tillstrandskydd att ge
särskilda reglernaför naturmiljön.också har betydelse Dereglernasom

till skyddasyftar uttalatoch markavvattningtäktverksamhetför attmera
nedskräpning.regler till skyddSlutligen finns i lagennaturmiljön. mot
med stödhar beslutatsFöreskrifter nationell nivåpå avsom

ochnaturvårdsförordningen 1976:484meddelas inaturvårdslagen
har med stödUnder hösten 1993nationalparksförordningen 1987:938.

föreskrifter biotopskydd ochmeddelatsnaturvårdslageni t.ex. om om
områden. Lokalt och regionaltinom vissamarkavvattningförbud mot

länsstyrel-för kommunernaangelägenhetnaturvårdsarbetetär resp.en
överinseendenaturvårdsverkharoch central nivå Statenspå överserna

detta arbete.
åtgärdernaturvårdssammanhang lagen 1994:1818I utgör om

skyddade tydligt utslagtillhörbetraflande djur och ettväxter artersom
karaktär ramlag,haranslutning tillSveriges EU. Lagen, avsomav

bestämmermyndighet regeringeneller deninnebär regeringenatt som
förvaring,utförsel, handel,föreskrifter in- ochmeddelafår transport,om

den utsträck-djur och iförevisningpreparering och växter,som avser
åtagandeninternationella påuppfylla Sverigesbehövs förning det att

för skydda viltkan finnasde andra skälområdet eller attsomav
ansvarsbe-finns tillsyns- ochlagendjur- och Ilevande ävenväxtarter.
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stämmelser. kan,Dessa sedan Sverige inträtt medlem i EU, ävensom
tillämpas för övervakning och sanktionering EG-rättsliga bestämmel-av

i förordning från 1982 genomförandet i gemenskapenser en om av
konventionen internationell handel med utrotningshotade arterom av
vilda djur och växter.

ökande konkurrensenDen mark och har skapat starktvatten ettom
behov lagstiftning reglerar samhällsplaneringen. Efter ettav som
långvarigt förberedelse- och lagstiftningsarbete, påbörjades i slutetsom

1960-talet med den fysiska riksplaneringen, tillkom i sammanhangettav
plan- och bygglagen 1987310 och lagen 1987312 hushållningom
med naturresurslagen. Genom hushållningsbe-naturresurser attm.m.
stämmelsema i naturresurslagen skall tillämpas vid prövning mål ochav
ärenden enligt olika speciallagar reglerar mark- och vattenan-som
vändningen, bl.a. plan- och bygglagen, vattenlagen, miljöskyddslagen
och naturvårdslagen, kan naturresurslagen beskrivas övergripandesom

miljöområdet.på Naturresurslagen stöd ekologiska, sociala ochger
samhällsekonomiska avvägningar långsiktig karaktär förutan attav mer
den skull bevarandelag. Syftet åstadkomma förnuftigär attvara en en
användning vid samlad bedömning i bådenaturresursema ettav en
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Lagen stöd för avgöraattger
konkurrensfrågor i samband med beslut rörande ändrad användning av
mark- och vattenområden och knutna till sådanaärresurser som
områden. kan lagen inte tillämpas förDäremot ingripanden mot
pågående användning sådana Förutom allmänna ochav resurser.
särskilda hushållningsbestämmelser innehåller naturresurslagen regler om
regeringsprövning frånvissa miljösynpunkt särskilt ingripandeav

Åranläggningar och verksamheter. infördes i1991 naturresurslagen
grundläggande regler miljökonsekvensbeskrivningar. Syftet medom en
miljökonsekvensbeskrivning möjliggöra samlad bedömningär att en av

åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresur-en
Tillämpningsföreskrifter på naturresurslagens område finns iser.

förordningen 1993:191 tillämpning lagen l987:12om av om
hushållning med och i förordningen 1991:738naturresurser m.m. om
miljökonsekvensbeskrivningar.

Plan- och bygglagen, istället för den förut gällandeträttsom
byggnadslagstiftningen, mycket omfattande lagverk med be-är ett
stämmelser kommunernas fysiska planering mark och vatten.om av
Vidare innehåller lagen förhållandevis detaljerade regler för kommuner-

prövning ärenden bl.a. bygglov. Nyligen har i plan- ochnas av om
bygglagen införts stadgande kommuner möjlighet iett attsom ger
detaljplan meddela bestämmelser rättsligt bindande gränsvärden förom
störningar luftförorening, buller Genom detta stadgandet,genom m.m.
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liksom hälsoskyddslagens motsvarande stadgande, har alltså öppnats ett
lagligt stöd för miljökvalitetsnormer.

Till kategori lagstiftning naturresurslagen ochsamma av som
naturvårdslagen räknas också lagstiftning rörande de s.k. areella
näringarna. Både i lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark ochom av
i skogsvårdslagen 1979:429 meddelas bestämmelser miljö- ochom
naturvårdshänsyn. Regeringen eller myndighet regeringen be-som

har bemyndigats meddela föreskrifterstämmer den hänsynatt om som
skall till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vidtas utövande

näring. skötsellagenI finns bemyndigande meddelaett attav resp.
föreskrifter från miljöskyddssynpunkt skäligen kan fordras frågaisom

begränsningar antalet djur i jordbruk, försiktighetsmått förettom av
gödselhanteringen växtodlingen. Till lagstiftning areellasamt om
näringar räknas rennäringslagen 1971:437 och fiskelagenäven
1993: 787. Miljörelaterade lagar med avseende jord- och skogs-
brukssektorn vidare lagen 1984:409 avgift på gödselmedelär ochom
lagen 1984:410 avgift bekämpningsmedel.påom

Som tidigare tjänade vattenlagen i vissa avseendennämnts som
förebild till miljöskyddslagen. Schematiskt hör lagarna dock till skilda
lagstiftningskategorier. Liksom jord-, skogs- och gruvlagstiftningent.ex.
har vattelagen från början syftat till åstadkomma utnyttjandeatt ett av
naturtillgångarna tillfredsställande samhällsekonomiskärsom ur

Ävensynpunkt. den enskilde har medgetts frihetägaren stor attom
bestämma utnyttjandet sin egendom har det påkallatöver ansetts attav
vissa starka allmänna intressen stöd i tvingande lagregler. Ettges
allmänt intresse efterhand vuxit i styrka tidigareär, nämnts,som som
bevarandeintresset. avspeglar sig i detDetta omfattande lagstiftnings-
arbetet resulterade i vattenlagen 1983:291. uttalas iNumerasom
vattenlagens portalparagraf skall vårdas och skyddasatt vatten som en

naturtillgång. intresseEtt tidigt prioriterats i vattenlag-gemensam som
stiftningen fiskeintresset.är

Vattenlagen tillämplig på vattenforetag och vattenanläggningarär
vilken storlek företaget eller anläggningen har. Med vattenföre-oavsett

förstås bl.a. vissa byggnadsåtgärder i En vattenanläggningtag vatten. är
anläggning har tillkommit vattenforetag. Vattenföretagetten som genom
i princip tillståndspliktiga, dock inte det uppenbartär varkenär attom

allmänna eller enskilda intressen skadas företagets inverkan pågenom
vattenförhållandena. vattenlagen ställsI krav bl.a. företagsett
lokalisering och fårFöretaget sålunda inte komma till ståndnytta. om
hinder från allmänna planeringssynpunkter, regional-,möter t.ex.
närings- eller energipolitiska synpunkter. får inte hellerFöretaget strida

hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen. Vidare fårmot ett
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vattenforetag inte komma till stånd någon skada eller olägenhetom av
betydelse allmännauppstår på intressen, fisket,större ocht.ex. natur-

miljövården eller kulturmiljövården. Slutligen måste fördelarna från
allmän och enskild synpunkt vattenföretag kostnadernaett övervägaav
och olägenhetema det. lagensI ställs också vissa lämplig-av upp
hetsvillkor.

Tillstånd till vattenföretag vattendomstolar bestårprövas av som av
ordföranden, teknisk ledamot och två nämndemän. landet finnsIen en

för närvarande vattendomstolar vilka organisatoriskt knutna tillärsex
allmänna underrätter tingsrätter. Vattenlagen innehåller detaljerade
regler prövningsförfarandet, skadeersättning och rättegångskostnader.om
Prövningen enligt Vattenlagen kan sammanfattningsvis beskrivas som en
sammanhållen tillstånds- och skadersättningsprövning. Markavvattnings-
foretag, primärt handlar leda bort onyttigt vidatt prövasvatten,som om
förrättning på ungefär prövning enligtsätt t.ex.samma som en
fastighetsbildningslagen. Tillåtligen och ingripande vattenföre-storaav

regeringen direkt enligt lagen eller efter förbehåll.prövas Dentag av
vattenrättsliga tillsynsutövningen har lagts länsstyrelsen.

de nämndaUtöver lagarna finns det flera helt eller delvisnu som
gäller miljöfrågor och har betydelse för miljön. Inomstorsom
trafiksektom väglagen 1971:948 lagen 1982:821är samt om

farligt gods betydelse for miljöskyddet. Möjligentransport av av mera
naturvårdsinriktad terrängkörningslagen 1975:1313. Ettär annat
samhällsområde upphov till miljöproblem och behovsom ger av
reglering energisektorn. del reglerna förEn denna sektor finns iär av
lagen 1984:3 kärnteknisk verksamhet, syftar till attom som upp-
rätthålla säkerheten vid kärntekniska anläggningar och kämtek-annan
nisk verksamhet. betydelse förAv miljöskyddet inom sektor ärsamma
lagen 1990:613 miljöavgift på utsläpp kväveoxider vidom av
energiproduktion. betydelse frånAv naturvårdssynpunkt lagenär
1992:1140 Sveriges ekonomiska bygger på Förentaom somzon,
nationernas havsrättskonvention från år 1982 och innehåller regler om
skydd för den marina miljön krav på tillstånd för utnyttjasamt attom

Ävenvissa naturtillgångar och för bedriva viss forskning. jaktlagenatt
1987:259 intresse från naturvårdssynpunkter. Enligt den lagenär av
gäller generellt skydd för alla djurarter för vilka särskilda be-ett
stämmelser jakt inte finns.om

Lagar särskilda former utvinning har oftastnaturresurserom av av
direkt miljöintresse. Minerallagen 1991:45 reglerar till ochett rätten

utnyttjandet mineraltillgångar. lagenI 1985:620 vissa torv-av om
jjøndigheter finns rande regler i fråga torvtäkter. Lagenmotsva om
1966:314 kontinentalsockeln gäller bl.a. grustäkter och oljeutvin-om
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tillstånd enligt kontinentalsockellagenning från havsbotten. lämnasNär
miljöskyddslagen.kan regeringen förordna tillämpning avom
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EG-reglema och miljöbalken

I
1 Inledningl

svenska medlemskapet i har i högDet EU grad ändrat förut-
sättningarna för den svenska lagstiftaren. På samliga områdennästan

föreslås finns detingå i balken EG-direktiv eller andra rättsaktersom
måste beaktas de nationella bestämmelserna beslutas. Dettanärsom

återspeglas i vårt betänkande, där innehållet i EG-reglema ofta utgör en
bakgrund detill diskussionen hur nationella reglerna skall utformas.om

uppgift fullständigDet dock inte vår genomgångär göraatt en av
genomförandet EG-reglema. Frågan införlivandet EG:sav om av
existerande rättsakter miljöområdet har behandlats dengenom
lagstiftning tillkom i samband med medlemskapet och EES-avtaletsom

främst 1992/93:60, bet. 1992/93:JoUl0, rskr. 1992/932139se ochprop.
1994/952181, bet. 1994/95:JoU2l, rskr. 1994/95:420.prop.

rättsakter dock så viktiga det finns skäl lämnaEG.s är att att en
översikt deras innehåll och vilka krav ställer detEG-rättenöver över när
gäller nationella genomförandet. nödvändigtdet Det ocksåär att

det rättsläge uppstått medlemskapet böröverväga om nya som genom
få några konsekvenser för balkens allmänna utformning, särskilt moti
bakgrund den svenska miljölagstiftning föreslås ingå i balkenattav som
i sina drag har utvecklats innan Sverige blev medlemgrundläggande ii

miljöregler3.2 EG:s

Utvecklingen regelsystemet3.2.1 av

första rättsaktema med miljöanknytning tillkom slutetDe på 1960-av
talet och krav klassificering och märkningavsåg gemensamma av
kemikalier. miljöpolitik började därefter utvecklas deEn genom
särskilda åtgärdsprogrammen för miljön, vilka det första årantogsav

oftast löper fem har dragit riktlinjer1973. Programmen, år,som upp
för kommissionens med fram förslag till miljöregler.arbete att ta nya
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Inledningsvis inom EG inte särskilt aktiva med beslutavar man att om
miljöregler. Takten i lagstiftningsarbetet har dock ökat markant under
1970- och 1980-talen och det finns 200 rättsakteröver rörnu som
miljön. Miljön har blivit de viktigaste lagstiftningsområdenaett inomav

Ävenunionen. viss avmattning har märkts under år ärom en senare
kommissionen fortfarande relativt aktiv med lägga fram förslag tillatt

lagstiftning.ny
Ursprungligen fanns det inte någon grund i Romfördraget föregen

miljöregler. förstaatt De miljöreglernaanta medgemensamma antogs
stöd artikel 100 i Romfördraget, denav som avser gemensamma
marknaden, och artikel 235, gemenskapen slags rest-som ger en
kompetens besluta åtgärder för uppnåatt gemenskapens mål i deattom
fall fördraget inte de nödvändiga befogenhetema. Genom den s.k.ger
enhetsakten år 1987 blev miljön politikområde i Romfördragetett eget
artikel l30r-130t och miljöbestämmelerna utvecklades ytterligare

Maastrichtfördraget år 1992.genom
Miljöreglerna alltid med stödantas nästan antingennumera av

artikel 100a eller artikel 130s i Romfördraget. Artikel lOOa används för
regler behövs för genomförandet den inre marknaden, dvs.som av

uteslutande reglernästan ställer krav på miljöegenskaper.som varors
Andra miljöregler beslutas med stöd artikel 130s. Denna rättsligaav
grund används för regler utsläpp från anläggningar,t.ex. avfallom om
och naturvård.om

3.2.2 Rättsakternas form

Bindande rättsakter kan ha formen förordningar, direktiv eller beslutav
art. Romfördraget.189 EG-förordningar direkt gällandeär och skall
inte införlivas i nationell fårDe inte heller införlivasrätt. enligt EG-
domstolens praxis, eftersom detta skulle kunna skapa tvivel derasom

och rättliga effekt. Däremot det vanligt förordningarnaär attursprung
måste kompletteras med nationella regler. Exempelvis kan det behövas
nationella regler straffsanktioner vid överträdelser förordningensom av
regler eller bestämmelser vilken myndighet skall förom som svara
tillämpningen. EG-förordningar ganska ovanliga miljöområdet.påär

Direktiv den rättsliga form oftast användsär på miljöområdet.som
Direktiven bindande i förhållande till det-är resultat skall uppnåssom

överlåter åt medlemsstaterna besluta den formen föratt närmaremen om
genomförandet. likhet med internationellaI överenskommelser utanför
EU-området omarbetas de i allmänhet, transformeras, de införlivasnär
i svensk rätt.
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frågorBeslut begränsade direktiv och kan i likhetänavser mer -
med förordningar i till direktiv rikta sig enskildamotsats motmen -

allmänheträttssubjekt. Besluten förutsätter i någon nationell genomfö-
ovanliga miljöområdet.randeåtgärd. påDe är

sammanhanget påpekas bedömningbör i EG-rättensDet att en av
inte kan begränsas till analysbetydelse för miljöområdet3 en av

l RomfördragetSärskilt bestämmelserna i denrättsaktema. om gemen-
l betydelse och vidare måste hänsynmarknaden har stor tasamma man
l EG-domstolen står for sin praxistill den rättsbildning genom om

I tillämpningen fördraget och rättsaktema.av

innehållRättsaktemas3.2.3

beroende innehållet delasrättsakter på miljöområdet kan påEG:s upp
första kategori de reglerolikapå Som ärsätt. nämnts en somovan

marknaden och grundastillkommit för förverkliga den inre påatt som
innehåller harmoniserade kravartikel i fördraget. regler på100a Dessa

område de gäller bilarviktigaste reglerna på dettaDe är somvaror.
klassificering och märkningoch buller och kemikalieravgaser samtl

användning vissa kemikalier. Tillbegränsning saluförande och avav
. direktivet växtskyddsmedelä denna kategori kan också räknas om
I led i gemenskapens jordbrukspoli-9l/414/EEG, dock ettsomsom ses

fördraget.tik därför grundas artikel 43 ioch|
i principharmoniserade innebär medlemsstaternareglernaAtt är attg

införa krav miljöskäl.inte får avvika från dem och strängare t.ex.av
I miljögarantin, dock medlemsstaterna vissArtikel den s.k.lO0a.4, ger en

krav det harmoniserademöjlighet tillämpa strängare ävenatt
förutsätter dock särskild anmälan tillområdet. Detta görsatt en

inte innebär godtyckligkommissionen, skall kontrollera åtgärdenattsom
handelshinder.diskriminering eller förtäcktett

artikel imiljöområdet grundas dock 130sFlertalet rättsakter på
vilketutfonnas minimiregler art. innebärfördraget. skall 130t,De som

miljökrav defår tillämpamedlemsstaterna strängare änatt som
dela dessa rättsakter i antalföreskrivs rättsaktema. brukar ini Man ett

brukar räknas direktiv och förordningarkategorier. Till allmänna regler
miljöinformationmiljökonsekvensbeskrivningar, tillgång tillom om

miljömärkning.miljörevision ochsamt om
ochbehandlar föroreningVidare finns det EG-regler vattensom av

femtontalutvecklade och finns iluft. Vattenreglema deär mest ett
farliga dricksvat-utsläpp vissadirektiv främst behandlar ämnen,avsom

luftföroreningaravloppsvatten. Direktiventenkvalitet och rening omav
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innehåller både detaljerade regler utsläppskrav från förbränningsan-om
läggningar och allmänna bestämmelser miljökvalitetsmål förmera om
vissa föroreningar t.ex. bly och asbest. Användning och utsättande av
genetiskt modifierade organismer regleras i direktiv.två Slutligen finns
det omfattande regelverk avfall,ett bl.a. innehåller minimikravom som

ländernas avfallshantering och bestämmelser förfarandet vidom
farligt avfall. Påtransporter år har också tillkommit reglerav senare

behandlar återvinning vissa avfallsslag förpackningar ochsom av
förpackningsavfall.

EG:s regelverk utvecklas ständigt och antal rättsakterett nya
behandlas f.n. i rådet och parlamentet eller förbereds i kommissionen.
Till de viktigaste hör det s.k. IPPC-direktivet, integreradsom avser en
tillståndsprövning utsläpp från anläggningar liknande denav som
tillämpas enligt miljöskyddslagen. Vidare arbetar medman nya
ramdirektiv luftkvalitet och Vattenkvalitet, delvis kommerom attsom

de befintliga direktiven ochersätta kommer kompletteras medattsom
dotterdirektiv behandlar olika föroreningar.typersom av

3.3 Genomförandet rättsaktemaav

Sverige har skyldighet genomföra EG-direktiven i den nationellaatten
lagstiftningen. Detta följer artikel 189 i Romfördraget ocksåav men av
artikel innehåller allmän skyldighet för medlemsstaternasom en att
säkerställa förpliktelsema enligt fördraget och rättsaktemaatt fullgörs.
Medlemsstaterna skall avstå från varje åtgärd kan äventyra attsom
fördragets mål uppnås.

Med stöd dessa bestämmelser i fördraget har EG-domstolenav
utvecklat praxis vilka krav skall ställas för främstatten om som
direktiven skall genomförda. finnsDet antal avgörandenett stortanses
från domstolen genomförandet direktivrör på miljöområdet.som av
Domstolens i dessasätt avgöranden kan exemplifierasatt resonera av
följande uttalande, gäller genomförandet direktivet 80/779som av om
gränsvärden och vägledande värden för lufikvalitet med avseende på
svaveldioxid och svävande partiklar mål 361/88 1991 ECRnr
2567:

The transposition of directive into domestic law doesa not
necessarily require that its provisions be incorporated formally and
Verbatim specific legislation; general legal contextexpress, a may,
depending the of the directive, be adequate for thecontenton

provided that does indeed the full applicationguaranteepurpose
of the directive sufficiently clear and precise that,a manner so



SOU 1996:103 EG-reglerna och miljöbalken 209

where the directive intended rights for individuals, theto create
concemed ascertain the full of their rights and,extentpersons can

where appropriate, rely them before the national courts.on
The fact that practice conformity with the requirementsa

of directive the of protection constitutematter nota may a reason
for transposing directivethat into the national legal bynot systemg provisions capable of creatingi situation which sufficientlya

l precise, clear and enable individuals ascertain theirtransparent to to
rights and obligations. order the fullIn implementation ofto secure
directives in law and only fact, Member States establishnot must

specific legal framework the question.a area
The obligation Member States prescribe limit valuesto noton

be exceeded within specified periods and under specifiedto
conditions, laid down Article of2 Directive 80/799 air qualityon
limit values and guide forvalues sulphur dioxide and suspended
particulates, imposed ‘in order human healthto protectl particular‘. implies, therefore, that all where the exceedingl casesI of the limit values could endanger human health, individuals must
be position rely mandatory rules in order be ableto to toa on

their rights. Furthermore, the fixing of limit valuesassert a
provision whose binding undeniable alsonature necessary
order that all those whose activities give rise nuisancestocan can
ascertain precisely the obligations which they subject.to are

l
f Som framgår domen får direktiv omfonnas i den nationella lagstift-av
i ningen och det finns inget krav direktivtexten skall överförasatt
i ordagrant och oförändrad. skall legalitetsprincipDäremot tillämpasen

vid genomförandet i den meningen direktivets regler skall återspeglasl att
i författningstext, åtminstone reglerna fastställer skyldigheter ellerom

å grundar rättigheter för enskilda. därförDet inte tillräckligtär att
direktivet följs i administrativg praxis vid tillståndsprövningt.ex. enligt
miljöskyddslagen. Uttalanden i förarbeten till lagstiftning inte hellerär

E tillräckliga för direktivbestämmelser skall genomförda jfr.att anses
i 1994/95:19 526.prop. s.

EG-rätten uppställer däremot inte några krav på direktiven skallatt
genomföras viss bindande författning. På miljöområdettypgenom en av
har de hittills främst genomförts i Sverige regler lägre dignitetgenom av

lag. Bestämmelser teknisk karaktär har oftast tagitsän i myndig-av
hetsföreskrifter med stöd bemyndiganden i lag och förordning. Detav
finns enligt vår mening inte någon anledning ändra på dettaatt
förhållande miljöbalken införs. Det inte rimligt riksdagen skallnär är att
befatta sig med alla detaljbestämmelser finns i EG-reglerna.som
Lagtexten bör därför begränsas till behandla de grundläggandeatt
bestämmelserna i direktiven. Således kommer den allra delenstörsta av
reglerna i EG-direktiven fortsättningeni genomförasäven att genom
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förordningar beslutas regeringen eller myndighetsföre-som av genom
skrifter. Nödvändiga bemyndiganden för detta bör i balken.tas

de fall balken innehållerI detaljerade regler materiell karaktärav
måste dock säkerställas harmonisering sker enligt EG-direktiven.att en
Särskilt viktigt tillämpningsområden och grundläggandeär definitio-att

i de svenska reglerna med de i EG-rätten.överensstämmer Viner
återkommer till dessa frågor i de avsnitt där de olika EG-direktiven tas

till behandling.närmareupp
EG-direktiven innehåller ibland skyldigheter för medlemsstaterna att

planer för de åtgärder olikapå områden skall vidtas förupprätta som
visst miljökvalitetsmål skall uppfyllas. planerDessa skall lämnasatt ett

till kommissionen och regelbundet uppdateras. den svenskaI miljölag-
stiftningen har i princip inte funnits något särskilt instrument kansom
användas för säkerställa de åtgärder behövs föratt att att ettsom
miljömål skall uppfyllas vidtas inom alla olika samhällsområden. Genom

förslagvårt till regler miljökvalitetsnormer med tillhörandenya om
åtgärdsprogram fylls denna lucka.

3.4 Förhållandet mellan balkens regler
och direkt verkande EG-rätt

Vi har tidigare konstaterat EG-förordningar direkt gällande iäratt
Sverige. skall alltså tillämpas vidDe sidan balken. EG-rättens direktaav
verkan visar sig flera Vissa bestämmelser i Romfördraget harsätt.

betydelse för miljöområdet. Viktigast artikel och30 36stor är som
reglerar Sveriges begränsa införsel från andra med-rätt att av varor
lemsländer med hänsyn till miljöegenskaper. Enligt artikel 30varornas

alla kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarandeär
verkan förbjudna. Bestämmelsen omfattar bl.a. miljökrav Envaror.
medlemsstat kan dock införa sådana krav förutsättningarna i artikelom
36 uppfyllda, dvs. kravet tillgodoser bestämt allmänt intresseär ettom
och inte innebär godtycklig diskriminering eller förtäckt handelshin-ett
der. EG-domstolens praxis den s.k. Cassis de Dijon-doktrinengenom
kan också åberopas till stöd för nationella miljöåtgärder berör densom

marknaden. krävs dock alltidDet de åtgärderattgemensamma som
genomförs nödvändiga, dvs. syftet med åtgärderna inte kan nåsär att

och proportionella, dvs. åtgärderna inte onödigtsätt,ett annat äratt
långtgående med hänsyn till det mål skall uppnås.som

Även EG-domstolens praxis, ofta betydelse påär storsom av
miljöområdet, gäller alltså i Sverige och skall tillämpas svenskaav
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myndigheter och domstolar. den praxis utvecklatsUtöver kringsom
artikel och kan särskilt skyldigheten för30 36 i första handnämnas
domstolarna tillämpa lagstiftningentolka och i enlighet med deatt
tillämpliga EG-reglemas innehåll och syfte. skyldighetDenna till s.k.
fördragskonform lagtolkning grundas artikel i fördraget.5

Slutligen bör direktiv, i prinicip måstenämnas ävenatt som
omformas i nationell lagstiftning, kan ha s.k. direkt effekt. Be-en
stämmelser i direktiven tillräckligt tydligt och inskränkningarutansom
inför enskilda kan åberopas dessarättigheter för inför nationellaav

inte genomförtsdomstolar, direktivet på korrekt iäven sättettom
finnsnationell lagstiftning. bl.a. bestämmelser i EG:s miljödirektivDet

uppfyller direkt effekt.kraven påsom
finns det flera avseenden direkt gällande skallSåledes i EG-rätt som

tillämpas jämsides med balken. princip detta inte något behöverI är som
bestämmelser. gäller i Sverige enligt lagenpåpekas i balkens EG-rätten

anslutning1994:1500 med anledning Sveriges till Europeiskaav
ofullständigtunionen. Samtidigt skulle det dock intryck iett att ettge

lagverk omfattar hela miljöområdet inte på något kommenterasättsom
därförEG-reglerna. Vi föreslår det i bestämmelserna balkensatt om

regel hänvisning tilltillämpningsområde intas en som genom en
anslutningslagen erinrar EG-reglemas existens.om





SOU 1996:103

samordnad lagstiftningEn

Förslag: Följande lagar skall arbetas i miljöbalk:en
naturvårdslagen 1964:822,—
miljöskyddslagen 1969:387,—
lagen 1971:1 förbud154 dumpning avfall imot vattenom av- Jlagen 1976:1054 svavelhaltigt bränsle,om-

l lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark,om av-
i renhållningslagen 1979:596,-

hälsoskyddslagen 1982:1080,- -
vattenlagen 1983:291,g -
lagen 1983:428 spridning bekämpningsmedel överom av-
skogsmark,
lagen 1985:426 kemiska produkter,om-
miljöskadelagen 1986:225,—
lagen 1987:12 hushållning med naturresurserom m.m.,-
lagen tillfälliga1990:1079 bilförbud,om-
lagen förhandsgranskning1991:635 biologiskaom av-
bekämpningsmedel,
lagen 1993:900 genetiskt modifierade organismer,om-
lagen 1994:1818 åtgärder beträffande djur och växterom som-
tillhör skyddade arter.

fåFör till stånd enhetlig lagstiftning med miljöhänsynenatt en som
ledstjäma bör de gällande miljölagama arbetas i miljöbalk.nu en

inledande diskusionenDen vid skapandet miljöbalk bör handlaav en
vilka miljölagar skall ingå i balken och sålunda sammansmältasom som

till helhet.en
det följandeI redovisas således vilka lagar bör arbetas isom

miljöbalken.
Naturresurslagens syfte marken, och den fysiska miljönär att vattnet

i övrigt skall användas från ekologisk,så social och samhällseko-att en
nomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas. Bestämmelserna
innebär avvägning skall mellan bevarande- och exploate-att görasen
ringsintressena i långsiktigt hushållningsperspektiv. innehållerLagenett
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också regler regeringsprövning bl.a. industrianläggningar.storaom av
innehållerDen dessutom sedan 1991 regler miljökonsekvensbe-om

skrivningar vilket stärkt dess karaktär miljölag. Lagens regler skallav
tillämpas vid lokalisering sådan miljöpåverkande verksamhetav som
regleras i balken, däribland miljöfarlig verksamhet och vattenföretag.
Naturresurslagens regler bör därför i balken.tas

Miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lagen kemiska produkterom
och renhållningslagen har alla syften kan delvissägassom vara
sammanfallande. Miljöskyddslagen syftar till reglera ochatt vatten-
luftföroreningar buller och andra störningar i den miljön.samt yttre
Sådana störningar påverkar naturligtvis inte enbart oftanaturen utan
direkt eller indirekt människors hälsa. Hälsoskyddslagensäven syfte att
hindra och undanröja störningar kan skadliga för människorssom vara
hälsa kan sammanfalla med miljöskyddslagenssägas syfte till viss del.
Även lagen kemiska produkter syftar till förebygga skadorattom
människors hälsa eller i miljön. Lagen ställer med detta syfte krav
dem hanterar eller importerar kemiska produkter. Renhållningslagensom
ställer i sin krav dem hanterar avfall. Enligt lagentur skallsom
avfall hanteras på sådant det inte uppkommer olägenhetersätt frånatt
hälsoskydds- och miljövârdssynpunkt. Inte enbart lagarnas syften är
sammanfallande till viss del deras tillämpningsområden.utan även
Hälsoskyddslagen reglerar i likhet med milj öskyddslagen störningar som
kommer från användningen fast egendom den ocksåävenav om

Ävenomfattar störningar från lös egendom. så betydande störnings-en
källa trafiken regleras delvis såväl miljöskyddslagensom av som
hälsoskyddslagen. Trafikens och buller har i del fall ansettsavgaser en

sanitär olägenhet och föranlett ingripandeutgöra med stöd hälso-av
skyddslagen. Störningar från fasta trañkanläggningar faller under
miljöskyddslagen.

Även tillämpningsområdena för lagen kemiska produkter ochom
miljöskyddslagen till viss del sammanfallande. förbudär Ett kan med
stöd miljöskyddslagen meddelas användningen visstmot ämneettav av
i särskild anläggning, kan förekomma i utsläppen frånämneten om
anläggningen. företagEtt har erhållit tillstånd enligt miljöskyddsla-som

använda viss kemikalie i sin verksamhet kanatt å andra sidangen en
förlora denna kemikalien förbjudsrätt med stöd lagenom senare av om
kemiska produkter. förbudEtt meddelat med stöd lagen kemiskaav om
produkter kan således helt rycka undan förutsättningarna för tidigareett

Ävenmeddelat tillstånd. utsläpp från miljöfarlig verksamhet kan regleras
med stöd båda lagarna. föreskriftEn meddelad med stöd lagenav av om
kemiska produkter hantering visst kan direktt.ex. ämneettom av
påverka utsläpp. Lagarnas tillämpningsområden överlapparett således
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varandra i inte obetydlig omfattning. Till detta kommer samord-att en
ning reglerna i miljöskyddslagen och lagen kemiska produkterav om

möjligheter ingripa viss produkt alternativ elleratt mot ettger en som
komplement till ingripande miljöfarlig verksamhet. Demot en nu
nämnda lagarna bör således arbetas i miljöbalken.

förhandsgranskning biologiskaLagen bekämpningsmedelom av
innehåller bl.a. bestämmelser godkännande sådana bekämpnings-om av
medel och vissa skyldigheter vid hantering dem. Reglernaom av

i med bestämmelserna kemiska bekämpnings-överensstämmer stort om
medel utfärdade med stöd lagen kemiska produkter. föreslårViav om

lagens regler inordnas i balken övriga biotekniskaävenatt samt att
produkter regleras i balken. Förslaget innebär kemiska och bioteknis-att
ka produkter regleras tillsammans utifrån de regler för närvarandesomz

i gäller kemiska produkter och förhandsgranskning biologiskaom av
bekämpningsmedel. biotekniska produkter produkterEn ärgrupp av som
innehåller eller består genetiskt modifierade organismer. Gentekniskav
verksamhet regleras i dag i gentekniklagen. lags första uttryckligaDenna
syfte skydda människors och djurs hälsa och miljön. Skälet deär äratt
ekologiska risker förknippade med gentekniken. föreliggerDetärsom

risk för gentekniken leder till utarmning den biologiskat.ex. atten en av
mångfalden. Kvalificerade ekologiska bedömningar nödvändiga förär

riskerna för hälsan och miljön. andra uttryckligaDet syftet iavgöraatt
gentekniklagen säkerställa etiska hänsyn etiskapåKravetär att att tas.
hänsyn inte huvudsakligen hälso- eller miljöaspekter. Utgångs-avser
punkten vid den etiska kontrollen emellertid också naturskyddandeär av
karaktär. Regleringen genetisk verksamhet bygger människanpå attav
kan ha förändra och bruka det samtidigträtt att naturen attanses en men

hennes förhindra allvarliga rubbningar i de ekologiskaär attansvar
Människans kopplad till förvaltaransvar. Gentekni-rätt ärsystemen. ett

ken får i sådan grad frågor skyddet för hälsan och miljönavse omanses
miljöbalken.dess regler bör ingå i Utöver de bestämmelseratt som

kemiska och biotekniska produkter och alltså reglerarreglerar som
genetiskt modifierade organismer sådana ingår i dessa produkternär
innehåller miljöbalken kapitel med särskilda bestämmelser förett
genetiskt modifierade organismer.

regler spridning bekämpningsmedel bl.a. i lagenfinnsDet om av
skogsmark.1983:428 spridning bekämpningsmedel Viöverom av

föreslår lagen smälts in i balken. Eftersom lagen handlaratt om
bekämpningsmedel föreslås reglerna inordnas ispridning kemiskaav

utökaskapitlet kemiska och biotekniska produkter tillsamt attom
omfatta biologiska bekämpningsmedel. Därmed kan alla regleräven om

bekämpningsmedel, såväl kemiska biologiska, samlasspridning av som
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och smältas ihop.
miljöbalkenI bör också lagen svavelhaltigt bränsle arbetas in.om

intarLagen mellanställning mellan miljöskyddslagen och lagenen om
kemiska produkter eftersom bestämmelserna handlar hantering,men om
införsel och användning kemiska produkter bör också den itasav
kapitlet behandlar dessa.som

Lagen förbud dumpning avfall i bör också smältasmot vattenom av
i balken. De grundläggande bestämmelserna i lagen följer balkenav

sådan medan de särskilda reglerna bör arbetas i kapitletsom om
avfallsregler.

Naturvårdslagen innehåller regler skydda och vårdaatt naturen.om
Med detta främst biotoper, ekosystem och landskapsbild.arter,avses
Lagstiftningen också betydelse för hushållningen medär naturresur-av

Vidare innehåller lagen regler skall underlätta för friluftslivet.ser. som
En samordning de lagar bevara, skydda och förbättraattav som avser
tillståndet i miljön, medborgarna och tillgången tillatt rättengarantera

och hälsosam miljö och säkerställa långsiktigt godatten ren en
hushållning med förutsätter naturvårdslagen inordnasnaturresurserna att
i miljöbalken central del densamma.som en av

Vattenlagen innehåller bestämmelser vattenföretag. Dennaom
verksamhet har typiskt inverkan på miljön. Enligt lagenssett stor
portalparagraf skall skyddas och vårdasvatten som en gemensam
naturtillgång. Systematiska skäl talar därför för smälta vattenlagenatt
i miljöbalken. Vidare markeras härigenom skallvattenrättenatt

miljötänkande och inte i första hand exploatering-ett ettgenomsyras av
stänkande. Slutligen kan viktiga samordningsfördelar vinnas när

bestämmelser utformas. Skälen för inordna vattenlagenattgemensamma
i miljöbalken utvecklas utförligt i avsnitt 14.1.3.

Jord- och skogsbruk har inverkan på miljön och hur dessastor
näringar sköts påverkar i hög grad bl.a. den biologiska mångfalden,
kväveläckage och naturmiljöns utseende.

Många bestämmelser framföri allt lagen skötsel jordbruks-om av
mark, skogsvårdslagen har också införts tilläven skydd för miljön.men

därförNär miljölagstiftningen för samordnas och effektivi-över attses
i miljöbalk talar mycket for dessa lagar skötseln deattseras en om av

areella näringarna bör inordnas i miljöbalken. Vad framför allt kansom
tala detta sektorslagarna bibehålls och miljöreglernaär ingårmot att om
i dessa det dels lättare för brukare och tillsynsmyndigheterär även att
överblicka de regler de skall tillämpa, dels skulle detta kunna medverka
till miljötänkande kommer verksamheten inomatt ett att genomsyra
sektorn. det gäller skötsellagenNär det endast bestämmelsertvå iär
lagen, och4 §§, näringen5 och inte bestämmelser medrör ärsom
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huvudsakligen miljö- och naturskyddande syfte. Med hänsyn till deatt
bestämmelserna i lagen för lantbrukarna få därförmateriella såär väger

samordning lätt.angivna skäl mot en
innehållerSkogsvårdslagen däremot många bestämmelser som

reglerar verksamheten i näringen. den lagen har också nyligenI
omfattande ändringar gjorts och miljömål införts. Därför harett

överblick för brukarna och sektorsgenomslag förargumentet om
miljötänkande tyngd det gäller skogsvårdslagen. denOmnären annan

arbetades i balken skulle det också innebära balkenlagen attnu
skulle innehålla bestämmelser inte miljökaraktärkomma äratt som av,

l talar detta för skälenreglerar skogsnäringen. Sammantaget attutan mot
i skogsvårdslagen bör i miljöbalken Då finns det inteöverväger.att tas

föra miljöbestämmelser finns i skogsvårdsla-heller skäl deöveratt som
skulle motverka syftentill balken, eftersom detta de angettssomgen

i för föra hela skogsvårdslagen i balken.När detskäl inteattsom
sådana för behålla lagengäller skötsellagen finns det dock inte skäl att

med regler för näringen och i övrigt miljöbestämmel-dess två materiella
inget miljömål. bör i stället arbetas i miljöbalken,dock Lagenser,

yttrade sig Miljöskydds-vilket många remissinstanser överäven som
kommitténs förslag ansåg.

vattenföroreningfinns flera lagar, lagen åtgärderDet t.ex. motom
farligt gods, i likhet medfrån fartyg och lagen transport av somom

säkerhetskravkämtekniklagen reglerar verksamheter där måstestränga
upprätthållas för minimera risken för miljöstömingar. Det göratt som

sammanhanget den osedvanliga räckviddenkämtekniklagen speciell i är
följden allvarlig olycka iskador miljön kan blipå av en enav som

kämteknisk anläggning.
lagstiftninghuvudsyftena med skapaEtt att gemensamav

skall bli lättare överblicka och tillämpa.miljöområdet denär attatt
vinna med fogasamordningsvinster torde inte ståNågra sådana attatt

regler specielltkämtekniklagen i balken. flesta lagens såDe ärav
säkerhet ställsformade utifrån de särskilt krav påstränga som

endast ringa grad låter sig samordnaskämteknisk verksamhet de iatt
demlagar bör ingå i balken. har imed regler i övriga För attsomsom

första hand tillämpa reglerna for kämteknik torde det så attsnarare vara
bli otympligare hantera och svårarereglerna riskerar över-att attatt

fallet med nuvarande lagstiftning.blicka i miljöbalk vad äränen som
de redovisade omständigheterna leder tillsammanvägningEn av nu

inte bör fogas i miljöbalken. islutsatsen kämtekniklagen Avatt
åtgärder vattenförorening frånhuvudsak skäl bör lagen motsamma om

farligt gods lämnas utanförfartyg och lagen transport av nuom
miljöbalken.
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Syftet med strålskyddslagen enligt dess portalstadgandeär skyddaatt
människor, djur och miljön skadlig verkan strålning.mot Dettaav

välstämmer med de syften liggeröverens till grund för arbetet medsom
miljöbalken. Kopplingar finns också till hälsoskyddslagen. I praktiken
föreligger också olikheter. Strålskydd handlar till del arbetar-stor om
skydd, patientskydd och produktsäkerhet och speciell karaktär.är av
Många de vitt skilda allmänt förekommandetyper verksamheterav av
med strålning regleras i strålskyddslagen kan inte i nämnvärd månsom

den miljön.störa Som exempel kanyttre röntgenundersökningnämnas
tänder eller matberedning i mikrovågsugn. Det tveksamt föraärav att
bestämmelser sådana verksamheter i miljöbalken. Viom stannar

därför för låta strålskyddslagen hamna utföratt
miljöbalken. Vi kommer däremot vid utarbetandet följdlagstiftningenav

balkens regler allmännapröva aktsamhetsregleratt skallom om m.m.
gälla för strålskyddetäven och återkommer till denna fråga i ett
kommande betänkande.

De ersättningsregler finns i miljöskadelagen flyttades år 1986som ut
miljöskyddslagen och sammanfördes med vissa jordabalksreglerur om

skadestånd Ändringarnai grannelagsförhållanden till miljöskadelagen.
motiverades bl.a. med svårigheten de skadestånds-att anpassa nya
reglerna till begreppet miljöfarlig verksamhet och andra bestämmelser
i miljöskyddslagen. Föreskrifterna miljöskadeförsäkringen finns iom
miljöskyddslagen förutsätter för sin tillämpning den skadelidan-attmen
de har drabbats skada i miljöskadelagen och inte kanav en som anges
få ersättning enligt den lagen, på grund preskription. Vidt.ex. av en
allmän miljölagstiftningen finnsöversyn det anledning utformaattav
såväl miljöreglema skadeståndsreglerna så deattsom passar samman.
Med hänsyn till det starka samband mellan miljöskadelagen och
miljöskyddslagen redan finns och miljöskadeför-som som genom
säkringen har blivit starkare saknas detännu enligt utredningens mening
skäl någon lösningöverväga miljöskadelagensatt än reglerattannan
inarbetas i miljöbalken.

Plan- och bygglagen omfattande lagverkär kom till efterett ettsom
långvarigt lagstiftningarbete. harLagen visserligen samband mednära
den miljöbalk vi föreslår, dels balken enligt förslaget skallattnu genom
omfatta också de hushållningsfrågor regleras i naturresurslagen,som nu
dels planeringen har betydelse föratt miljöskyddsarbetet istorgenom
allmänhet och naturvärden i synnerhet. föranlederDet emellertid ingen
olägenhet de båda lagkomplexen tillämpas parallellt.att i miljöbal-Att
ken föra alla bestämmelser den fysiska planeringen torde däremotom
belasta den lagtekniska konstruktionen bristningsgränsen.över

Vi har inte heller funnit tillräckligt starka skäl för föreslåatt att
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minerallagen inordnas i miljöbalken.
hitillsvarandeDen samlade miljölagstiftningen har kommit att

framstå alltmer svåröverskådlig och delvis sinsemellan över-som
lappande. har kommitDen till vid olika tidpunkter och följdger som en
därav uttryck för skilda värderingar. Likartade frågor har fått skilda
lösningar i olika lagar. Flera lagar kan tillämpas på fråga.samma
Straffbestämmelserna svåra överblicka och tillämpa.är att

Regeringen eller myndigheter regeringen bestämmer börsom av
riksdagen bemyndigas meddela de föreskrifter behövs.närmareatt som
Fördelen sådantmed främst detaljerna överlämnasärett system att
regeringen eller myndigheterna eller kommunerna. fördelEn annan

det går fortare genomföra ändringar i regelsystemet ändradeär att att när
förhållanden påkallar det. Ett med bemyndiganden vidareärsystem
fördelaktigt då det gäller den svenska miljölagstiftningen tillatt anpassa
EG:s regler miljöområdet.på

den utsträckning det behövs för genomförandetI regler börEG:sav
bemyndigandena utformasi miljöbalken så de ställer direkta kravatt

föreskrifter skall beslutas i bestämda frågor. dessa fall börIatt man
alltså detundvika överlämna fri prövning regering elleratt som en av
myndighet besluta föreskrifter skall beslutas eller inte. andraIatt om
fall kan det finnas skäl överlåta regeringen eller myndighetatt att

föreskrifteri vilken utsträckning behövs. Bemyndigandena skallavgöra
dock alltid precist inomklart och vilka föreskrifternal ange ramar som

i får ges.li gällande lagstiftningen innehållerDen mängd föreskrifter pål nu enl olika innebär flera olikanivåer och myndigheter beslutaratt oml
föreskrifter. miljölagstiftningsamlad kommer medföraEn att att
miljölagstiftningen överblicka.blir lättare gamla lagarna samlasDeatt
och arbetas i balk. tillgodoser sedan längeDetta etten gemensam
framfört önskemål miljörättsligasamordning det sanktions-om en av
systemet.

Vidare föreslår vi Föreskriftsråd skallsamrådsorgan inrättasatt ett
i syfte för kvalitetsäkring föreskrifterde skall utfärdasatt svara av som
med stöd balken. skall dessa föreskrifter och tidigareDessutomav
utfärdade föreskrifter inom miljöbalkens tillämpningsområde itas ett
register. bör också inom balkens område beaktas.Här EU-reglema Detta
torde medföra tillgängligheten till regelsystemet markant ökar iatt
förhållande till dagens situation.

Miljöbalken bör disponeras följer.som
olika lagarna fogas miljöbalkenDe måste så uttryckattsamman ger

för enhetlig inställning till miljöfrågorna och ambitionenså bliratten
densamma på de olika områden behandlas i balken.som
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viktigEn utgångspunkt för förslaget har varit den kritik harsom
riktats miljölagstiftningen, nämligen den har varit splittradmot ochatt

miljömyndighetemas möjligheter till ingripande därför har försvårats.att
Den föreslagna samordningen har alltså i mycket tagit sikte attnu
undanröja detta problem.

Balken bör inledas med bestämmelser uttryck för densom ger
moderna miljövårdens mål. Miljöpolitikens övergripande mål är att
skapa förutsättningar för hållbar utveckling i samhället, dären nu
levande och kommande generationer tillförsäkras hälsosam och goden
miljö levaatt

Därefter bör bestämmelser miljöbalkens tillämpningsområde följa.om

I tidigt skede balken bör också de allmänna krav påett av anges
aktsamhet bör gälla.som

Hushållningsbestämmelserna grundläggande karaktär och börär av
därför finnas långt fram i miljöbalken.

Det föreligger behov förvägi kunna klarläggaett stort attav var
för tillåten miljöpåverkan bör gå. dettagränserna Ett sätt göra äratt att

införa det med miljökvalitetsnormer, vi föreslår. Dessasystem som
skall vilken belastning bestämda kan godtas påämnenange av som

Ävenolika recipienter såsom mark, och luft. bestämmelservatten om
miljökvalitetsnormer bör därför föras in i tidigt avsnitt balken.ett av

tillfälliga bilförbudLagen har samband med miljökvalitetsnormerettom
varför den lagens bestämmelser arbetas i det kapitlet.

Miljökonsekvensbeskrivningar skall användas för förbättraatt
beslutsunderlaget vid avgöranden kan påverka människors hälsasom
eller miljön eller hållbar hushållning medäventyra Ennaturresurser.en
miljökonsekvensbeskrivning måste omfatta inte bara den verksamhet

tilltänkt också realistiska alternativ, inbegripetnärmast s.k.är utansom
nollaltemativ, till denna. Eftersom kravet miljökonsekvensbe-
skrivningar bör viktig utgångspunkt i miljöbalken bör be-vara en
stämmelser sådana beskrivningar införas i tidigt avsnittettom av
balken.

Naturvårdslagen innehåller bestämmelser skydda olikaattom
områden till fromma för främst kultur- och naturvård friluftsliv.samt
Även andra lagar skall arbetas in i miljöbalken innehåller be-som
stämmelser områdesskydd. bestämmelser börDessa hållasom samman
i balken. avsnitt börDetta också innehålla bestämmelser skydd förom
vissa djur- och Miljöbalkens andra avdelning bör handlaväxtarter. om
detta.

Miljöbalksutredningen vidare den bedömningen det ocksågör att
måste finnas särskilda bestämmelser för vissa verksamheter. Balken bör
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därför i tredje avdelning innehålla särskilda regler för miljöfarligen
verksamhet och hälsoskydd, vattenföretag, täkter genetisktm.m.,
modifierade organismer, kemiska och biotekniska produkter, avfall och
producentansvar gaturenhållningsamt m.m.

Därefter bör fjärde avdelning prövningen mål och ärendenen om av
enligt miljöbalken lämpligen skapas.

Gemensamma bestämmelser tillsyn, tillträde och avgifter börom
gälla för all verksamhet enligt miljöbalken. Dessa regler bör få en egen
avdelning placerad efter den fjärde avdelningen.närmast

I den sjätte avdelningen bör samlas balkens bestämmelser om
påföljder, dvs. förverkande och miljösanktionsavgifter.om ansvar,

Till den avslutande sjunde avdelningen bör samlas bestämmelser om
skadereglering vid ingripande det allmänna och vid vattenföretag,av
skadestånd för vissa miljöskador, särskilda bestämmelser förorenadeom
mark- och vattenområden miljöskadeförsäkring.samt
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Miljöbalkens mål

Förslag: Målet med miljöbalken skapa förutsättningarär föratt
hållbar utveckling i samhället, där levande och kommandeen nu

generationer tillförsäkras hälsosam och god miljö levaatten
För uppnå målet skallatt

människors hälsa och miljön skyddas skador och olägen-mot-
heter de orsakas föroreningar eller andraoavsettj om av

i störningar eller sätt,annat
värdefulla och kulturmiljöer skyddas och vårdas,natur--
den biologiska mångfalden bevaras,-
mark, och fysisk miljö i övrigt användas så frånvatten att en-

ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hus-
hållning med och energinaturresurser tryggas,

kretslopp med hushållning, återanvändning och återvinningett-
material främjas.av
Det angelägenhet för och inom sinär verksam-atten var en

het och samhällssektor verka för miljöbalkens mål förverk-att
ligas, det sker enskild eller verksamoavsett om som person som
i företag, kommun, myndighet eller organisation.

Enligt 1990/91 :90, god livsmiljö,En målet med miljöpolitikenärprop.
skydda människors hälsa, bevara den biologiskaatt mångfalden och

hushålla med så de kan utnyttjas långsiktigtuttaget naturresurser attav
skydda och kulturlandskapet.samt natur-

Målet med miljöpolitiken kan med andra ord uttryckas det sättet
hållbar utveckling bör eftersträvas.att en

Målet, hållbar utveckling understryks regeringen i den senasteen av
regeringsförklaringen den 22 förklaringen1996. I anför regeringenmars
således ambitionen Sverige skall pådrivande in-att är att vara en
ternationell kraft och föregångsland i skapa hållbartett strävan att ett
samhälle de ekologiska kraven kan leda tillsamt att språngnästa stora
i tillväxten. Vidare anförs det det krävs aktiva medborgare,att men
också tydlig politik, för främja kretsloppstänkandeRegeiingiatt etten
har vidare i skrivelse till riksdagen 1995/96:l20 s. 4 berört frågor om
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och vilka mål bör för miljöpolitiken.hållbar utveckling sättassom upp
miljöpolitiken har sin grund i visionenRegeringen anför sålunda att om

samhällsutveckling där det övergripande miljömålethållbar är atten
biologiska mångfalden,skydda människors hälsa, bevara den skapa en

skydda ochlångsiktigt god hushållning med naturresurser samt natur-
kulturlandskap.

miljöpolitiskaskrivelse regeringen Sveriges arbeteI attsamma anger
huvudsaklig uppgift arbeta för långsiktig hållbari harEU att ensom

med slutsatserna från Riokonferensen.utveckling i i linjeEuropa
sakområdenredovisar fyra prioriterade ligger till grundRegeringen som

miljöarbetet iför det svenska EU:
klimatförändringarförsurning ochKampen mot-

för kretsloppsanpassningArbetet-
det gäller kemikaliekontroll ochhöjd ambitionsnivåEn när-

bekämpningsmedelminskad användning av
mångfald.Bevarandet biologiskav-

internationella planet Brundtlandkommissionen i slutetPå det avgav
framtid Prisma/Tiden 1988.på åttiotalet Vårrapport, gemensammaen

hållbar utveckling. Medjust begreppetcentrala iDet ärtemat rapporten
utveckling försökerhållbar utveckling kommissionen mötaen somavser

eller inskränka möjligheternaanspråk begränsadagens mötaattutan att
behov.framtidens

kunna betecknaförutsättning förgrundläggandeEn ut-att ett
det intehållbart enligt kommissionen hotarvecklingsskeende är attsom
fårallt liv jorden bygger på. alltså intede naturliga Detsystem som

organismema.atmosfären, marken ochhota vattnet,
enligt kommissionen blioch hållbar utveckling måsteMiljövård

statliga och kommunala ochdelar arbetet inom allaintegrerade organav
organisationer. Alla måsteinom alla privata företag och görasäven

politik, och verksamheteransvariga för deras respektiveatt program
ekonomisktfrämjar såväl kort lång sikt ochstimulerar och en som

ekologiskt hållbar utveckling.
bidra till hållbar utvecklingbeslut berör miljön skallFör att ensom

utkräva vidaredet enligt kommissionen också nödvändigtär ettatt
för effekterna besluten. skall ha sin grundi dag Ansvaretän avansvar

alla människor inklusivedet faktum det väsentligt föri äratt -
miljö tillfredsställande förkommande generationer leva i äratt somen-

välstånd. för alla människor intresse måstehälsa och Detta gemensamma
användas. bör gällabeslut hur olika skallin i alla Detvägas om resurser

privatasåväl allmänna som resurser.
förde följtsBrundtlandkommissionen sålunda fram harDe teser som

miljö och utveckling,och utvecklats vidare vid konferensFN:s omupp
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hölls i Rio de Janeiro på försommaren 1992.som
Konferensen allmän deklaration, Rio-deklarationen, däravgav en

redan i den första 27 principer slår fast hållbarsträvan motman av en
utveckling. Sålunda det i hållbar utvecklingsträvanatt motanges en
skall människan stå i harHon till hälsosamt och rikt livrättcentrum. ett
i samklang med denI andra principen läggs det tillnaturen. ävenatt
kommande generationers behov utveckling och miljö måste till-av
godoses rättvist sätt.ett

Miljöbalksutredningen ansluter sig till Brundtlandskommissionens
och Rio-konferensens Målet med miljöbalken bör alltsåsynsätt. attvara
skapa förutsättningar för hållbar utveckling i samhället, dären nu
levande och kommande generationer tillförsäkras hälsosam och goden
miljö levaatt

Samtliga bestämmelser i miljöbalken konstruerade bl.a. med tankeär
balkens mål skall kunna uppfyllas. Miljöbalken kommeratt att

innehålla allmänna aktsamhetsregler skall gälla för all verksamhetsom
enligt balken. Aktsamhetsreglerna skall således ha självständig betydelse
och direktverkande. deras tillämpning,Om vidare avsnitt Medvara se
verksamhet allt handlande kan påverka miljön negativt.avses som

det följandeI några förutsättningar måste uppfylldaanges som vara
för uppnå hållbar utveckling med angivande de bestämmelseratt en av

skall denna utveckling möjlig.görasom
förstaEn förutsättning för hållbar utveckling skall komma tillatt en

stånd människans hälsa och miljön skyddas skadorär ochatt mot
olägenheter orsakasde föroreningar, andra störningar elleroavsett om av
på sätt.annat

Miljöbalksutredningen föreslår därför i avsnitt 7.3 att som en
aktsamhetsregel för skydda människors hälsa och miljön skall gällaatt
principen verksamhetsutövaren skall vidta de skyddsåtgärder ochattom
andra försiktighetsmått behövs. Vidare skall principen denattsom om

förorenar skall avhjälpa skador och olägenheter stå församtsom
kostnaderna för föroreningarna Polluter PrinciplePays gälla,PPP——
avsnitt 7.9. Av aktsamhetsregel följer också den utövaratten annan som
verksamhet skall skaffa sig den kunskap behövs för förebyggaattsom
eller begränsa olägenheter från verksamheten. det inte kanAtt bevisas

verksamheten orsakar olägenhet fritar inte verksamhetsutövaren frånatt
skyldigheten vidta åtgärder det finns skäl olägenhetatt att anta attom
kan uppkomma, avsnitt 7.2.

Med biologisk mångfald variationsrikedomen bland levandeavses
organismer alla biologisk mångfaldBegreppet innefattarav ursprung.
landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska
komplex i vilka dessa organismer ingår. Såväl mångfald inom arter,

8 16-0729
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mellan omfattas.ekosystemarter som av
Vid Rio-konferensen 1992 undertecknades konventionen om

SÖmångfald Riksdagenbiologisk 1993:77. har på förslag av
regeringen godkänt konventionen. Riksdagen har vidare godkänt en

för 1993/94230,strategi biologisk mångfald prop. bet. 1993/94:JoU9,
rskr. 1993/94:87.

föreslås således svensk strategi med grundläggandeDet att en
för och hållbart nyttjande biologiskprinciper bevarande mångfaldav

miljömålen skallStrategin innebär vikt ochattantas. ges samma
ekonomiska överväganden i syftebetydelse skilda byggaattsom

grund.mänsklig verksamhet ekologisk Strategins grundläggande
principer bl.a. tillämpats miljömål inom de areellahar attgenom

införts, i vilka bl.a. den biologiska mångfaldennäringama har tas upp.
innebär också helhetssyn skall tillämpas vad gällerStrategin att en

för upprätthålla ekologiska och säkraåtgärder artersatt processer
långsiktiga överlevnad. innebär bl.a. åtgärder dels skall vidtasDetta att

olika samhällssektorers verksamheter så den biologis-för att attanpassa
ka mångfalden skall kunna fortleva dels särskilt skyddsvärdaatt
områden och undantas från direkt påverkan. På så skall godasättarter

för alla naturligt förekommande djur ochlivsbetingelser växtarter
upprätthållas.

det gäller anpassning olika samhällssektorers verksamheterNär av
jordbruksmark infogas i balken.föreslås lagen skötsel Vidareatt om av

behöver särskilt skyddsvärda områden och vissa hotade undantasarter
från direkt påverkan.

särskilda bestämmelsermiljöbalken regleras sådana åtgärderI genom
värdefulla områden ochkrävs för skydda särskilt hotadeatt arter.som

det ändamålsenligtväsentligaste nivån gäller ochDen när att ett
skydda hotade eller skyddsvärda områdeneffektivt sätt ärarter

innehåller balken särskilda bestämmelserekosystemsnivån. Därför om
skydd områden. Områdesskydd skall kunna förordnandenges genomav

nationalpark, eller kulturresevat, naturminne, biotopskydds-natur-om
miljöskyddsområden och vattenskyddsområden.områden, strandskydd,

för friluftslivetsbestämmelser kan också tillämpas tillgodoseDessa att
kulturmiljövärdenintressen för skydda knutna till naturmiljönsamt att

och för skydda särskilt värdefulla geologiska formationer avsnittseatt
åtgärder också behöva vidtas för skydda denll. Särskilda kan att

mångfalden och genetisk nivå. Miljöbalken föreslåsbiologiska på arts-
därför innehålla bestämmelser skydd för djur- ochockså växtarter,om

genetiskt modifieradeutsättning djur- eller växtarter samt omav
organismer.

förutsättningar för hållbar utveckling mark,Ytterligare är atten
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och fysisk miljö i övrigt används så från ekologisk, socialvatten att en
och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med ochnaturresurser
energi Miljöbalken bör således innehålla bestämmelsertryggas. om

och avsnitthushållning med mark vatten, se
förVidare gäller förutsättning hållbar utveckling attsom en en

hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen skall tillämpas, avsnittse
7.5.

s.k. sektorsansvaret gälla. innebärSlutligen skall det Detta varjeatt
sektor har för lösa miljöproblemen inom deni samhället attett ansvar

utvecklas i författningskommentaren tillsektorn. Sektorsansvaretegna
kap.l 2
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Tillämpningsområde

6.1 Miljöbalkens tillämpningsområde

Miljöbalken skall tillämpasFörslag: på varje verksamhet som
kan motverka förutsättningarna uppnå balkens mål. Vadatt som
föreskrivs verksamhet skall också gälla hantering och andraom
åtgärder kan motverka förutsättningarna uppnå balkensattsom
mål. skall miljöbalken innehållaDessutom särskilda bestämmelser

åtgärder syftar till uppnå balkens mål,att t.ex.om som om-
rådesskydd.

kap. första stycket miljöbalkenI 1 1 § balkens mål skapaäratt attanges
förutsättningar för hållbar utveckling i samhället, där levande ochen nu
kommande generationer tillförsäkras hälsosam och god miljö levaatten

portalparagrafens styckeI andra vad skall gälla för dettaattanges som
mål skall såledesuppnås. Här grundtanken med miljöbalken ochanges

antydan balkens tillämpningsområde. Emellertid detären ges om
knappast möjligt redan i den inledande paragrafen få tillräckligatt
vägledning i fråga för balkens tillämpning. Miljöbalksut-gränsernaom
redningen lämnar därför förslag till paragraf tillämpningsområdeten om
för balken. sådanEn paragraf har sin naturliga plats i balkens första
avdelning.

fråganInnan balkens tillämpningsområde behandlas vidareom
erinras följande. På miljöområdet verkar mycketett styrsystemom som
kortfattat kan bestå normgivning i form lagar och andrasägas av av
författningar, fysisk planering särskilda åtgärder för påverkasamt att
människors beteende, exempelvis utbildning och information. dettaI
sammanhang bör observeras miljöekonomiska styrmedel i formatt av
skatter och avgifter, vunnit ökad användning och oftasom numera
diskuteras, del den miljöpolitiska styrning skerutgör en av som genom
normgivning. sistnämnda formen styrmedelDen planerings-samtav
mässiga och kunskapsmässiga styrmedel faller i princip utanför området
för miljöbalkens tillämpning de har mål miljöbal-även om samma som
ken. Reglerna i miljöbalken inriktas istället fysiska miljöfaktorerpå och
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företeelser kan påverka människan och miljön negativt ochsom
motverka det uppställda målet. Balkens miljöbegrepp utgår från den
fysiska verklighet handlar kvalitén miljön. Utgångspunktensom om

alltså fixerad allmännaså frågor människorsär behovatt om av
livsmedel, arbete, hälso- och sjukvård, utbildning dvs. sådantetc. som-
associeras till begreppet livsmiljö i princip inte hör till grunderna för—
miljöbalkens reglering.

Genom det har hittills svårigheterna bedömaärsagts attsom
miljöbalkens tillämpningsområde inte undanröjda. Detta område bör ha

något fastare bestämning för reglerna inte skall upphov tillatten ge
orimliga tolkningssituationer.

Olika metoder kan användas för de faktorer eller företeelseratt ange
skall omfattas miljöbalkens regler. del de lagarIsom av en av som nu

sammansmälts i balken används begrepp verksamhet, företag,som
hantering eller åtgärd för de företeelser den ifrågavarandeatt ange som
lagstiftningen omfattar. Lagarna kan också innehålla eller mindreen mer
detaljerad bestämning vad enligt lagen är attav som anse som en
verksamhet, företag Här exempel 1 § miljös-nämnsett etc. som
kyddslagen vad miljöfarlig verksamhet. Ettär annatsom anger som
exempel kap. vattenlagenl 2 § den lagenutgör ärattsom anger
tillämplig på vattenföretag påföljandeoch i paragraf definieras sådana
företag. När det gäller miljöbalken kan försök tillämpnings-avgränsaatt
området på motsvarande leda fel. balkenFörutom kommer blisätt att att
tillämplig antal miljölagars skilda och i fallvissa vid-störreett
sträckta tillämpningsområden balken omfatta i princip all mänskligavses
verksamhet kan befaras få hälso- eller miljöfarliga effekter ellersom

hushållningen med Beträffande sådanäventyra naturresurser. en
reglering det knappast möjligt förutse alla de situationer dåär att
reglerna kan bli tillämpliga och försök i lagtexten dessaett att ange
situationer kan få till resultat balkens tillämpningsområde begränsasatt
onödigtvis.

Istället för den redovisade metoden har utredningen därför valtnyss
miljöbalkens tillämpningsområde med utgångspunkt frånatt ange

balkens mål och de förutsättningar enligt 1 kap. § andra stycketlsom
skall gälla for detta mål skall uppnås. Som samlingsbegrepp föratt ett
det mänskliga handlande falla inom balkens tillämpningsom-som avses
råde används begreppet verksamhet. begreppDetta vedertaget iär
dessa sammanhang. enlighet härmed harI utredningen således fastställt

miljöbalken skall tilllämpas verksamhetpå kan motverkaatt som
förutsättningarna det måluppnå i balkens portalparagraf.att som anges

de fall tvekan skulle i frågaI uppstå tillämpningsområdet bör deom
rättstillämpande myndigheterna ändå kunna lösa frågan sökaattgenom
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ledning i de förutsättningar gäller för miljöbalkens mål skallattsom
uppnås. Genom det prövningssystem föreslås i miljöbalken skapassom
dessutom goda möjligheter för utveckling enhetlig praxis beträffandeav
bl.a. balkens tillämpningsområde. balkensI paragraf med allmänna
bestämmelser tillämpningsområdet bör vidare föras erinranom en om

det i balken finns särskilda bestämmelser positivaatt även åtgärder,om
dvs. åtgärder syftar till uppnå balkens mål. bestämmelsernaDeattsom

då finns i balkens fjärdenärmast avdelning skyddsom avses om av
naturen.

6.2 Bemyndigande meddela särskildaatt

föreskrifter för totalförsvaret

allmäntFörslag: Ett hållet bemyndigande för regeringen att
meddela föreskrifter för totalförsvaret i Sverige avvikersom
från miljöbalkens bestämmelser införs i balken.

Försvarsmaktens verksamhet till del sådan karaktärär denstor attav
medför betydande miljöpåverkan. buller ochFörutom utsläpp utgörsom
direkta olägenheter för människors hälsa, orskas skador på ochnatur-
kulturvärden försvarets övningsområden.I fredstid gäller miljölag-
stiftningen det militära försvaret, med de undantagäven isom anges
lag. innebärDetta försvaret har skyldighet avhjälpa skadoratt atten som
har uppkommit grund verksamheten. Försvarsmakten har iav
enlighet med sektorsprincipen under 1990-talet påbörjat struktureratett
miljöarbete och framtagit miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram.

de allvarligasteEtt miljöhoten alla krig. den det krävsI månärav av
för kunna upprätthålla effektivt försvar måste det därför finnasatt ett

för ha andra krav på försvaret de gäller samhälletutrymme att än som
i övrigt.

Miljöskyddskommittén har föreslagit bemyndigande för regering-ett
meddela föreskrifter avviker från miljöbalkenatt i krig, viden som

krigsfara eller under sådan utomordentliga förhållanden ärsom
föranledda det krig utanför Sveriges elleräratt Sverigegränser attav av
har varit i krig eller krigsfara. Förslaget remisskritik och imötte
lagrådsremissen föreslogs bemyndigandet skulle någotatt vara mer
generellt utformat så till vida andra särskilda förhållandenävenatt som

det nödvändigt stärka försvarsberedskapengör kan föranledaatt



232 illämpningsområdeT SOU 1996: 103

föreskrifter avvikelser från balkens bestämmelser.om
Vid införandet bestämmelsemotsvarande i miljöskyddslagenav en

erinrade Lagrådet förarbetena till den regeringsformen prop.om nya
1986/87:135. Lagrådet anförde vad gäller bemyndiganden föratt,
regeringen enligt kap regeringsformen,8 7 § det fråganär är om
föreskrifter kan beröra väsentliga medborgarintressen,som mera
riksdagen preciserat bör de inom vilka regeringen skallmer ange ramar
få sig. Lagrådet konstaterade miljöskyddet otvivelaktigtröra att är ett
mycket väsentligt medborgarintresse. Lagrådet ansåg paragrafenatt av
bör framgå bemyndigandet får utnyttjas endast under tid då det råder,att

inte krig eller krigsfara, så i varje fall särskilda förhållandenänom som
kräver höjd försvarsberedskap. Bestämmelsen i miljöskyddslagenen
utformades med hänsyn till Lagrådets synpunkter. Utredningen förordar

bestämmelsen i miljöbalken utformas med 64 § miljöskyddslagenatt
förebild.som

Att krigsfara eller liknande omständigheter föreligger i sig inteär
tillräckligt för försvaret skall befriat från skyldigheten beaktaatt attvara
miljöbalkens bestämmelser. Avvikelser från balken skall få endastgöras
då bemyndigandet har utnyttjats och föreskrifter meddelats.

detta sammanhang kanI erinras regeringen har gjortäven attom
vissa ställningstaganden i UNCED-propositionen prop. 1993/94: 11 s.
57 det gäller avvägningen mellan försvarsintresset och miljöin-när

Verksamheten totalförsvaretinom genomförs i enlighet med måltresset.
har fastställts statsmakterna. Försvarsmakten skall i fred bl.a.som av

vidta förberedelser för verksamhet i krig. Vikten försvaretsattav
verksamhet fredi bedrivs ändamålsenligt har betydelse försättett
avvägningarna vid bedömningarna enligt miljöbalken Försvars-av
maktens miljöfarliga verksamhet. bör dockDet anmärkas det äratt
nationens säkerhet skall beaktas vid dessa avvägningar. finnsDetsom
inte skäl ställa miljökraven lägre för det typiskt kostsamtatt äratt sett

förebygga, begränsa eller avhjälpa olägenheter från försvarsmaktensatt
Ävenverksamhet. försvarsintresset skall beaktas vid avvägningarnaom

prövningsmyndigheten bunden miljöbalkens regler och det kanär av
därför bli nödvändigt regeringen meddelar särskilda föreskrifter föratt

Försvarsmakten skall kunna fullgöra sina huvuduppgifter.att
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MiljöbalkenFörslag: skall innehålla kapitel med allmännaett
aktsamhetsregler. Aktsamhetsreglema skall iakttas allaav som

verksamhet enligt balken.utövar
verksamhetDen skallutövarsom

skaffa sig den kunskap behövssom-
vidta de försiktighetsmått behövssom—-
välja lämplig platsen-
hushålla med och energinaturresurser-
utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning-
inte använda kemiska och biotekniska produkter kansom-

med mindre riskabla produkterersättas
till skyddade områden inte skadasattse-

avhjälpa skada har uppkommitsom-
Den yrkesmässigt verksamhet skall dessutomutövarsom

använda bästa möjliga teknik-
Vid tillämpningen aktsamhetsreglema skall skälig-av en

hetsavvägning göras.
verksamhet får inte bedrivasEn den riskerar försämraattom

det allmänna hälsotillståndet eller väsentligt försämra miljön eller
hushållningen med naturresurser.

7.1 Allmänt

Gällande7.1.1 rätt

Föreskrifter skydd för hälsamänniskors har funnits i Sverige underom
flera hundra Reglerår. i första hand skydda miljön harattsom avser
däremot framvuxit i huvudsak under de hundra Sådanaåren.senaste
regler har oftast tillkommit resultat uppkomna olägenheterett attsom av
inte har kunnat bemästras inom det befintliga regelsystemet. harDet
alltså varit fråga införa föreskrifter för motverka redanatt attom nya
uppkomna problem. Sedan 1960-talet har dock de centrala miljölagama
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i ökad utsträckning kommit innehålla relativt likartade aktsamhets-att
regler för förebygga skador och andra olägenheter.att

Miljöskyddslagens bestämmelser syftar till skydda människor ochatt
miljö från störningar kan skadliga. Bestämmelserna omfattarsom vara
endast sådana störningar hänför sig till användning fastsom av
egendom. Bestämmelserna i hälsoskyddslagen syftar endast till skydd av
människors hälsa. omfattarDe störningar från användning såväl fastav

lös egendom. Kemikalielagstiftningen syftar till skyddaattsom
människor och miljö från störningar orsakade hanteringav m.m. av
kemiska produkter. Bestämmelserna inte knutna till egendomsbe-är

Renhållningslagens bestämmelser syftar till förhindragreppet. att
olägenheter från hälso- och miljöskyddssynpunkt i samband med
hantering avfall. Naturvårdslagen innehåller bestämmelser hänsynav om
och varsamhet i med Vattenlagen syftar bl.a. tillumgänget naturen. att
skydda allmänna och enskilda intressen vid verksamheter medförsom

vattenförhållandena påverkas. vissa fallI finns uttryckliga lagregleratt
bestämmelserna inte omfattar frågor behandlas i andra lagar.attom som

andra fallI saknas sådana regler. förekommerDet vidare bestämmel-att
i viss lag skall tillämpas också vid prövning enligt lagserna en annan

eller tillstånd meddelat med stöd lag inte får stridaatt ett mot ettav en
beslut fattats med stödsom av en annan.

Reglerna i de olika lagarna riktar sig vanligtvis dem utövarmot som
miljöfarlig verksamhet, hanterar produkt, utför arbetsföretagetten en

kan skada naturmiljön finnsDet emellertid också lagreglersom m.m.
riktar sig till myndigheterna. Regler det sistnämnda slagetsom mer av

särskilt vanliga i de lagar i vilka intagits bestämmelser tillstånds-är om
plikt, dvs. där tillämpningen aktsamhetsreglerna skall bli föremål förav
myndigheternas prövning.

kan konstateraMan de flesta de lagar skall ingå iatt av som
miljöbalken innehåller aktsamhetsregler inriktade på skyddet hälsanav
eller miljön eller andra angelägna allmänna och enskilda intressen.

regler kanDessa utformade olikapå flestaDe lagarnasätt.vara
innehåller såväl grundläggande aktsamhetsregler speciellasom mer
sådana.

fleraI lagarna de grundläggande aktsamhetsreglerna utformadeärav
på relativt likformigt dessa fastläggsI vissa allmänna skyldig-ett sätt.
heter i fråga skyddsåtgärder för motverka skador påattom m.m.
människor eller miljön.

Grundläggande skyddsbestämmelser finns intagna i miljöskydds-5 §
lagen och lagen5 § kemiska produkter. Vattenlagen innehållerom en
skyddsbestämmelse i kap.3 7

miljöskyddslagenI 5 § finns det huvudregel till vilken fogats tvåen
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hjälpregler. Enligt huvudregeln den ellerär utövar ämnar utövasom
miljöfarlig verksamhet skyldig vidta de skyddsåtgärder, tåla denatt
begränsning verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigtav

skäligen kan fordras för förebygga eller avhjälpa olägenhet.attsom
Skyldigheten avhjälpa olägenheter kvarstår efteratt detäven att
verksamheten har upphört.

Enligt den första hjälpregeln skall omfattningen åliggandena enligtav
huvudregeln bedömas med utgångspunkt i vad tekniskt möjligtärsom
vid verksamhet det slag frågai och med beaktandeär såvälav som av
allmänna enskilda intressen.som

Enligt den andra hjälpregeln skall vid avvägningen mellan olika
intressen särskild hänsyn till å sidan beskaffenheten dettas ena av
område kan bli för störning och betydelsen störningensutsattsom av
verkningar, å andra sidan verksamheten kostnaden förnyttan samtav
skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i övrigt försiktighetsmåttav

kommer i fråga.som
enligtKraven miljöskyddslagen5 § hänför sig alltså till olikatre

faktorer, varvid utgångspunkten vad tekniskt möjligt.är Medärsom
tekniskt möjlig tekniken utprovad på motsvarande faktiskaärattavses
förhållanden. behöver inteDen prövad eller tillgänglig i Sverige.vara
Även ekonomiska faktorer skall beaktas. Koncessionsnämnden för
miljöskydd talar i sina beslut vad ekonomiskt rimligt. Deärom som
ekonomiska faktorerna skall i princip bedömas objektivt, dvs. med
avseende på vad typiskt för branschen, följer det iär attsom varav
allmänhet skall bortses från företagares personliga förhållanden.en

bestämmaFörutom de åtgärder tekniskt möjliga ochatt ärsom
ekonomiskt rimliga måste bedömas, åtgärderna miljömässigtäven ärom
motiverade eller med andra ord åtgärderna står i rimligt förhållandeom
till den effekt de kan beräknas få. Vid tillåtlighetsprövning detären
oftast fråga flera olika försiktighetsmått och hur dessa skallprövaattom
kombineras med varandra.

Också i lagen5 § kemiska produkter finns det allmänom en
aktsamhetsregel enligt vilken det åligger den hanterar ellersom
importerar kemisk produkt vidta de åtgärder och iaktta deatten
försiktighetsmått behövs för hindra eller motverka skada påattsom
människor eller i miljön. finnsDet också regel sådanaatten om
kemiska produkter skall undvikas kan med mindre farligaersättassom
produkter, den s.k. substitutionsprincipen.

Enligt 3 kap. vattenlagen7 § skall vattenföretag tillåtligtett ärsom
utföras så ändamålet med företaget vinns med minsta intrång ochatt
olägenhet för motstående allmänna och enskilda intressen. Den som
utför vattenföretag vidare bl.a. skyldig vidta försiktighetsmåttärett att
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inte orsakar oskälig kostnad.som en
hälsoskyddslagenI finns bestämmelser till skydd Sanitär olägen-mot

het. lagenDen bygger också på avvägning skall ske mellanatt mot-en
Ägarenstående intressen. eller nyttjanderättsinnehavaren till berörd

egendom skall sålunda vidta de åtgärder skäligen kan krävas. Isom
lagen och med stöd lagen meddelade föreskrifter denärmareav anges
förpliktelser gäller för den eller använder egendomen iägersom som
fråga. Naturvårdslagen riktar sig framgår lagens inledandesom av
bestämmelser till förhållande naturligtvis präglarettenvar, som
aktsamhetsreglernas utformning i lagen. åliggerDet ochvar en som
vistas i visa varsamhet. Lagen innehåller särskilda be-naturen att
stämmelser till skydd för och djurarter hotade.växt- Möjlig-ärsom
heterna med stöd naturvårdslagen inrätta nationalparker,att naturre-av

och andra särskilt fredade platser också för särskildaservat utrymmeger
aktsamhetsregler liksom den tillståndsplikt finns för sådanasom
arbetsföretag påverkar landskapet, och sandtäkter. Vidt.ex.som grus-
prövning naturvård skall tillbörlig hänsyn tillrör övrigatassom
allmänna och enskilda intressen.

Huvudregeln i miljöskyddslagen5 § till sin utformning mycket likär
aktsamhetsreglerna i de andra skyddslagarna. förstaDen hjälpregeln
uppvisar likheter med substitutionsprincipen i lagen kemiskastora om
produkter. Den anknytning till allmänna och enskilda intressen görssom
i hjälpregeln saknar emellertid sin motsvarighet i aktsamhetsregeln i
lagen kemiska produkter. andra hjälpregelnDen i miljöskyddsla-5 §om

speciell i förhållande till de övriga lagarna beroendeär på attgen mer
den hänför sig till den aktuella markanvändningen.

För närvarande råder i det förhållandet de olikastort sett att
aktsamhetsreglerna i skyddslagarna gäller vid sidan varandra. Dettaav
innebär krav på skyddsåtgärder i olika avseenden kan ställas medatt
stöd flera lagar. omständighetDenna har dock i allmänhet inteav
inneburit några problem eftersom lagamas tillämpningsområdenstörre

regel åtskilda från varandra.ärsom
tillstånd enligtEtt miljöskyddslagen påverkar inte kemikaliemyndig-

hetemas möjligheter med stöd lagen kemiska produkteratt av om
meddela förbud användning sådan produkt vid hante-mot av en som
ringen kan leda till skador produkten vid prövning enligttrots att
miljöskyddslagens regelsystem befunnits godtagbar.

principI gäller också bestämmelserna i hälsoskyddslagen parallellt
med bestämmelserna i miljöskyddslagen. Båda lagarna nämligenger
möjlighet för tillsynsmyndigheterna meddela förelägganden tillatt
undvikande olägenheter for människor. dettaI fall har dockav man -
till skillnad från det ovannämnda exemplet infört regel att etten om-
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hälsoskyddslagen inte får meddelasenligtföreläggande mot en
miljöskyddslagen, åtminstoneerhållit tillstånd enligtverksamhet som

omfattar.de delar tillståndsbeslutetinte i
inriktade säkerställavattenlagen påAktsamhetsreglema i är att att

påverkan vattenförhållandena itill följd påskador och olägenheter av
motstående angelägna allmännatillundviks hänsynmöjligaste mån av

enskilda intressen.och

överväganden7.1.2

finns det i de nuvarandegällandeframgått beskrivningenSom rättavav
gäller för olika verksamhets-aktsamhetsbestämmelsermiljölagama som

vid sidan varandra.aktsamhetsreglema gällerolikaområden. De av
lappar emellertidvissa verksamheteroch förvissa områdenInom
oklarheter mellankan leda tillsådan ordningvarandra.reglerna Enöver

förmyndighet harvilkeni frågamyndigheterna attansvaretsomom
uppstå oklarheter,för den enskilde kanliksom detfölja verksamheten

delvis sammanfallandelagar medeller olikaflera myndigheternär
fråga.inriktning kan reglera samma

gällande miljölagamaaktsamhetsreglema i deutfonnadeallmäntDe
övergripandeanpassadeantal till varandragrund förbör läggas till ett

börallmänna aktsamhetsregleraktsamhetsregler i miljöbalken. Dessa
Reglernaförsta avdelning.miljöbalkenstill kapitel iföras ettsamman

och andraföretag, kommunerpå allaskall tillämpliga utövarsomvara
miljöbalken.enligtverksamheten

innebäraktsamhetsregler i miljöbalkenallmännaInförandet attav
sinsemellanför antalbestämmelsertillskapar ettgemensammaman

råda beträffanderegler börföreteelser.olikartade Sammarelativt
sig dethälso- och miljöhänsynkostnader ochmellanavvägningen vare

hanteringverksamhet ellerfastighetsanknutenfråga t.ex.är avom
kan utfalla olikaavvägningen naturligtviskemiska produkter, låt attvara

Vid avvägningenmed aktiviteten.miljöriskerhälso- ochberoende på
enskilda intressen beaktas.allmänna och Deangelägnaskall också andra

ökad tyngd och ställamiljöhänsynenskallövergripande reglerna ge
aktsamhets-miljöskyddslagen. allmännaDeaktsamhetskrav änsträngare

bedrivaellerden bedriverdärför innebärareglema bör attatt avsersom
iaktta de försiktig-vidta de åtgärder ochbalken skallverksamhet enligt

skadaeller motverkaför hindraövrigt behövshetsmått i attsom
eller enskildaangelägna allmännaeller andramänniska eller miljö

intressen.
ingripa kommerbefogenhetertillsynsmyndighetemasGenom att
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aktsamhetsreglerna, både de allmänna och de särskilda, kunna läggasatt
till grund för förelägganden och förbud Hur tillsynsmyndighetenm.m.
bör tillsynen medutöva anledning överträdelser de allmännaav av
aktsamhetsreglerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet.
Tillsynsmyndigheten kan försöka åstadkomma rättelse råd så attgenom

förtroendefullt förhållandeett kan fram mellanväxa verksamhetsut-
och tillsynsmyndigheten.övarna En överträdelse aktsamhetsregelav en

kan bero på okunnighet i stället för medvetet handlande.ett andraI fall
oaktsamhet ellernär uppsåt ligger bakom överträdelsen kan det finnas

skäl för tillsynsmyndigheten direkt utfärda föreläggande.att ett
allmännaDe aktsamhetsreglerna kommer också ligga till grundatt

för tillståndsprövningen. Detta innebär frågan vilka skyddsåt-att om
gärder i olika avseenden skall vidtas kommer bli föremålm.m. som att
för myndigheternas prövning. Myndigheterna skall alltså tillämpa
samtliga från aktuell prövningssynpunkt gällande bestämmelser i balken,
dvs. både de allmänna aktsamhetsreglerna och de ytterligare regler som
gäller särskilt för olika verksamheter.

Tillståndsbeslutet kommer ha rättskraft endast i de frågoratt som
beslutet omfattar. börDet således möjligt för hälsoskyddsmyndig-vara
heterna eller kemikaliemyndigheterna ingripa med stöd deatt av
allmänna aktsamhetsreglerna eller de särskilda reglerna kemikalierom
och hälsoskydd i frågor inte har blivit föremål för prövningsom av
tillståndsmyndigheten. Reglerna i balken tillsyn bör tillsynsmyn-om ge
dighetema ingripa med föreläggandenrätt och förbudatt i enskilt fallett
för balkens föreskrifter och vadatt kan följa dem skall iakttas.som av

Bland de nuvarande aktsamhetsreglerna finns det vissa såärsom
utformade de mycket väl kan läggasatt till grund för allmänna
aktsamhetsregler i miljöbalken. Bland dessa § mil jöskyddslagen5är och

lagen5 § kemiska produkter särskilt intresse. Genom den förraom av
bestämmelsen regleras frågor skyddsåtgärder och försiktighetsmåttom
för miljöfarliga verksamheter. I den finns motsvarande be-senare
stämmelser för hanteringen kemiska produkter.av

De allmänna aktsamhetsreglerna bör tidigare gälla förnämntssom
och bedriver eller bedriva verksamhet enligtvar atten som avser

miljöbalken.
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forsiktighetsprincipenochKunskapskrav7.2

kunskapskall skaffa sigverksamhetAllaFörslag: utövarsom
människorsmedför olägenhet forverksamhetenvilken måniom

ellerkan förebyggasolägenheteroch hur sådanaoch miljönhälsa
begränsas.

verksamhet inomgälla för allskallFörsiktighetsprincipen
förebyggandeinnebärtillämpningsområde. Dettabalkens att

det kanvidtas såförsiktighetsmått skallandraåtgärder och snart
olägenhet förkunnaåtgärd skullevissbefaras utgöraatt enen

bevisningAvsaknadeller miljön.människors hälsa attomav
inte denbefriaruppkommersådan olägenhet utövarsom

skyldighet.från dennaverksamheten

självklarhet, innanflestaför derimligt, ochDet attär man manen
kunskapskaffar sig denverksamhet,eller påbörjaråtgärdvidtar enen

för påverkanmedför riskervilken mån dettaibehövs för avgöraattsom
skyldighet bör sträckadennamiljön. långthälsa eller Hurmänniskorspå

omfattning.verksamhetens och Detellermed åtgärdenssig varierar art
ställas konsumentsvilka krav kanskillnad pånaturligtvisär ensom

väljermiljön innan denrengöringsmedels påverkan påolikakunskap om
ställas denkrav kanoch deskurmedel till golven, som avsersom

kemiskaolikaverksamhet vid valetindustrielldriva t.ex.att aven
verksamheten.behövs iprodukter som

kommithar såvetenskapen intefall däremellertidfinns ännuDet
och olägenheterverksamhetåtgärd ellersambandet mellanlångt att en

bevisas,och miljön kanhälsaskador människorseller på även ettom
i dessaförsiktigeorsakssamband kan föreligga. Den ävenantas agerar

falleller iolägenhet förebyggsskada ellerrisken förfall så vartatt
begränsas.

skadortill risken forskall redanhänsynPrincipen att tas
uttryck i nuvaranderedan idag tillmiljön kommermänniskors hälsa och

tillårs propositionDepartementschefen anförde i 1969miljölagstiftning.
förebyggasolägenheter kanmiljöskyddslagnuvarande attatt genom

och vilkabedömningen påbeaktas vidrisken för sådanaredan om
detstånd. underströkfå komma till Hanverksamhet börvillkor atten

tillämpande myndigheternadeden lagennödvändigt att gavnyavar
hälsosynpunkt eller andraallmände faror frånmöjlighet beaktaatt

med hittills okändaförbundnasynpunkter kundeallmänna varasom
osäkerhetföroreningsämnen.utforskade Deneller otillräckligt som
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kunde råda rörande farlighet skulleämnes inteett allmän-överut
heten borde drabba denutan släppte i luftenämnet ellerut isom

Man behövde såledesvattnet. inte med ingripavänta till dess skadoratt
inträffat. Den ville släppa otillräckligt käntut ettsom ämne som man
hade grundad anledning skadligt måste kunnaanta visavara att
olägenheter inte behöver befaras.

Vad departementschefen talar i propositionen slagsärom en
försiktighetsprincip. Beteckningen °försiktighetsprincipen används för
olika handlingsregler i olika sammanhang. Definitioner från man skall
aldrig saker konsekvensergöra inte kan förutse till om detvars man
finns hot allvarlig ellerett oåterkallelig skada får avsaknadenom av
vetenskaplig bevisning inte användas ursäkt för skjutaattsom en upp
kostnadseffektiva åtgärder för förhindra miljöförstöringatt förekommer.
Gemensamt för alla definitioner torde dock syftetatt är attvara
förebygga skador och olägenheter.

Denna förebyggande princip återfinns sedan drygt 20 år i flera
konventioner och andra internationella instrument inom miljöområdet.
Under år har försiktighetsprincipen kommit få alltmersenare att en
framträdande plats i den internationella miljöpolitiken. Vid FN:s
konferens miljö och utveckling år 1992 UNCED den s.k.om antogs- -
Rio-deklarationen innehåller bestämmelse försiktig-som atten om
hetsprincipen skall tillämpas så långt möjligt och med hänsyn tilltagen

möjligheter. Försiktighetsprincipenstaternas har också kommit till
uttryck i Östersjöområdets1992 års konvention skydd marinaom av
miljö Helsingforskonventionen och års konvention skyddsamma- om-

den marina miljön i Nordostatlanten Pariskonventionen.av -
Försiktighetsprincipen tillhör de principerna i EG-rättensom nyare

har kommit till uttryck i flera EG:s rättsakter. Det it.ex.av anges
ingressen till direktivet innesluten användning genetiskt modifie-om av
rade mikroorganismer, 90/219/EEG, innesluten användningatt av
genetiskt modifierade mikroorganismer bör ske sådantett sätt att
deras möjliga negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön
begränsas. Det talas vidare nödvändigheten vidtaattom av gemensam-

åtgärder för utvärdera och reduceraatt potentiella riskerma uppstårsom
vid verksamhet innefattar innesluten användning genetisktsom av
modifierade organismer.

Miljöbalksutredningen bedömer för förebygga skadoratt ochatt
olägenheter bör rättsligt bindande krav ställas på ochatt var en som
vidtar åtgärder eller verksamhetutövar kan befaras motverkasom
miljöbalkens mål skall skaffa sig den kunskap behövs för attsom
förebygga eller begränsa skador och olägenheter på människors hälsa
och miljön. Skyldigheten vidta åtgärder för begränsaatt sådanatt
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bli vidtapåverkan, inbegripet låta åtgärd eller begränsa dessattatt en
omfattning, bör inträda så det kan befaras åtgärden ellersnart att
verksamheten kan motverka balkens mål. den kunskapl mån om
sambandet mellan verksamheten och olägenheten finnsinte detmen

samband föreligger,finns skäl likväl bör bristen påatt anta att ett
bevisning orsakssamband inte frita verksamhetsutövaren från attom
vidta de åtgärder skäligen kan krävas.som

Försiktighetsprincipen i balkens mening kan slagssägas vara en
bevisbördan från den riskerarbevisbörderegel kastar attsom om som

vidtar åtgärddrabbas olägenhet till den kan antassom en somav en
medföra olägenhet. bör gälla för hela balkens tillämpningsområdeDen
och bör i framtiden det bärande elementet i den svenskautgöraäven
miljölagstiftningen. Utvidgningen tillämpningsområdet innebär attav

hänsyn till försiktighetsprincipen i alla dei framtiden skall taman
verksamheter faller under balkens tillämpningsområde.som

försiktighetsmåttSkyddsåtgärder och7.3

skall vidta de försiktighetsmåttverksamhetsutövareFörslag: En
hindra eller motverka verksam-behövs för förebygga, attattsom

eller olägenhet för människors hälsaheten kan medföra skada
eller omgivningen.

grundläggande aktsamhets-Miljöbalksutredningen föreslår det iatt en
försiktighetsmått skall iakttasregel i miljöbalken föreskrivs sådanaatt

människors hälsa och miljön skador ochbehövs för skydda motattsom
författningskommentaren till kap.olägenheter. utvecklas i 3 3Detta

princip allt skallSkyddskraven bör inte lägre isättas än görasatt
meningsfullt för dessa krav skall tillgodoses. praktiskaAvär attsom

inte alltid genomförbart.eller ekonomiska skäl emellertid detta Detär
till motstående intressen nödvändigt tillåtakan hänsyn attav vara

från strikt hälso- ellermindre långtgående försiktighetsmått än som
Också i miljöbalken bör alltsåmiljösynpunkt skulle motiverat.vara

skälighetsprövning, avsnittfinnas för 7.10.utrymme en se
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7.4 Lokaliseringsprincipen

Förslag: Verksamheter skall bedrivas på platser lämpligaärsom
och där minsta möjliga intrång och olägenhet uppkommer.

Naturresurslagen innehåller centrala regler för lokalisering. Lagen skall
tillämpas enligt vad föreskrivet i bl.a.är miljöskyddslagen,som
vattenlagen och naturvårdslagen. Enligt kap.1 1 § skall marken, vattnet
och den fysiska miljön i övrigt användas så från ekologisk, socialatt en
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas.
Vidare skall enligt 2 kap.1 § mark- och vattenområden användas för det
eller de ändamål för vilka områdena lämpadeär med hänsyn tillmest
beskaffenhet och läge föreliggande behov.samt Företräde skall enligt
paragrafen sådan användning medför från allmän synpunktges som en
god hushållning. I det andra kapitlet därefter antal intressenettanges

skall skyddas vid mark- och vattenanvändningen. Exempelvissom
framgår kap.2 2 § mark- och vattenområdenatt stora inte allsav som
eller endast obetydligt påverkade exploateringsföretagär eller andraav
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas åtgärder kanmot som
påtagligt påverka områdenas karaktär. kap.I 3 särskilda hus-ges
hållningsbestämmelser för vissa områden i landet.

Enligt 4 § miljöskyddslagen skall för miljöfarlig verksamhet väljas
sådan plats ändamålet kan vinnas med minsta intrångatt och olägenhet

oskälig kostnad. Bestämmelsenutan medför det måsteatt övervägas om
det finns alternativa platser bättre. Den från miljösynpunktär bästasom
möjliga platsen skall väljas, förutsatt ändamålet med verksamhetenatt
kan vinnas och kostnaderna inte blir oskäligt höga.att Att den bästa
platsen skall väljas behöver i och för sig inte innebära den valdaatt
platsen bra. Med stöd denär s.k. stoppregeln i 6 § kan dockav en
verksamhet leder till olägenheterstoppas väsentlig betydelse.som av

Vattenlagen saknar renodlad lokaliseringsbestämmelse. Lokalise-en
ringen emellertid faktorär skall bedömas enligt kap.3 1 Etten som
vattenföretag får enligt nämnda paragraf inte komma till stånd, detom
med hänsyn till valet plats eller på något hinder frånsättannat möterav
allmänna planeringssynpunkter. Med uttrycket allmänna planeringssyn-
punkter åsyftas enligt förarbetena till vattenlagen till börja medatt
långsiktiga bedömningar vid fysisk planering, främst statsmakternas
ställningstaganden inom för den fysiska riksplaneringen. Vidareramen
åsyftas andra långsiktiga bedömningar såsom kommunernas över-
siktsplaner. Under uttrycket vidare falla försvarspolitiska,anses
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energipolitiska, näringspolitiska, arbetsmarknadspolitiska, regionalpolitis-
ka och trafikpolitiska synpunkter. framgårSom det sagda detärav
huvudsakligen andra aspekter skall bedömas enligt kap.3 l §som
vattenlagen enligt miljöskyddslagen.4 §än

reglernaturresurslagens regeringsprövningI störreom av an-
läggningar inte uttryckligen, till skillnad från i föregångaren 136anges

byggnadslagen, lokaliseringen skall sker dock§ Såprövas. ävenatta
för detta finns kap. naturresurslagen, enligtStöd i 4 3 § vilkennu.

får hinder inte grund bestämmelsernatillstånd lämnas påmöterom av
till andrai 2 eller kap. eller med hänsyn allmänna planeringssyn-3

punkter.
finns lokaliseringsbestämmelse i naturvårdslagen.inte någonDet

lokaliseringeninnebär dock inte saknar betydelse vid be-Detta att
dispenspliktigadömningen olika tillstånds- eller markåtgärderav om

skall få vidtas. vanligt strandskyddsdispens i detDet vägrasär t.ex. att
ansökta läget.

har framgått ovanstående lokaliseringsfrågoma olikaSom ärav
skallbehandlade i de lagar ingå i miljöbalken. Enligt Miljöbalksut-som

skäl upprätthålla skillnad.redningens uppfattning saknas det dennaatt
bör finnas förlokaliseringsbestämmelse verksamheterEn somgemensam

anspråk mark- eller vattenområden.itar
betydelse för vilka miljöstömingarPlatsvalet har stor som upp-

och miljölag bör därför lokaliseringsbe-kommer. modern skärptI enen
stämmelse ha central plats. sådan bestämmelse bör gälla för allEnen

verksamhet. skall alltså gälla verksamhetenplatsanknuten Den även när
kan lokaliseras till någon plats grundi praktiken inte attannan av en
skall utnyttjas, grustillgång eller forssträcka.viss t.ex.naturresurs en en

lokaliseringskraven skall inte fåUppfyller verksamheten inte den
bedrivas.

lokaliseringsregel bör innehålla kravet den valdaMiljöbalkens att
från miljösynpunkt. Verksamheter skallplatsen skall lämpligvara

Lämplighetsbe-således inte få bedrivas platser olämpliga.ärsom
dömningen bör ske med utgångspunkt i balkens syfte, de grundläggande

hushållningsbestämmelsema förekommandeoch särskilda samt
miljökvalitetsnormer. Härigenom kommer hårdare krav ställasatt
lokaliseringen i gällande rätt.än

Flera platser kan ibland lämpliga för verksamhet. sådanaFörvara en
situationer bör lokaliseringsbestämmelsen föreskriva den bästaatt av
dessa skall väljas. uttrycks lämpligen på det i dagplatser Detta sätt som

skallsker i miljöskyddslagen, nämligen ändamålet med verksamhetenatt
och olägenhet.vinnas med minsta intrång

Miljökonsekvensbeskrivningar spelar avgörande roll i procedurenen
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lokaliseringskravenatt avgöra uppfyllda. miljökonsekvensbe-är Enom
skrivning skall, det möjligt, innehålla redovisningär altemati-om en av

platser motivering varför den önskade platsensamt har valts.Va en

7.5 Hushållningsprincipen och kretslopps-
principen

Förslag: balken införsI allmän aktsamhetsregel allaatten som
bedriver verksamhet skall hushålla med och energinaturresurser

utnyttja möjligheterna till återanvändning ochsamt återvinning.

Riksdagen har beslut 1993 bet. 1992/93:JoU14, rskr.genom
1992/93 :344 godtagit regeringens proposition 1992/93: l 80 riktlinjerom
för kretsloppsanpassad samhällsutveckling den s.k. kretloppsproposi-en
tionen. Avsikten med propositionen och den lagstiftning om pro-
ducentansvar infördes påskynda utvecklingenatt mot ettsom var mer
resurshushållande samhälle och miljöanpassad varuproduktion.en
Genom uppnå ökad återanvändning, återvinning ochatt återföring tillen

kretslopp skulle uppkomsten avfallnaturens förebyggas iochav
minimeras och hushållningen våra förbättras. I propositionenav resurser
fanns rad förslag med utgångspunkt i principen slutna material-en om
flöden kretsloppsprincipen. innebärDen vad utvinnsatt som ur-

skall på uthålligt kunnanaturen användas,sätt återanvändas,ett
återvinnas och slutligt omhändertas med minsta möjliga resursför-
brukning och skadas.utan att naturen

Kretsloppsprincipen bör tillämpas alla verksamhetsutövare.av
Producentema har betydelsefull roll det gäller minskanär attav varor en
avfallet från produkter och öka återvinningen produkter ochatt av
avfall. En mängd för miljön farliga finns bundnastor iämnen varor.

ellerFörr återförs dessa till och kanämnen vålla skadanaturensenare
där. Detta de miljöfaromaär i industrisamhället. farastora Dennaen av
måste motverkas olika Riksdagen harsätt. tidigare prop.även
1975:32, bet. 1975:JoU10, rskr. 1975:161 slagit fast det äratt pro-
ducentemas bedöma miljöeffekterna sina produkter ochattansvar attav

till de blir miljöanpassade. Utredningen dessaatt krav måsteattse anser
komma till uttryck i de allmänna aktsamhetsreglema. Den princip som
bör läggas till grund för sådan allmän aktsamhetsregel kan betecknasen

kretsloppsprincipen.som
Utgångspunkten bör kan skada miljönämnen så långtattvara som
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vid tillverkningskall användasintehuvudmöjligt över taget varor.av
ide kommerförebyggasäkrastedet ut naturen.Detta sättet attattär

inteskall huvudorganiskanaturliga stabilaIcke över tagetämnen
helt slutnaanvändas bara idärför fåbörtillföras miljön. De system.

alltsåbästaspridas i miljön.heller Dettungmetaller skall inte ärGiftiga
deskadliga såinnehållerinte närfrån början ämnen attatt varorna

påverka dennaåterföras tillkanavslutatsanvändningen naturen utan att
undvikas iinte kanfarligaden månkretslopp. Iskadligt ämnenett-

också finnshelt, liksom detskedetta intenaturligtvis kanochvaror -
skadliga måstemindreellergränsfallmängd ämnen semanav meren -

ifrån kommaanvändning hindrasefterdessa uttill attämnenatt
naturen.

begränsadenaturresurslagenhushållningsreglema inuvarande ärDe
hushållningsaspekter-Utredningenmarkanvändningsfrågor.till attanser

med ibör finnasbetydelsefulla desåbeträffande alla är attresurserna
vidalltså inte baramiljöbalken.i Detaktsamhetsreglema ärde allmänna

h ål l iviktig. Hhushållningmarkanvändningändrad är n n g su ssom -
olikaprodukter påoch näragäller råvaror sätthar såvittprincipen

kan debåda principernaBeträffandekretsloppsprincipen.samband med
tillverkning.konstruktion ochmedsambandieffekterna nåsbästa

använderexempelvistillämpasPrincipema att en resurs-mangenom
återvinning låteråteranvändning ellerochenergisnåloch genomprocess

förvandlas till råvara.elleranvändningtillkommamaterial nyny
såändligaförbrukabehovetminskas attHärigenom naturresurseratt

viktigtminstgenerationer.kommande Inteför ärräcker attdessa även
omfattningendärmed ocksåminskas ochavfallsmängdema kan av

mark ochskadligabelastningenliksom vatten.deponier ämnenav
resurshus-skapatillsyftar ocksåKretsloppsprincipen ettatt mera

möjligtlångtsåfördelaktigasamhälle.hållande Det ärmest varornaom
tid tillbakasedan långdettaexempel äråteranvändas. braEttkan

i frågakommaåteranvändning bör kunnareturglashanteringen, men
stället såbör iåteranvändasinteolika områden. Kanmånga varorna
användasochåtervinnaskunnaingår ilångt möjligt ämnen varornasom

fibrer iexempel dettaproduktion Ett är retur-vid varor.av nya
papper.

betydelsefulltdetmedhushålla attärFörutom naturresurseratt
ökadochenergianvändningeffektivenergi.hushålla med En en

energi- ochviktigaförförutsättningenergihushållning attär en
verksamhetsutövareallaDärför börnås.mål skall kunnamiljöpolitiska

Utredningenenergi.hushålla medochenergianvändningha effektiven
aktsamhetsregel.allmännaframgå dennaskalldärför dettaföreslår att av

nettotillskottetsåkretsloppsanpassasenergisystemetVidare bör attäven
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till atmosfären minskas. Detta kräver användningen fossilaatt av
bränslen begränsas effektiv energianvändning och ökadgenom en
användning förnyelsebara energikällor. Att på energinav ispara
samband med tillverkning produkter ocksåärav angettssom en
tillämpning hushållningsprincipen. Ett ytterligare alternativav är
energiutvinning avfall. börDetta dock utnyttjas endast avfalletav om
inte lämpar sig bättre för återanvändning eller återvinning. Om nyttigare
användning materialet inte möjlig bör dockär utnyttjandeav ett av
energin i avfallet föredra framför deponering.attvara

Kretsloppsprincipen och principen hushållning med naturresurserom
och energi skall ingåäven del i de överväganden skallsom en som

för miljöfarliggöras verksamhet. I enlighet med det vidare perspektiv
miljöbalken skall bygga på bör också frågor resurshushållningsom om

ingå i prövningen. En sådan avvägning måste naturligtvis i det enskilda
prövningsärendet koncentreras särskilda frågor. Därvid bör särskilt
frågor möjligheternarör återvinna och återanvändaatt materialsom samt
frågor avfallshanteringen uppmärksammas. börDet dock naturligtvisom
inte komma i fråga tillståndsmyndigheten skallatt någon själv-göra
ständig bedömning huruvida den producerade bör få föras påutvaran
marknaden eller inte.

7.6 Produktvalsprincipen

Förslag: Vid tillämpningen principen vidta försiktig-attav
hetsmått ingår viktig del tillämpaävenattsom en pro-
duktvalsprincipen, Den innebär kemiska och biotekniskaatt
produkter kan med mindre riskablaersättas sådana produktersom
inte skall användas. Detta gäller också innehåller ellervaror som
har behandlats med kemisk eller bioteknisk produkt.en

I första5 § stycket första meningen lagen kemiska produkterom
föreskrivs den hanterar eller importeraratt kemisk produkt skallsom en
vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt behövs försom

hindra eller motverka skadaatt på människor och miljö. anslutningI till
denna bestämmelse infördes år 1990 andra mening därvid skallatten
sådana kemiska produkter undvikas kan med mindre farligaersättassom
produkter. Denna regel eller princip brukar kallas substitutionsprincipen
eller produktvalsprincipen, utredningen väljer kalla den eftersomattsom
detta bäst uttrycker innebörden. Den benämns ibland utbytesregeln.även

-
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försiktig-dentidigare eftersomoch för sigRegeln gällde i äräven ett
denaktsamhetsregelnden allmännaföljakanhetsmått menavansessom

bli tydligare.paragrafen för på såiuttryckligenfördes sättatt
långoch beredningar såskadligainnebärPrincipen ämnenatt som

ändamålet medändå uppnårhanterarenundvikas eller,möjligt skall om
farliga eller heltmindremed sådanaanvändningen, ärersättas som

skallkemisk produktimporterarellerAlla hanterarofarliga. ensom
produktmedresultatkan nåhanalltså bedöma annanensammaom

helt ofarlig eller på någotriskfylld ellermindre sätt, t.ex.annatärsom
använda kemikalier.stället förmanuellt inågonting attrengöra

för Sverigevarit speciellhittillsProduktvalsprincipen har men
till EG-direktivutkastinomdiskuteras EU. Imotsvarigheter ett omnu

industriellaochlösningsmedel från vissaorganiskautsläpp processerav
fördel för hälsadet tillbestämmelseanläggningar föreslås äratt omen

hälsan ochskadliga förlösningsmedelorganiskaskalloch miljö ärsom
teknisktlångt detolägenhet såallmänskapar ärmiljön eller ersättassom
mindreförorsakarmed sådanagenomförbartekonomisktoch som

Även behandlas i avsnittbiociddirektivtillförslagiolägenhet. ett som
produktvalsprincipen.motsvarighet tillfinns slags17.2.3 en

produktvalsprincipen, ellerMiljöskyddskommittén föreslog att
dentillämpasskulle kunnakallade den,de närutbytesprincipen som

människors hälsaför bl.a.påtaglig fördeltillåtgärden ledervidtagna en
avvägning vidkravdet finnsanfördeKommitténoch miljön. ettatt

lagenaktsamhetsregeln ii den allmännainbyggttillämpningen även om
ocksågällakrav måstesådantochprodukterkemiska ettatt anses

utbyteersättaskani uttrycketBl.a. liggerutbytesprincipen. att ett
prövningdet gällerfunktion.bibehållen Närske medskall kunna aven

medhelhetsbedömningockså skefarligt måstemindrevad är ensom
deocksåfarlighetinneboendebarahänsyn till inte utanämnesett

användning,tillkommereller andradetkvantiteter ämnet somenaav
hanterashur deolikaför de etc.hur användaren ämnena,exponeras

förrisker,mellan olikaskeavvägningLikaså måste t.ex.typer aven
miljön.hälsan eller

för-föreslagna lydelsendenremissinstanserEnligt några envar
i lagengällande lydelsenmed denjämförtutbytesprincipensvagning av

och därdock förslagetlagrådsremissen följdesprodukter.kemiska Iom
för förslagetmotiveringkommitténsframgickdet attatt avangavs

utbytefråganeftersomavsikten ochförsvagning intenågon att omvar
naturligtvis ocksåskälighetsavväganden måstefrågablirytterst omen

överväganden.förbli föremålskäligheten
utfrågningdecember 1995hade iMiljöbalksutredningen omen

hadeInför denna Stats-tillämpning.och dessproduktvalsprincipen
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kontoret tagit fram underlag hur principen fungeratett i praktiken.om
Till utfrågningen hade inbjudits företrädare för näringslivet, statliga
myndigheter, kommuner, universitet, olika organisationer m.fl. Vid
utfrågningen ansågs inte det krävdes ändrad lagstiftning.att Flera
deltagare framförde dock synpunkten tillämpningen kunde förbättrasatt
ytterligare.

Miljöbalksutredningen föreslår i likhet med Miljöskyddskommittén
produktvalsprincipen böratt införas i miljöbalken centralsom en

aktsamhetsregel. Utredningen finner dock inget skäl i regelnatt attange
åtgärder skall leda till påtaglig fördel. skälighetsbedömningEn skallen
visserligen dennagöras avvägning framgår skälighetsregeln i 3men av
kap. 10 § gäller vid tillämpning alla aktsamhetsregler.som av

Produktvalsprincipen skall central aktsamhetsregel tillämpassom en
på och produkterämnen regleras balken på sättsom genom samma som
principen bästa möjliga teknik skall tillämpas i fråga utrustning.om om
Som Kemikalieinspektionen framhöll i sitt remissvar på kommitténs
förslag inrymmer principen vidare tillämpningsområdeett enbart byteän

kemiska produkter. Ambitionen skall alltså vidav varjeattvara
användning kemisk produkt skall bästa möjliga val mellangörasav en
olika kemiska produkter. Utredningen har därför valt kalla principenatt
produktvalsprincipen. Principen skall kunna läggas till grund för
generella föreskrifter, för tillståndsprövning och för beslut till-av
synsmyndighetema. Rättssäkerhetsskäl talar då för aktsamhetsregelnatt
inte direkt straffsanktioneradgörs sanktioner vid behovutan knytsatt
till de föreskrifter, villkor för tillstånd och tillsynsbeslut grundas påsom
regeln.

En prövning enligt produktvalsprincipen innebär avvägning mellanen
graden risk mellan tillgängliga alternativ, dvs. bedömningav en av
sannolikheten för skada skall inträffa ochatt verkningarnaen av en
eventuell skada i samband med olika alternativatt varandra.vägs mot
Produktvalsprincipen däremot inteär normalt förbudsregel.att se som en
Är det fråga förbud skall sådant beslut fattas bakgrundettom mot av

den prövade produkten inteatt kan under några förhållanden,accepteras
dvs. då det inte frågaär något val mellan produkter. Vid förbudom
skall bestämmelsen i kap.14 26 § nuvarande 12 lagenmotsvarar §som

kemiska produkter användas.om
Det viktigt produktvalsprincipenär verkligenatt genomdrivs med

kraft och klarhet, särskilt det gäller betydelsefullanär risker. Detta bör
ske med hjälp föreskrifter, tillsynsbeslut och ekonomiska styrmedel,av
så inte allmän osäkerhetatt kommer råda betydelsefullaatten
områden.

De myndigheter har särskilt på områdetett framför alltärsom ansvar
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Naturvårdsverk och Arbetarskydds-Kemikalieinspektionen, Statens
central tillsynsmyndighetKemikalieinspektionen harstyrelsen. som

och andra leverantörer. innebärtillverkare, importörer Dettillsyn över
riskerna med flödet kemiskaför åtgärder begränsabl.a. att avansvar
åtgärder den allmännadäriblandpå marknaden, även rörämnen som

produkter.kemiskakonsumentanvändningen av
tillsynen skyddet för denNaturvårdsverket har den centrala över yttre

produkter.yrkesmässig hantering kemiskasamband medmiljön i av
skyddetden centrala tillsynenArbetarskyddsstyrelsen har över mot
yrkesmässigarbetsmiljön i samband medoch olycksfall iohälsa

innebär det framför alltkemiska produkter.hantering Detta ärattav
meddela generella föreskrifteruppgiftKemikalieinspektionens samtatt

arbetetoch tillsynsmyndigheter,allmänna råd till användare även om
övriga myndigheter.bedrivas i samråd medskall

regelbundet seminarierKemikalieinspektionen anordnar om pro-
hos de regionalatillämpning för tjänstemänduktvalsprincipen och dess

länsstyrelser ochframför alltoch lokala tillsynsmyndigheterna,
sammanställt olikahar ocksåKemikalieinspektionenkommuner.

omfattarbegränsningslistan,däribland den s.k.förteckningar, ettsom
Vidare hari något avseende.användning begränsats70-tal ämnen vars

s.k. OBS-listan. Listan,förteckning, deninspektionen upprättat somen
skadligainnehåller såsuccessivt uppdateras, 250 ämnen äröver attsom

användningen och vilka detuppmärksamhet vidde kräver särskild är
förteckning,ytterligareviktigt med andra Isärskilt ämnen.ersättaatt en

upplysning hurmedklassificeringslistan, 500l ämnen omanges
miljöfarlighet ochavseende hälso- ochklassificerade med påämnena är

jämförandeunderlag och råd förListomahur de skall märkas. ger
produktval vid tillämpningoch för godabedömning kemikalier avav

i antalmyndigheter har vidareproduktvalsprincipen. Angivna ett
både användare ochriktade tilloch andra publikationerrapporter

skallproduktvalsprincipen och hur denbehandlattillsynsmyndigheter
ochexemplifierade arbetet fortsätterdettillämpas. viktigtDet är att

allmänt tillämpad.produktvalsprincipen skall blifullföljs för att
självmant allaproduktvalsprincipen skall tillämpasEftersom av som

verksamheti deras dagligabiotekniska produkterhanterar kemiska och
produkterbeträffande enskildatagit ställningmyndigheternaoavsett om

fylla för principenviktig funktionhar branschorganisationerna att atten
detgenomslag och tillämpas påskall få ordentligt sätt är avsett.ett som

iden kemiska industrin, harbranschorgan förKemikontoret, ärsom
serierekommendationer i sin Ansvarsyfte bl.a. utarbetatdetta

inom kemiskproduktvalsprincipen kan tillämpashurvisarOmsorg som
industri.
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Produktvalsprincipen skall ingå del iäven de övervägandensom en
skall för miljöfarlig verksamhet,göras vilket innebär i fort-som att

sättningen skall användningen kemiskaäven produkter beaktas vidav
prövningen. Hittills har tillståndsmyndigheten vid prövning enligt
miljöskyddslagen endast kunnat kemikalieanvändningenpröva vid
miljöfarlig verksamhet i den mån kemikaliema har haft betydelse för
utsläpp till omgivningen. fortsättningenI bör det därför, ävensom anges
i avsnitt 13.3.7, ankomma tillståndsmyndigheten övervägaatt
användningen kemikalier och villkor fastställaatt reglerav genom om
kemikaliehantering kan leda till förhållandena i den miljönatt yttresom
påverkas negativt. detNär gäller den inre miljön, bl.a. arbetsmiljön,

med förslaget till miljöbalk ingen ändring i förhållande tillavses
nuvarande ordning.

Produktvalsprincipen har behandlats riksdagen vid flertalettav
tillfällen, bl.a. i jordbruksutskottets betänkande 1995/96:JoU10. Då hade
i motion yrkats kommunerna skulle få uttryckligatten rätt atten
förbjuda och produkter i handeln utifrån produktvalsprincipen.varor
Utskottet föreslog yrkandet skulle lämnas vidareatt åtgärd bl.a.utan
med hänvisning till Miljöbalksutredningens arbete.

Miljöbalksutredningen vill i anledning detta återigen betona attav
produktvalsprincipen normalt inte förbudsregel.är att Det ärse som en
i stället aktsamhetsregel alla skall iaktta, förhållningssätt ochetten som
inte förbud vissa kemikalier.ett Krävs förbud skallmot sådantett ett
beslut fattas bakgrund den prövade produktenmot inte kanattav

under förhållanden,några dvs. det dåaccepteras inte frågaär någotom
val mellan produkter. Sådana förbud bör likheti med för närvarande
beslutas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som IaKommunernas ingripa i olika fall följer däremoträtt reglernaatt förav
lokal tillsynsmyndighet.

7.7 Principen bästa möjliga teknikom

Förslag: balken skallI allmän aktsamhetsregel gälla attsom en
alla yrkesmässigt bedriver eller bedriva verksamhetattsom avser
skall använda bästa möjliga teknik.

I 5 § miljöskyddslagen omfattningen de skyddsåtgärder ochattanges av
de försiktighetsmått den miljöfarlig verksamhet skallutövarsom som
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vidta bedöms med utgångspunkt i vad tekniskt möjligt vidärsom
verksamhet det slag i fråga och med beaktande såvälärav som av
allmänna enskilda intressen. Vid avvägningen mellan olikasom

skall särskild hänsynintressen till å sidan beskaffenheten dettas ena av
bli förområde kan störning och betydelsen störningensutsattsom av

verkningar, å andra sidan verksamheten kostnaden förnyttan samtav
skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i övrigt försiktighetsmåttav

kommer i fråga.som
Miljöbalksutredningen föreslår begreppet tekniskt möjligtatt som

används i miljöskyddslagen införs i balken aktsamhetsregelgenom en
bästa möjliga teknik skall användas. Bestämmelsen bästa möjligaatt om

teknik, eller bästa tillgängliga teknik skall tillämpasär synonymt,som
för all yrkesmässig verksamhet.

internationellt vedertaget begreppDetta engelskaär ett som
uttrycks Available Techniques definieras iBest BAT. Begreppet ett
direktivförslag ministerråd i ståndpunktEU:s antogsom en gemensam
i Direktivförslaget innehåller samordnade förnovember 1995. åtgärder

förebygga föroreningaroch begränsa Integrated Pollution Preventionatt
and Control och kallas därför IPPC-direktivet. behandlas förDetta
närvarande EU-parlamentet. Förslaget, kannärmast sägasav som

miljöskyddslag, redogörs för i avsnittvår 13.2.4.närmaremotsvara
Vilka verksamheter, framför allt industrier, förslaget omfattarsom anges
i bilaga till direktivet. i IPPC-direktivet allmännaI 3art.en anges
principer för verksamhetsutövarens grundläggande skyldigheter bl.a. att
bästa tillgängliga teknik skall användas och ingen betydande förorening

Ävenförorsakas. enligt direktivet 84/360/EEG bekämpningom av
luftförorening från industrianläggningar, behandlat i avsnitt vilket13.2.1,
på sikt skall IPPC-direktivet, skall bästa tillgängliga teknikersättas av
tillämpas. definition föreslås i direktivförslagetDen BAT ärav som
följande: effektivaste och avancerade stadium vad gällerDet mest
utvecklingen verksamheten och tillverkningsmetodernaav som anger en
given tekniks praktiska lämplighet för i princip grunden förutgöraatt
utsläppsgränsvärden och har till syfte hindra och, detta intenärattsom

möjligt, generellt minska utsläpp och påverkan miljön helhet.påär som
Vidare definieras teknik, tillgänglig och bästa. ocksåDet närattanges
det skall fastställas bästa möjliga teknik bör punkternavad iärsom
bilaga särskilt beaktas. punkter, berör sådant4 Dessa ävensom som
behandlas i andra aktsamhetsregler, bl.a. användning avfallssnålär av
teknik, användning mindre farliga, främjandeämnen ärav som av
återvinning och återanvändning utsläppta används iämnenav som

och i förekommande fall, avfall, tekniska framsteg ochprocessen, av
utvecklingen vetenskapliga kunskaper, och hushållning medav
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råvaror inklusive vatten och energieffektivitet.
bör dock observerasDet bästa tillgängliga teknik enligt förslagetatt

till IPPC-direktiv minimireglering och vi i Sverige harär atten en
striktare tillämpning bästa möjliga teknik. Enligt utredningensav
uppfattning bör vi ha det fortsättningsvis. Därför skall inte bästaäven
tillgängliga teknik enligt IPPC-direktivet helt likställas med bästa
möjliga teknik enligt miljöbalken.

Aktsamhetsregeln bästa möjliga teknik skall användas fåratt en
generell tillämpning det gäller de krav kan ställas teknisknär som
utrustning för all yrkesmässig verksamhet kan regleras med stödsom av
miljöbalken. Uttrycket bästa möjliga teknik inrymmer både den använda
teknologin och det vilket anläggning konstrueras, utformas,sätt en
byggs, underhålls, leds och drivs avvecklas och bruk.samt tas ur
Tekniken måste från teknisk och ekonomisk synpunkt industrielltvara
möjlig använda inom branschen i fråga. innebärDet den skallatt att

tillgänglig och inte bara förekomma på experimentstadiet. Denvara
behöver dock inte finnas i Sverige. Det angivna utesluter inte det kanatt
finnas flera tekniska håller sådan standard från miljöskydds-system som
synpunkt de kan få användas företag.att ettav

prövningsmyndighetEn bör i framtiden, liksom för närvarande,
kunna förelägga sökande i ärende utreda möjligheternaett att atten
använda viss känd teknik på verksamheten i fråga för begränsaatten
stömingama i omgivningen. sådant föreläggandeEtt kan omfatta krav
på utredning förutsättningarna för modifieringar känd teknik. qav av .,Självfallet imåste, enlighet med den praxis utvecklats inomsom
svenskt miljöarbete, viss hänsyn till det fråga nytill-ärtas om om en
kommande verksamhet eller befintlig anläggning. befintligaFören
verksamheter iblandtorde krävas viss övergångstid för införaatten en
utrustning vad kan bästa möjliga teknik.motsvararsom som anses vara

De allmänna aktsamhetsreglema skall tillämpas alla bedriverav som
verksamhet och ligga till grund för myndigheternas tillståndsbeslut i
enskilda ärenden. Vad bästa teknikmöjliga kommer dåär utgöraattsom
grund för prövningen frågan skyddsåtgärder och försiktighetsmåttav om
enligt kap.3 Prövningsmyndigheten3 bör emellertid också försäkra
sig övriga aktsamhetsregler i balken tillämpas i verksamheten.attom

gällerDet bl.a. produktvalsprincipen, kretsloppsprincipen och principen
hushållning med och energi. framgåttSom detta heltnaturresurser ärom

i enlighet med de principer finns uttryckta i förslaget till IPPC--som
direktiv.

Det innebär det skall vad bästa möjliga tekniknäratt avgöras ärsom
bör bedömningen innefatta resultatet för miljön i Hänsyn böräven stort.

också till råvaror och energiförbrukning, så den tekniktas att som



AllmännaSOU 1996:103 aktsamhetsregler 253

utnyttjar mindre miljöfarliga råvaror eller exempelvis återvunna
produkter eller energisnål kan bättre för miljön teknikär änsom vara en

det möjligt något minska utsläppen.gör attsom
Aktsamhetsregeln bästa möjliga teknik skall, i likhet med övrigaom

aktsamhetsregler förutom stoppregeln, tillämpas tillsammans med
skälighetsregeln finns i kap.3 10 innebärDet avvägningattsom en
skall med beaktande risken för miljöpåverkan,göras nyttanav av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått och kostnaderna för sådana
åtgärder.

bästaBegreppet möjliga teknik innefattar såväl tekniska som
ekonomiska hänsynstaganden. Med teknik förstås inte enbart produk-
tionsanordningar metoder för produktion utbildning ochävenutan som
arbetsledning. integreradeDet på teknik och organisationsynsätt som

börjar tillämpas inom bör komma tillEU uttryck också i miljöbal-även
ken. Miljöarbetets förskjutning från reningsteknik till kretsloppstänkande
innebär företags hela organisation berörs miljökraven.att ett av

7.8 till skyddade områdenHänsyn

verksamhetFörslag: En ligger utanför område ärettsom som
skyddat nationalpark, kulturreservat, naturrnin-naturreservat,som

biotopskyddsområde, miljöskyddsområde, vattenskyddsom-ne,
råde, särskilt Skyddsområde, särskilt bevarandeområde eller
nationalstadspark kan medföra skada området, skallpåmen som
bedrivas så sådan skada inte uppkommer. behöverHänsynatt
dock inte i sådan utsträckning pågående markan-tas atten
vändning inom berörd del fastighet försvåras.avsevärtav en

kap. finnsI 8 bestämmelser områdesskydd. Regler finns bl.a.om om
nationalparker, kulturreservat, naturrninnen, biotopskydd-naturreservat,
sområden, miljöskyddsområden och vattenskyddsområden. de olikaFör
skyddsforrnema verksamheter bedrivs inomär gemensamt att som
områdena antingen begränsas direkt i lagtexten eller kan begränsas i
olika föreskrifter. Möjligheterna dock mindre meddela föreskrifterär att
för verksamheter bedrivs utanför de skyddade områdena. Detta ärsom

problem, eftersom sådana verksamheter kan skada områdena.ett även
Samma problem finns vid skyddsformen nationalstadspark, reglerassom
i kap.5 7

I 8 kap. finns vidare bestämmelser särskilda skyddsområden ochom
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särskilda bevarandeområden. Dessa områden innebär inte några
självständiga skyddsforrner. Nödvändigt skydd måste därför finnas enligt
andra bestämmelser i balken eller andra författningar. Ofta uppnås skydd

någon de nämnda i 8 kap. intagnaatt skyddsformernagenom av nyss
tillgrips. vissa fallI kan dock nödvändigt skydd i stället uppnås genom

Ävenandra bestämmelser i eller utanför balken. i de fallen finnssenare
det behov skydda områdena utanför dessa bedrivnaatt verksam-motav
heter.

För åstadkomma bättre skydd för nämndaatt områdenett mot
verksamheter bedrivs utanför områdena, medför skada inomsom men
dessa, bör bestämmelse införas i miljöbalken. Enligt dennaen ny
bestämmelse skall verksamhet bedrivas så skada inte uppkommeratten
i berörda nationalparker, kulturreservat, naturminnen,naturreservat,
biotopskyddsområden, miljöskyddsområden, vattenskyddsområden,
särskilda skyddsområden, särskilda bevarandeområden och national-
stadsparker.

Den föreslagna bestämmelsen bidrar till Sverige tydligare kanatt
uppfylla de krav följer fågeldirektivet 79/409/EEG och ochart-som av
habitatdirektivet 92/43/EEG.

Paragrafen skall enligt Miljöbalksutredningens bedömning inte få
innebära pågående markanvändning inom berörd delatt fastighetav en

försvåras. denI mån område,avsevärt behöverett t.ex. ett naturreservat,
skyddas med restriktioner innebär försvårandeavsevärtettsom av
pågående markanvändning bedrivs utanför det område iärsom som
omedelbart behov skydd, skall detta nämligen beaktas redan vidav
områdets avgränsning. Det ofta lämpligtär att ett naturreservat
innehåller buffertzon och alltså detatt ärreservatet större änen
område i omedelbart behov skydd.ärsom av

7.9 Principen förorenaren skall betalaattom

Förslag: Principen förorenaren betalar skall gälla. Denattom
bedriver eller har bedrivit verksamhet medfört skadasom en som

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön skallannan
sålunda vidta de åtgärder behövs betala de kostnadersamtsom

uppstår för avhjälpa skadan eller olägenheten.attsom

Bestämmelsen i miljöskyddslagen skyldighet avhjälpaatt attom
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olägenheter kvarstår efter det verksamhet upphörtäven böratt en
återfinnas bland de allmänna aktsamhetsreglema i balken. Principen att
det den förorsakar miljöstörningarär har bekosta deattsom som
åtgärder behövs för förebygga eller avhjälpa olägenheterattsom
fastlades redan i samband med miljöskyddslagens tillkomst. Inom
miljöpolitiken principen internationellt vedertagenär och gårnumera
under beteckningen PolluterPPP Principle.Pays förstaDen sattes
gången på i rekommmendation OECD år 1972. Rekommen-pränt en av
dationen gäller internationella aspekter miljöpolitik. innebärDen att
förorenaren skall betala kostnaderna för de åtgärder krävs för attsom
bibehålla acceptabel miljö. kostnaderDessa bör enligt rekommenda-en
tionen återspeglas i priserna på de och tjänster upphov tillvaror som ger
föroreningar de produceras eller konsumeras. Likaså bör prisernär på

beroende återspegla den begränsadeär naturresurservaror som av
tillgången depå används.naturresurser som

Principen har slagits fast i EG:s Romfördrag artikel i den130 r
europeiska enhetsakten och i andra internationella överenskommelser.

Den eller miljöfarlig verksamhet harutövar ämnar utövasom
alltsedan miljöskyddslagens tillkomst varit skyldig avhjälpaatt
olägenheter efter det verksamheten har upphört. Under arbetetäven att
på 1987/88:85 framkom dock det i rättstillämpningen förelågattprop.
viss osäkerhet vad gällde i fråga för återställnings-ansvaretom som om
åtgärder a. 214.prop. s.

Departementschefen föreslog därför miljöskyddslagen,5 §att genom
tillägg i första stycket, skulle förtydligas så det klart framgickett att att

åtgärder för avhjälpa olägenhet kan åläggas denatt ävenen om
miljöfarliga verksamheten inte längre pågår.

Lagrådet uttalade bl.a. a. 340 följande.prop. s.

Pågår den verksamhet medför behov återställningsåtgärder,som av
skall förelägganden och andra beslut självfallet riktas denmot som
driver verksamheten. Och har verksamheten upphört eller övertagits

någon bör i princip den bedrev verksamheten närav annan, som
olägenheterna uppkom träffas myndigheternas åtgärder. Praktiskaav ---.
problem kan emellertid uppstå myndighet vill vända sig dennär moten

tidigare har bedrivit miljöfarlig verksamhet. Svårigheter kansom en
uppkomma inte bara verksamheten har övertagits någonnär av annan

också verksamheten upphört och den fastighet där dennärutan
bedrevs har bytt Lagrådet saknar underlag förägare. närmareen
diskussion hur myndigheterna bör handla i dessa fall. Det ärav
emellertid önskvärt hithörande spörsmål, bl.a. frågan tillatt ettom vem
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föreläggande bör rikta sig i olika situationer, blir föremål för ytterligare
överväganden.

Departementschefen ansåg dock fannsdet skäl avvaktaatt att vunna
erfarenheter innan ytterligare utredning gjordes a. 303.prop. s.

Det således i vissa situationer alltjämt oklart vadär gällersom om
för efterbehandling. gäller främstDetta vid överlåtelseransvaret av

verksamheter och fastigheter verksamheter har upphört.närsamt
Ansvaret utvecklas vidare i avsnitt 34.

7.10 Skälighetsregeln

Förslag: Vid tillämpningen aktsamhetsreglema, med undantagav
för stoppregeln, skall skälighetsavvägning med be-görasen
aktande risken för miljöpåverkan, skyddsåtgärdernyttanav av
och andra försiktighetsmått och kostnaderna för sådana åtgärder.

allmännaDe aktsamhetsreglema medför verksamhet kan påverkaatt som
hälsa eller miljön skall bedrivas på sådant olägenhetemasättett att
förebyggs eller begränsas i möjligaste mån. Bestämmelserna pekar på
vad särskilt skall beaktas för åstadkomma detta. handlarDetattsom
både verksamhetsutövaren skall skaffa sig erforderlig kunskapattom
och hur och verksamheten skall bedrivas. Reglerna rättsligtärom var
bindande. Aktsamhetsreglema måste dock tillämpas så orimligaatt
kostnader i förhållande till för miljön inte uppkommer. Någon-nyttan

går där marginalnyttan för miljön inte destans gräns uppvägeren
kostnader läggs ned på försiktighetsmåtten.som

sådan skälighetsavvägningEn skall i gällande enligt 5 §rätt göras
Ävenmiljöskyddslagen. vattenlagen innehåller bestämmelse i kap.3en

§ innebär7 skälighetsavvägning skall vid bedömningenatt görassom en
hur vattenföretaget skall utföras. Erfarenheten visar skälighetsbe-attav

dömningar i praktiken också har kunnat inom för tillämp-göras ramen
Ävenningen lagen kemiska produkter. naturvårdslagen lämnarav om

för avvägning i det enskilda fallet mellan naturvårdsin-utrymme en
och motstående allmänna och enskilda intressen.tresset

Ambitionsnivån och principerna för vad skall ivägassom
bedömningen varierar något i gällande miljöbalken börI i principrätt.
kraven inte lägre allt skall meningsfullt försättas än görasatt är attsom
miljöbalkens syften skall uppnås. Av praktiska eller ekonomiska skäl är



AllmännaSOU aktsamhetsregler1996:103 257

inte alltid detta genomförbart och det kan därför nödvändigt attvara
försiktighetsmåttkräva mindre långtgående skulle motiveratän som vara

för uppfylla balkens övergripande mål. Denna inskränkning i vadatt
följer de allmänna aktsamhetsreglema bör begränsad tillsom av vara

vad framgår lagtexten och bör uttryckas i paragraf tassom av en som
i kapitlet med de allmänna aktsamhetsreglema.
En omprövning villkoren för verksamhet bör regel inte fåav en som

leda till förutsättningarna för bedriva veksamhetenatt att avsevärt
försvåras eller upphör. Med försvåras mycket ingripandeavsevärt avses
villkor. Villkoren bör inte heller så kostnaderna inte står isättas att
proportion till de fördelar uppnås för miljön och andra allmännasom
intressen.

viktAv dock den föreslagna stoppregeln alltidstörsta är att utgör en
absolut för lägsta godtagbara nivå för hälso- och miljöskyddet.gräns

kan inte komma ifrågaDen under denna ekonomiskagränsatt av
skäl. Verksamheten skall, det skulle medföra orimliga kostnader attom
nå till godtagbar nivå, inte tillåten. Undantag härifrån kanupp en vara
endast beslutas regeringen under vissa angivna förhållanden.av

Skälighetsavvägningen bör inte heller kunna leda till utfärdadatt en
miljökvalitetsnorm åsidosätts. Miljökvalitetsnonnen nämligenanger
alltid den lägsta godtagbara nivån i hälso- och miljöhänseende i visstett
avseende inom angivet område. fungerar såtillvidaDenett samma

stoppregeln.sätt som

7.1 Stoppregelnl

Förslag: miljöbalken införsI stoppregel innebär atten som en
verksamhet inte får bedrivas riskerar försämra detattsom
allmänna hälsotillståndet eller väsentligt försämra miljön eller
hushållningen med Regeln skall gälla för allnaturresurser.
verksamhet. Möjligheten medge undantag från regeln skallatt

liten.vara

Med stoppregel bestämmelse förbjuder utövandeten avses en som av
verksamheter kan orsaka skador. Stoppregeln högstastorasom anger en
acceptabel stömingsnivå. Verksamheter ligger denna nivå skallöversom
inte få bedrivas. gällande finnsI stoppregler i miljöskyddslagen6 §rätt
och kap.3 3 § vattenlagen.

9 I6-0729
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Enligt 6 första stycket miljöskyddslagen§ får verksamhet,en som
kan befaras föranleda olägenhet väsentlig betydelse, endastutövasav

särskilda skäl föreligger. Tillståndsmyndigheten, dvs. Koncessions-om
nämnden eller länsstyrelsen, det finns särskilda skäl. Särskildaavgör om
skäl brukar föreligga det klart dokumenterad överviktär påanses om en

Ävennyttosidan. kravet särskilda skäl uppfyllt får verksam-ärom
heten enligt paragrafens andra stycke inte den befaradeutövas om
olägenheten innebär antal människor får sina levnadsför-att ett stort
hållanden väsentligt försämrade eller betydande förlust frånatt natur-
vårdssynpunkt uppkommer eller liknande allmänt intresse skadasatt ett

Regeringen har dock i sistnämnda fall möjlighet lämnaavsevärt. att
tillstånd, verksamheten synnerlig betydelse för näringslivetärom av
eller för eller i övrigt från allmän synpunkt.orten

Enligt vattenlagens stoppregel får vattenföretag inte komma tillett
stånd någon skada eller olägenhet betydelse därigenomstörreom av
uppkommer för allmänna intressen. Regeringen kan dock tillåta
vattenföretaget det synnerlig betydelse från allmän synpunkt.ärom av

Miljöbalkens aktsamhetsregler kommer ställa höga krav påatt
verksamheter. dettaTrots kan det inte uteslutas verksamhetatt en som
uppfyller dessa krav fårändå sådana verkningar miljön den inteatt
kan behövs därförDet stoppregelaccepteras. garanterar atten som
verksamheter inte får bedrivas har oacceptabla följder. Stoppregelnsom
skall alltså kunna tillgripas i sista hand, för säkerställaatt att ett
godtagbart skydd föruppnås människors hälsa och miljön.

Eftersom stoppregeln skall tillämpas i svårförutsedda situationer är
det naturligt den får generell utformning. hindrar inteDettaatt atten
den skall tydlig.vara

Miljöbalkens stoppregel bör få bredare tillämpning än motsvaran-en
de bestämmelser i gällande Regeln skall gälla vid all verksamheträtt.
enligt balken och alltså inte bara vid miljöfarlig verksamhet och
vattenföretag. Till skillnad vad i dag fallet i naturresurslagenärmot som
skall regeln dessutom, liksom balkens övriga aktsamhetsregler, gälla

vid regeringens prövning verksamheter.även storaav
Miljöbalkens stoppregel bör ställa höga krav. Risken människorsatt

hälsa skadas skall aldrig bör komma till uttryckDettaaccepteras. genom
sådan verksamhet förbjuds riskerar skada det allmännaatt attsom

hälsotillståndet. verksamhet skall hellerEn inte få bedrivas medförsom
risk för väsentlig försämring miljön eller hushållningen meden av
naturresurser.

Miljöskyddslagens stoppregel det inte möjligt hindra flygplats,gör att
eller järnväg, anläggande har i särskild ordning.väg prövatsvars

Bakgrunden till undantaget det vid arbetet med miljöskyddslagenär att
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tillräcklig hänsyn miljöskyddssynpunkt skulle vidattantogs tasur
specialprövningen prop. l969:28, 186. Som framgår i avsnitt 21.3.5s.
delar inte Miljöbalksutredningen denna uppfattning. Utredningen föreslår
därför stoppregeln skall kunna tillämpas sedan särskildävenatt en
prövning har skett flygplats, eller järnväg.vägav

Liksom miljöskyddslagens stoppregel bör miljöbalkens bestämmelse
däremot inte tillämpas verksamheter har tillåtits regeringensom av
enligt miljöbalken. Orsaken till detta regeringen vid sin tillåtlig-är att
hetsprövning skall tillämpa de allmänna aktsamhetsreglerna, däribland
stoppregeln. inte heller tillämpasStoppregeln bör på anläggningar som
har regeringen enligt lagen 1978: 160 vissa rörledningar.prövats av om
Miljöbalksutredningen återkommer i kommande betänkande tillett
frågan rörledningslagens anpassning till miljöbalken.om

Möjligheten medge undantag från stoppregeln bör i miljöbalkenatt
begränsas jämfört med vad fallet i gällande Endastär rätt.som

skall dispensregeringen kunna meddela och alltså inte den ordinarie
tillståndsmyndigheten. tillståndsmyndighet finner denEn attsom
skadenivå kommerbeskrivs i stoppregeln uppnås,att attsom men
förutsättningarna för undantag föreligger, skall underställa frågan
regeringens prövning.

Tillståndsmyndigheten har möjlighet avslå sökandens yrkandeatt om
underställning. sådant beslut får överklagas endast i samband medEtt
överklagande dom eller slutligt beslut i målet eller ärendet.av

Förutsättningen för regeringen skall kunna meddela undantag skallatt
verksamheten synnerlig betydelse från allmän synpunkt.ärattvara av
regeringen skall kunna tillåta verksamhet, kan skada detInte ens en som

allmänna hälsotillståndet.
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hushållning medBestämmelser8 om

mark och vatten

Nuvarande regler8.1

samhällets grund-uttryckamed naturresurslagen, NRL,Syftet är att
med marken,god hushållningbeträffande vadläggande ärsynsätt som

övrigt.fysiska miljön i Lagenoch denvattnet ger gemensamma
tillståndsprövning enligtmarkanvändning vidutgångspunkter för ändrad

och vattenanvänd-gäller mark-flertal till lagen knutna lagarett som
ochhushållningsbestämmelsema i 3lagar för vilka 2ningen. Antalet

plan- ochhar vuxit successivt.kap. skall tillämpas DessaNRL är nu
lagenmiljöskyddslagen, naturvårdslagen,vattenlagen,bygglagen, om

rörledningslagen, luftfartslagen,väglagen, ellagen,vissa torvfyndigheter,
farledslagen, lagen Sverigeskontinentalsockellagen,minerallagen, om

byggande järnväg.och lagenekonomiska om avzon
beaktas vid myndighets-alltid skallbestämmelserfinnsI NRL som

de inledandemark ochändrad användning Ibeslut vatten.avom
denmarken, ochsyftebestämmelserna lagens är vattnetatt attanges

socialfrån ekologisk,skall användas såfysiska miljön i övrigt att en
främjas.långsiktigt god hushållningsamhällsekonomisk synpunktoch

hänsyn till denmiljön i övrigt krav påden fysiskaMed uttrycket avses
landskapsbildenbyggda miljön, m.m.

avvägningnödvändighetenuttryck förBestämmelserna av enger
hus-i långsiktigtoch utnyttjandeintressenamellan bevarande- ett

motivkortsiktiga ekonomiskainnebär bl.a.hållningsperspektiv. Det att
värden mark-skydd för hostill långsiktiga behovinte skall leda att av

bestämmelser-övergripande inledandevattenområden åsidosätts.och De
grundläggande respektiveoch kap.konkretiseras i 2 3 som angerna

grundläggande hushållnings-hushållningsbestämmelser.särskilda Lagens
den avvägninginnehåller föreskrifterbestämmelser i kap.2 somom

anspråkstagande mark-i frågaskilda intressenskall mellangöras avom
börvärden eller kvaliteterOmråden medvattenområden.och som

lämpligaeller kvaliteterbevaras eller inrymmer är attsomresursersom
bestämmelser.dessa Deskyddeller exploateranyttja ett genomges

nationellellersådana värdenområden har ärsom avresursersom
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betydelse kan starkare skydd de bedömsett attges genom vara av
riksintresse. Beslutsmyndigheten skall bedöma den åtgärd skallom som

kan innebäraprövas områdenas värden eller skadasatt påtagligt.resurser
deI särskilda hushållningsbestämmelserna i 3 kap. de olikaanges

geografiska områden i landet på grund sina samlade ochnatur-som av
kulturvärden i sin helhet riksdagen har bedömts riksintresse.av vara av
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd
endast det inte hinder enligt bestämmelsernamöter eller det kanom om
ske på inte påtagligt skadarsätt områdenasett och kulturvär-natur-som
den. kap.I 3 6 § vattenområden och älvsträckor där vattenkraft-anges
verk, vattenreglering eller vattenöverledning inte får utföras.

I 4 kap. naturresurslagen finns bestämmelser vissa slagsattom
industri- och energianläggningar inte får utföras tillståndutanm.m. av
regeringen. Dessa regler föreslår smälts in i kap.19 i balken, se
avsnitt 21.

Naturresurslagens kap. innehåller5 sedan 1991 bestämmelser om
miljökonsekvensbeskrivningar och i kap.6 myndighetemasanges
uppgifter och vad gäller underlag och tillsyn hushållningenöveransvar
med Utredningen föreslår bestämmelsernaturresurser. motsvarande
dessa i kap.7 miljöbalken, avsnitt och tillsynskapitlet,10, avsnittse se
28.5.5.

För de allmänt hållna reglerna i NRL skall få avseddatt verkan och
beslutsmyndighetema skall få tillgång till fullgott beslutsunderlagett
krävs väl utvecklat för kunskapsförsörjning. kommunalaett Desystem
översiktsplanerna central betydelse för tillämpningenär NRL ochav av

Över-vägledning för beslut enligt de NRL-anknutna lagarna.som
siktsplanen skall redovisa de allmänna intressen bör beaktas vidsom
beslut användningen mark- och vattenområden. Vid redovis-om av
ningen skall områden riksintresse särskilt. planenAv skallav anges
vidare framgå hur kommunen tillgodose riksintressen enligt 2attavser
och 3 kap. NRL.

Genom förordningen 1993: 191 tillämpning lagen 1987:12om av
hushållning med NRL-förordningen, reglerasnaturresurserom m.m.,

bl.a. de olika statliga myndigheternas uppgifter det gäller lämnanär att
underlag till länsstyrelserna områden myndigheterna bedömerom som

riksintresse enligt kap.2 förordningenNRL. I vidarevara av attanges
de myndigheter skall tillämpa bestämmelserna i och2 3 kap. NRLsom
i sitt beslut skall den prövade anläggningen går förena medattange om

från allmän synpunkt lämplig användning mark- ochen vatten-av
enligt dessa bestämmelser med den för området gällandesamtresurserna

regionplanen eller kommunala översiktsplanen. Enligt förordningen skall
länsstyrelserna och de centrala förvaltningsmyndigheterna göra
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regeringen uppmärksam på urvalet områden riksintresse enligtom av av
formerna för3 kap. eller tillvara riksintressen enligt ochNRL 2att ta

kap. behöver regleras Boverket har för uppsik-3 NRL närmare. ansvar
hushållningen med i områdena enligt kap. och3överten naturresurser

för samordning myndigheternas arbete med underlag för tillämpningav
ochNRL PBL.av

Förbudet vattenkraftsutbyggnad i 3 kap. 6 utökades med§ 1993mot
ytterligare antal vattenområden och älvsträckor och fyrade störstaett
outbyggda fick benämningen nationalälvar.älvarna gällerDetta
Tomeälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. ytterligare utökatEtt
älvskydd utreds för närvarande Vattendragsutredningen. Riksdagenav

1994/95:3, bet. 1994/95:BoU6,beslutade 1994 prop. rskr. 1994/95:52
förinföra särskilt skydd nationalstadsparker i paragraf,att ett en ny

kap. lagändringen inrättades området Ulriksdal-Haga-3 7 Genom
Brunnsviken-Djurgården landets första nationalstadspark. Riksdagensom

bet. 1995/96:BoU1, rskr. 1995/96:30 propositionen1995antog
1994/952230 översiktsplanering enligtKommunal plan- och bygglagen,

Därigenom infördes ändring i kap så2 6 § NRL ävenattm.m. en
behovet grönområden i och i närheten särskilt skall be-tätortemaav av

propositionen infördes också ändring i kap. plan-aktas. Genom 4 1 §en
och bygglagen vid redovisningen de allmänna intressena i över-att av
siktsplanen skall riksintressen enligt naturresurslagen särskilt.anges

Tidigare förslag8.2

Miljöskyddskommittén gjorde inte någon reglerna i och2 3översyn av
föreslog dessa oförändrade skulle föras i balken.kap. NRL utan att

den remissinstansema berörde frågan tillstyrkte de i allmänhetmånI att
försden reglering finns i naturresurslagen till miljöbalken. Någrasom

lämplighetenremissinstanser ifrågasatte dock den föreslagnaav
ordningen.

lagrådsremissen följdes i kommitténs förslag. KapitlenI stort sett
i balken med framför allt den ändringen lokaliseringsbe-togs att en

stämmelse fördes in i det kapitel motsvarande kap.2 NRL.som
Lagrådet hade föreslagit vissa ändringar redaktionell Dessaart.av var
bl.a. förslag föreskrifterna i kap. beaktande3 riksintressenett att om av

paragraf.skulle regleras i lagrådsremissen godtogs dockIen gemensam
inte denna ändring heller vissa andra förslag till redaktionellaoch inte
ändringar Lagrådet hade lämnat, med motivering förslagen inteattsom
i tillräcklig skilda förutsättningarutsträckning hade tagit hänsyn till de

gäller för de olika verksamheter regleras med stöd kapitletsom som av
motsvarande 2 kap. NRL.
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Lagrådet hade vidare föreslagit undantagsregel motsvarandeatt en
bestämmelsen finns i nuvarande 3 kap. 1 § NRL, nämligen attsom
bestämmelserna riksintressen inte skall hinder för utvecklautgöra attom
befintliga eller det lokala näringslivet, skulletätorter kapitlettas som
motsvarade kap.2 Skälet förslagetNRL. till Lagrådet utgick frånattvar

avsikten inte kunde starkare skyddatt områdenatt ettvara ge som
avsågs i kapitlet motsvarande 2 kap. NRL, områden iän som anges
kapitlet motsvarande 3 kap. NRL. Förslaget följdes inte i lagråds-
remissen med hänvisning till de grundläggande skillnader finnssom
mellan sådana riksintressen knutna till viss verksamhetär ochsom en
sådana sammanhängande områden.större Det attsom avser angavs
föreskrifterna i 2 kap. innehållerNRL de grundläggande hushållningsbe-
stämmelsema och skiljer sig sålunda från 3 kap. NRL bl.a. attgenom

kap.2 allmänna utgångspunkter för avvägningar mellan olikager
önskemål beträffande mark- och vattenanvändning. Vidare anfördes att
föreskrifterna i 3 kap. däremotNRL har till syfte skydda störreatt sam-
manhängande geografiska områden på grund sina samlade natur-som av
och kulturvärden i sin helhet riksintresse. Områdenas omfattningär av

fastställda riksdagen och bestämdaär lag. Bestämmelserna iav genom
kap.3 utformade så de generellt skyddär påtaglig skadaatt ett motger

från olika exploateringsföretag. bakgrundMot områdenas omfattningav
och värden det samtidigt nödvändigt inte hindraärsammansatta att
utvecklingen befintliga eller det lokala näringslivet.tätorter Detav var
därför olämpligt Lagrådet föreslog införa generell undantags-att som en
regel i kapitlet motsvarande 3 kap. NRL.

Grundvattenutredningen har i sitt slutbetänkande Grundvattenskydd,
SOU föreslagit1995:45, bestämmelse införs i kapNRL, 2 6att en ny

till skydd för mark- och vattenområden innehåller värdefullaa som
grundvattenförekomster eller där sådana kan bildas. Naturvårdsverket
föreslogs den myndighet i samråd med Sveriges geologiskavara som
undersökning skallSGU lämna uppgifter sådana områden enligtom
NRL-förordningen.

Vattendragsutredningen har i sitt betänkande Vilka vattendrag skall -
skyddas, SOU 1994:59, förslag till kriterier för vilka ytterligaregett
vattendrag bör skyddas enligt 3 kap. 6 § NRL. Utredningen skallsom
redovisa sitt slutbetänkande i oktober 1996 med förslag vilkaom
ytterligare vattendrag bör skyddas.som

MiljövårdsberedningensI betänkande Hållbar utveckling i landets
fjällområden, SOU föreslås1995: 100, områdesavgränsningen i 3 kap.att

beträffandeNRL fjällen skall så områden får starkareöver störreattses
skydd exploateringar. Regeringen beslutade i maj propositionenmot
1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden där vissa av
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förslagberedningens behandlas. propositionenI översynattanges en av
bestämmelserna i kap. bör i3 NRL anstå avvaktan Miljöbalksutred-
ningens arbete.

Boverket har i augusti i1995 sin Områden riksintresserapport av
enligt kap.3 NRL regeringen bakgrund antalangett att mot ettav
nyligen avslutade eller pågående utredningar bör till känna samladge en

den framtidapå mark- och vattenanvändningen i landet. Bl.a. utifrånsyn
analyser bebyggelseutvecklingen inom landets kustområdenav anser
Boverket det viktigt med samlad bestämmelsernaär översynatt en av
i kap. såväl beträffande deras utformning3 NRL, deras innehåll.som
Även i skrivelse till Vattendragsutredningen har Boverket uttryckten
vikten samlad kap. Enligt3 NRL. Boverkets meningöversynav en av
bör älvdalarnas bevarandevärden lyftas fram, i i8 § kap.3ev. en ny om

och kulturvattendrag. Koncessionsnämnden för miljöskydd har inatur-
skrivelse till Miljödepartementet beträffande vindkraftsetablering ifrå-en

skyddet enligt kap. aktuellt för Näsudden3 NRL påärgasatt om
Gotland.

Boverkets förAktionsplan biologisk mångfald vid byggd miljöI
föreslås biologisk mångfald införs särskilt angivet allmäntatt ettsom
intresse i exempelvis tilläggNRL, till 2 kap. 6 § NRL.ettgenom

för framtagande underlag föreslåsAnsvaret preciseras i NRL-av
förordningen. Naturvårdsverkets Aktionsplan för biologisk mångfaldI
föreslås det införs legaldefmition begreppet biologisk mångfaldatt en av
i miljöbalken och kopplingama till andra bestämmelser i balken ochatt
andra lagar, inte bara de NRL-anknutna, tydliga. föreslåsDetgörs
komplettering och förtydligande bestämmelser for regleraävenattav
omgivningseffekter, bl.a. i kap.4 NRL.

Utredningen nationalstadsparker föreslår i sitt betänkandeom
Nationalstadsparker, ytterligare nationalstadsparkerSOU 1996:38, tvåatt
inrättas ändring kap. i3 7 § NRL, Uppsala och igenom av en en
Trollhättan.

Lantbrukamas riksförbund har framfört önskemål bruknings-attom
åkermarkvärd skall riksintresse.ettanses vara
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8.3 Utredningens förslag

Förslag: Bestämmelserna i 2 och kap.3 naturresurslagen arbetas
i miljöbalken.

Miljöbalksutredningen föreslår bestämmelser motsvarande 2 ochatt 3
kap. inordnasNRL i balken. inordnandeDetta i miljöbalken innebär en
starkare koppling mellan markanvändnings- och miljöfrågoma och
stärker möjligheterna få till stånd samordnade och sektorsövergripan-att
de bedömningar och kommer medverka till kraven på redovisningatt att

miljöhänsyn i översiktsplaneringen blir starkare.av
framgåttSom har det lagts fram flertal förslag ändringar ochett om

kompletteringar bestämmelserna. har funnitsDet önskemålävenav om
genomgripande bestämmelserna finnsöversyn i 2 och 3en mer av som

kap. naturresurlagen.
Utredningen delar uppfattningen det framöver kan behövasatt

ytterligare överväganden på detta område. bör förutomDe de redovisade
förslagen särskilt gälla bestämmelserna i 2 kap. NRL, bl.a. frågan om
tillämpningen första stycket i i förhållande5-9 till paragrafemasav

Över-andra stycke med bestämmelser områden riksintresse.om av
huvudtaget har frågan riksintressen uppmärksamhet vidägnats storom
tillämpningen NRL, det råder alltjämt oklarhet vad ettav men om
riksintresse och vilket skydd det kap.I 3är 1 § NRL föreskrivs attger.
de områden i kapitlets i sin2-7 helhet riksintresseärsom anges av
med hänsyn till de och kulturvärden finns i områdena.natur- Isom
övrigt finns det inte i någon lagstiftning vad riksintresseangett Iett är.
NRL-förordningen för hur underlag riksintressenanges processen om
enligt kap.2 skallNRL fram och hanteras. Dessa riksintressentas tas
fram i där centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuneren process
medverkar. I 2 § NRL-förordningen vilka centrala myndigheteranges

efter samråd med länsstyrelsen i skriftlig form skall lämna uppgiftersom
till länsstyrelsen områden myndigheten bedömerom som vara av
riksintresse enligt kap.2 NRL. Enligt förordningen4 § skall länsstyrel-

också underrätta de centrala förvaltningsmyndigheternasen om
länsstyrelsen ytterligare mark- och vattenområden skallattanser anses

riksintresse. De myndigheterna tillhandahållna underlagensom av
beträffande vilka områden de bedömer riksintresse skallvara av
redovisas i den kommunala översiktsplanen underlag förutgörsom
beslut enligt de NRL-anknutna lagarna. Det dock först vid denär
avvägning enligt någon de lagar anknutnagörs till NRLärsom av som



Bestämmelser hushållningSOU 1996:103 med mark och 267vattenom

det slutligt område, inte i kap.avgörs 3 NRL,ett ärsom om som anges
riksintresse och åtgärd påtagligt skadar riksintresset eller inte.av om en

den tidigare nämndaI propositionen 1994/952230, Kommunal över-
siktsplanering enligt plan- och bygglagen, har frågan formernam.m. om
för hur riksintressena läggs fast och hanteras berörts. gjordesDetta i
samband med införandet ändringen i kap. plan-4 1 § och bygglagenav

vid redovisningen de allmänna intressena i översiktsplanen skallatt av
riksintressen enligt naturresurslagen särskilt. Där på 57anges anges s.
bl.a.:

naturligt myndigheternasDet kunskapsmaterialär områdenatt om av
riksintresse successivt utvecklas och kompletteras med anledning av

kunskaper och värderingar. gällerDetta inte minst i fråganya om
områden riksintresse för naturvärden, kulturrniljövården ochav
friluftslivet, där kunskaper och delvis har förändrats sedansynsätt
arbetet med den fysiska riksplaneringen avslutades. viktigt led iEtt
myndigheternas arbete utveckla beskrivningarna de olikaär att av
områden bedöms riksintresse och därvid utvecklaattsom vara av
motiven för sina bedömningar. Sådana beskrivningar underlättar de
efterföljande diskussionerna mellan länsstyrelsen och kommunen då
områdena skall redovisas och intressena tillgodoses i översiktsplanen.

Frågan vilka områden skall riksintresse enligtom som anges som
kap.2 NRL vidare, beskrivits förknippad medär närasom ovan,

prövning enligt de berörda speciallagama. Då området har getts ett
rättsverkande skydd eller tagits i anspråk för ändamålet, t.ex. genom
förordnande enligt naturvårdslagen eller beslut enligt väglagen,
saknas normalt anledning i fortsättningen hävda områdetatt som
riksintresse enligt bestämmelserNRL. säkerställerDe syftet medsom
riksintresset, föreskrifter enligt naturvårdslagen eller väglagenst.ex.
bestämmelser, i regel tillräckligt skydd. väsentlig delEnettger av
myndigheternas kan därför bestå i de områdenöversyn avgränsaatt
där skyddstarkt enligt NRL nödvändigt i avvaktan påett är ett
slutligt ställningstagande enligt speciallagar. Myndigheternas urval
bör i hög grad inriktas områden intresse för olikaärmot som av
ändamål nationell, eller i vissa fall regional, betydelse. Somav en
följd härav bör de områden bedömsövervägas om som vara av
riksintresse kan begränsas och preciseras. Om alltför omfattande
områden riksintressen i översiktsplanen finns det risk föranges som

planens betydelse vägledning för efterföljande beslutatt som
försvagas.

ankommerDet på de berörda verken i enlighet med dessaatt
riktlinjer och i samråd med Boverket successivt utveckla sina
bedömningar vilka mark- och vattenområden skallom som anses

riksintresse enligt NRL.vara av

Avsikten alltså detta skall dynamiskt där under-är att ett systemvara
laget riksintressen successivt enhetligNågon tillämpningöver.om ses



hushållning med mark ochBestämmelser268 1996:103SOUvattenom

utvecklas.dock inte hunnithar ännu
och betydelsenråder tillämpningenoklarheter NRL:sDe avsom om

ytterligare framöver. inteavvägningsregler kan behöva Det ärövervägas
överväganden Vi därfördessamöjligt för utredningen göraatt nu. avser

och övriga ändringsförslag området.till dessa frågoråterkommaatt
bestämmelsemas förhållande tillmed detta börsambandI även

och deras förhållandebalken ytterligareövriga regler i överses
samhällsplaneringen ibygglagen och Be-plan- och stort.gentemot

för samlade bedöm-skall instrumentstämmelserna kunna utgöra ett
mark, och fysisk miljö iutveckling därför hållbarningar vattenen

samhällsekonomiskekologisk, social ochfrånövrigt används så att en
skall kunnadegod hushållning Försynpunkt utgöra ettatttryggas.

bestämmelserna får till-miljöpolitiken krävsstyrmedel iviktigt att en
lagstiftarensmedenskilda ärendenlämpning i överensstämmersom

genomslag vidbestämmelserna fårviktigtintentioner. ocksåDet är att
ochanknuten till naturresurslagenlagstiftningtillämpning den ärsomav

därförmiljöbalken. anknytning börtillblir anknuten Denna sessom nu
sagdamiljöbalkens regelsystem.till Detoch utgöröver nuanpassas

de föreslagna be-för arbetahindersjälvfallet inte något att nu
miljöbalken.stämmelserna i

följdförslag i deåterkomma medMiljöbalksutredningen att nuavser
miljö-följdlagstiftning tillbetänkandeaktualiserade frågorna i vårt om

balken.
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Miljökvalitetsnormer

miljökvalitetsnormer införs i miljö-BestämmelserFörslag: om
balken.

miljönmänniskors hälsa ellerfår för skyddaRegeringen att
föreskrifter lägstamiljökvalitetsnormer.föreskriva Det är omom

imark, luft ellermiljökvalitet pågodtagbara vatten, naturen
områden eller för hela landet.vissa geografiskaövrigt för

förekomstfår bl.a. högsta eller lägstaMiljökvalitetsnormer avse
inte fårbiotekniska produkterkemiska elleri naturen somav

underskridas efter viss tidpunkt.överskridas eller en

bestämmelserNuvarande9.1

Svenska regler9.1.1

och miljö frånskydda människorMiljölagstiftningen syftar till att
förlag angivna gränsvärdendirekt iskador och olägenheter. Några

finns inte. Enligtavseenden kan godtasmiljöpåverkan i olikavilken som
myndigheteller denfår dock regeringen,hälsoskyddslagen14 § soma

gränsvärden för högstaföreskrifter sådanameddelaregeringen utser, om
kvävedioxid, svaveldioxid,föroreningar i formtillåtna halt i luften avav

Sveriges medlemskapåsidosättas grundoch bly inte fårsot avsom
paragrafen också, detRegeringen får enligti Europeiska unionen. om

deföreskrifter sådana gränsvärden gårbehövs, meddela utöversomom
skall, detkommunföljer medlemskapet.försiktighetsmått En omsom av

förekomst-överskridas,gränsvärdena kan kommakan mätaattantas att
och sådanaredovisa mätningari luften föroreningar mätre-samten av

främst tänktainnehålla gränsvärdenFöreskrifter kansultat. är attsom
till grund förtill hjälp och läggastillämpande myndigheternadevara

myndighet regeringeneller denmyndighetsbeslut. Regeringen som
meddela föreskrifterhälsoskyddslagenfår enligt §bestämmer 8även om

strandbad ochbadanläggningar ochbeskaffenhet i vissavattnets om
har enligt b ochnaturvårdsverk 9sådant Statenskontrollen vatten.av
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9 hälsoskyddsförordningen 1983:616 fått bemyndigandenc av
regeringen utfärda föreskrifter enligt angivna bestämmelser.att Sådana
föreskrifter inte straffsanktionerade.är

miljöskyddsområdetInom har Naturvårdsverket tagit fram riktlinjer
och bedömningsgrunder. harDe karaktären allmänna råd ellerav
aktionsprogram. Det bl.a. riktvärden för luftkvalitet iär avseendetätorter
koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid och Riktvärdena skall i förstasot.
hand utnyttjas länsstyrelserna och kommunerna. skallDe utgöraav
underlag för kommunernas planering vad gäller trafik, energi och
bebyggelse. Naturvårdsverket har också utarbetat allmänna råd i vilka

hur mätningarna bör ske och beräkningsmetoder. långsiktigaMeranges
luftkvalitetsmål har angivits i aktionsprogrammet luftföroreningar.mot

finnsDär angivet kritiska belastningsgränser bl.a. för svavel och kväve
med beaktande hur känslig marken är.av

Socialstyrelsen och Boverket har utarbetat allmänna råd för inomhus-
miljön. Gränsvärden finns för radonförekomst i befintlig bebyggelset.ex
och i nybebyggelse.

Ett exempel rättsligt bindande gränsvärden de kommunerna,är av
med stöd plan- bygglagen,och i detaljplan meddelade bestämmelser-av

högsta tillåtna störningar inom planområdet 5 kap. första7 §na om
stycket 11. Innebörden byggnadsnämnden måste beaktaär bestäm-att
melserna i sin lovgivning och tillstånd enligt miljöskyddslagen inteatt
får meddelas i strid bestämmelserna. Ett exempel lagenmot annat är
1990:1079 tillfälliga bilförbud innehåller möjlighet attom som en ge
kommunerna besluta tillfälligt bilförbudrätt halternaatt om om av
luftföroreningar inom vissa områden så höga det innebär akutaär att
hälsorisker.

9.1.2 EG- regler

EG:s ministerråd har, förutom de tekniska direktiven, antagitävenmer
antal direktiv innehållande miljökvalitetskrav i frågaett luft, vattenom

och mark. Såväl gränsvärden vägledande värden används i direkti-som
Gränsvärdena syftar i allmänhet direkt till skydda människornasattven.

hälsa. De uttrycks i fråga luftföroreningar halter vissa ämnenom som av
inte får överskridas. Riktvärdena syftar i fråga luftvård tillsom om mer

tillgodose de långsiktiga miljökraven. Miljökvalitetsdirektivenatt inne-
håller i allmänhet också bestämmelser medlemsländernaatt ärom
skyldiga vidta nödvändiga åtgärder för kravreglernaatt i direktivenatt
skall uppfyllas. allmänhetI kraven förenade medär rapporterings-
skyldighet till EU-kommissionen direktiven inte skulle uppfyllasom
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fall föreligger skyldighetinom angivna tidsgränser. vissaI atten sam-
finns ochmed grannländer. Bestämmelser ocksåråda mät- provtag-om

ningsmetoder.
karaktären miljökvalitetsnormer för luftEG-direktiv har äravsom

gränsvärden och vägledande värden fördirektivet 80/779/EEG om
svaveldioxid och svävande partiklar, ändratluftkvalitet med avseende på

89/427/EEG, direktivet 82/884/EEG gränsvärdedirektivet omgenom
85/203/EEG luftkvalitetsnonner förför bly i luften och direktivet om

direktivet 80/779/EEG gränsvärden och vägledandekvävedioxid. I om
med avseende svaveldioxid och svävandevärden för luftkvalitet

85/203/EEG luftkvalitetsnonner förpartiklar i direktivetsamt om
för svaveldioxid och svävandekvävedioxid fastställs gränsvärden

luft direktivens bilagapartiklar respektive för kvävedioxid i i
inte överstigerMedlemsstaterna skall säkerställa koncentrationemaatt

gränsvärde. bägge direktivens bilaga fastställs vidare vägledan-detta I 2
förför svaveldioxid och svävande partiklar respektivede värden

värden skall tjäna skydd för hälsa ochkvävedioxid i luft. Dessa som
medlemsstat detmiljö lång sikt. områden därpå För ärattanseren

särskilda åtgärder till skydd för miljön, skall lägrenödvändigt vidtaatt
fastställas. direktivet 82/884/EEGvärden dessa vägledande värden Iän

fastställs gränsvärde för bly i luftengränsvärde för bly i luften ettom
får överskridas. Enligt alla direktiven fårinte strängaretresom

mätstatio-vidare skall medlemsstaternagränsvärden införas och upprätta
mätuppgifter för kunna tillämpa direktiven.för få fram attattner

beträffande detfinns direktiv för kvalitetskrav NärDet även vatten.
75/440/EEG den kvalitetgäller dricksvatten det dels direktivetär om

för framställning dricksvatten ikrävs på ärytvatten avsett avsom som
medlemsstaterna, dels direktivet 80/778/EEG kvaliteten vattenom

använda dricksvatten. Enligt ytråvattentäktdirektivetavsett att som
för till75/440 skall medlemsstaterna vidta åtgärder att att ytvattense

fastställs enligt direktivets artikeluppfyller de krav på värden som
provtagningspunkter fastställas värdenEnligt den artikeln skall för som

för enligt direktivets bilagaskall gälla för Deytvatten parametrar
får mindre de ivärden fastställs inte stränga änvara som angessom

skall efter tillämpa debilagans spalt medlemsstaterna sträva attmen
värden finns i bilagans spalt G. Vidare skall med-strängare som

för förbättringlemsstatema utarbeta åtgärdsplan Iytvatten.aven
provtagning och mätning. hardirektiven finns regler Dessutomäven om

79/869/EEG mätmetoderrådet utfärdat särskilt direktiv samtett om
avseende för dricksvatten-provtagnings- och analysfrekvenser ytvatten

framställning medlemsstaterna.i
finns direktivet 76/160/EEG kvaliteten påbadvattenFör om
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badvatten. Enligt direktivet skall medlemsstaterna för alla badplatser
eller för varje enskild badplats fastställa de värden skall gälla försom
badvatten i fråga de i bilagan till direktivet.parametrarom som anges
Direktivet gäller enligt artikel allt1 rinnande eller stillastående sötvatten
och havsvatten, i vilket antingen bad uttryckligen tillåtet eller inteär
förbjudet och traditionellt antal badare,utövas det gällerett stortav
dock inte i simbassänger. Direktivet innehåller omfattandevatten regler

provtagning. Det finns också två direktiv kvalitet på Fiskevatten,om om
dels direktivet 78/659/EEG kvaliteten på sådant sötvattenom som
behöver skyddas eller förbättras för upprätthålla fiskbestånden, delsatt
direktivet 79/923/EEG kvalitetskrav skaldjursvatten. Enligtom
sötvattenfiskedirektivet 78/659 skall medlemsstaterna välja deut
vattendrag de behöver skyddas eller förbättras i kvalitet. Vatten-anser
dragen skall indelas i laxfiskvatten och karpfiskvatten, vilket är vatten

för gädda, abborre och ål. dessaäven För vattendrag skall enligt artikel
fastställas3 värden på i direktivets bilagaparametrar Desom anges

värden fastställs får inte mindre de i bilagansstränga änsom vara
kolumn I och skall i möjliga mån iaktta värdena i kolumnmesta G.
Program skall fastställas för hur föroreningar skall bekämpas och hur de
utvalda vattendragen inom fem år efter urvalet uppfyller de gränsvärden

fastställts enligt artikel Provtagningar skall lägstagöras,som
godkända frekvens i bilagaanges

Skaldjursvattendirektivet 79/923 tillämpligt på kustvattenär och
bräckvatten enligt vad medlemsstaterna behöversom som anges av
skyddas eller förbättras för det möjligt för skaldjur blötdjurgöraatt

tillhör klasserna snäckor eller musslor leva och till i dessaatt växasom
och på så bidra till hög kvalitetvatten sätt på sådana skaldjurs-en

produkter direkt människan. Direktivet innehålleräts liknandesom av
Ävenregler fiskevattendirektivet. enligt skaldjursdirektivet skallsom

enligt artikel fastställas3 värden i bilaga tillparametrar som anges en
direktivet. De värden fastställs får inte mindre destränga änsom vara
i bilagans kolumn ochI skall efter nå värdena istaterna sträva att
kolumn G. Program skall fastställas för minska föroreningar ochatt
säkerställa de angivna inom år efter direktivetsatt anmälanvattnen sex
uppfyller de värden fastställts enligt artikel 3 och kolumnerna Gsom
och i bilagan.I Vidare skall provtagning med vissa lägstagöras
frekvenser fastställda i bilagan.ärsom

Ett antal EG:s tekniska direktiv innehåller ocksåstort kvali-av mer
tetsmål och kan form kvalitetsnonner för miljön.ses som en av

De kravnivåer avseende miljöskydd EG:s regler innehåller ärsom
generellt uppfyllda den nuvarande svenska miljöpolitiken.sett genom
Endast sådana bestämmelser i de aktuella miljödirektiven saknarsom
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och innehåller direktaden svenska lagstiftningenmotsvarighet i som
uppfyllande i Sverige förutsätter lag-eller kravlagstiftningskrav vars

till den svenska rättsordningen.kräva transformeringstiftning har ansetts
bet.EES-avtalet 1992/93260,propositionen med anledning prop.I av

lämnade regeringen redovisningrskr.1992/93:1391992/92:JoU10, en
föranledde lagstiftningsåt-EG-direktiv miljöområdetvilka somav

Ändringar för tillgodosegenomförandet EES-avtalet.gärder för attav
tidigare gjorts ihar 14 §miljökvalitetsnormerkrav på angetts asom

den lagreglering direktRegeringen fann dåhälsoskyddslagen. äratt som
föreskrifter mätverksamhetendirektivennödvändig till följd är omav

tillägg i hälsos-lämpligen borde skedenna regleringoch att genom
konstaterade vidare reglerRegeringenkyddslagen. ävenatt om om

införs med stöd hälsoskyddslagen såluftföroreningarmätning äravav
förfaranden, dvs. kombinationadministrativadet olika en avgenom

inklusivemiljöskyddslagen, fysisk planeringtillståndsprövning enligt
planerna i formåtgärder vid genomförandettrafikplanering och av av

kan därförpraktiken kan iakttas. kvalitetsnormförbud i Ensom en norm
myndigheternas verksamhet och endastbli styrande föri första hand

beröra medborgarna.indirekt
särskilda åtgärder fördet inte krävs någraharRegeringen attansett

halterna luftföroreningar såminskai Sverige kunna gränsvär-attatt av
överskrids.i miljökvalitetsdirektiven intevärdenden och vägledande

Även föråtgärder i form lagstiftninginte kräverdirektiven alltså avom
och vårtkrävdes enligt EES-avtaletluftföroreningarminskaatt senare

till de kravvi vår lagstiftningimedlemsskap EU att omanpassar
Sverige saknasfinns i direktiven. Imiljökvalitetsnormer m.m. som -

och kap förstatillfälliga bilförbud 7 §för lagen 5med undantag om
form gränsvärdenkvalitetsnormer i-lagstiftningstycket 11 PBL avom

för förorenande ämnen.
utredningenmiljökvalitetsnormerreglerGenom de som nuom

EG-direktiv kunnasamtligaföreslår i miljöbalken kommer att genom-
föras.

miljökvalitetsnormerBehovet9.2 av

karaktär. Skadeeffek-åren ändratMiljöproblemen har under de senaste
och orsakssammanhangenstorskaliga tidigareär äntema mermer

har fåttfrån jordbruk, biltrafikkomplicerade. diffusa utsläppenDe m.m.
Även andra länder påverkarmiljöförhållandena iallt betydelse.större

individuelladen nuvarandehög grad.vår situation i Utöver pröv-egen
ochsamordnade miljöinsatserdärför behovningen finns det merav
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kostnadseffektiva lösningar.
Det finns behov komplettera aktsamhetsreglernaett att i miljö-av

skyddslagen med direkt godtagbart miljötillstånd.normer som mer avser
Det förutsättning förär flera de miljöpolitiskaatt målen skallen av
kunna följas Ett miljöarbete bygger på miljökvalitetatt mätaupp. som

bättrestämmer med sådanaöverens övergripande miljömål ärsom
formulerade kvalitetsmål. Ett sådant bör också kunna skapasystemsom
förutsättningar för bättre styrning och prioritering miljöinsatsemaen av
i landet och internationellt och underlag för strävandena inomattge
vissa områden samordna miljöinsatsema maximal miljöeffekt.mot en

Allmänt kan det finnssägas antalatt och riktvärdenett stort gräns-
avseende vad skall regleras i miljöbalken. Dessa har tagits framsom
efter olika principer. Det föreligger därför behov samordning förett av

klarlägga vilken lägstaatt miljökvalitet kan godtas utifrånsom
vetenskapliga kriterier. Ett med miljökvalitetsnormersystem skulle
kunna täcka detta behov.sätt Miljökvalitetsnormemaett att börvara

tillämpliga inom hela det område, omfattas miljöbalkensvara som av
bestämmelser för enhetliga regler skapar förutsättningaratt försom
likformiga beslut skall kunna uppnås. prioriteringEn vilkaav normer

bör fram måste ske. frågaDenna berörstas i författnings-som närmare
kommentaren till kap.6 2

9.3 Utformningen miljökvalitetsnormerav

Lägsta godtagbara miljökvalitet kan fastställas enligt två olika principer.
Vad skall godtagbar miljökvalitet kan enligtsom anses ett synsättvara
grundas på enbart kunskaper vad människan och kannaturenom anses
tåla i fråga störningar olika slag. Alternativt kan de tekniska ochom av
ekonomiska förutsättningarna redan i sambandvägas med godtag-att
bar miljökvalitet fastställs. båda fallenI måste dock bedömningen av
vad kan godtagbart göras.som anses vara

I lagrådsremissen förordades godtagbar miljökvalitet fastställsatt
enbart utifrån kunskaper vad människan och tål, hänsynnaturen utanom
till tekniska och ekonomiska förhållanden. Detta delassynsätt av
miljöbalkutredningen. Då klar information de faktiska miljöris-ges om
kerna och det skapas incitament för fortsatt miljöförbättringsarbeteett
i Sverige. Tekniska och ekonomiska förhållanden kan däremot ha
betydelse för vilka åtgärder bör vidtas med anledning miljökva-som av
litetsnonnen då dessa åtgärder bör så kostnadseffektivavara som
möjligt. Såsom flertal remissinstanser då påpekadeett måste bedöm-
ningen vad kan godtagbar miljökvalitetutgöra ske medav som anses
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betryggandesärskilthälsoskydd måsteVad gällerstörsta enomsorg.
säkerhetsmarginal tillämpas.

godtagbara miljökvalitetlägstaskäl fastställadet finnsde fallI att
Miljöskyddskommitténmeddelas.dennaföreskrifter i vilkaskall anges

användas be-skullemiljökvalitetsnormbegreppetföreslog att som
ellerbindandedessaföreskrifter,sådananämning på görsoavsett om

både myndigheter,bland vilkaremissinstanser,antalinte. Ett stort
återfinns, förde frambranschorganisationerochinstitutionerdomstolar,

kritik där detinstämdes i dennalagrådsremissendetta.kritik Imot
miljökvalitetsmålskäl fastställakan finnasvisserligendetskrevs attatt

miljökvalitets-meddelaförutsättningar förfinnsdet intedå attäven en
och bör inte reglerasriktlinjeri formbör då skedetta avnorm, men

Miljöbalks-miljökvalitetsnormer.för tillämpningeninom avramen
finns redantidigarebedömning. Som nämntsutredningen gör samma

framtagna.riktlinjerantal sådanaidag ett stort
ilägsta förekomsthögsta ellerfårMiljökvalitetsnormer naturenavse

eller under-fårprodukter, intebiotekniskakemiska och över-somav
någonförekomstkantidpunkt. Deefter vissskridas även avavseen
miljö-bedömningenledning förtjäna tillkanviss organism avsom

ljus,skakning,nivå för buller,högstafår vidaretillståndet. Normer avse
Ävenöverskridas.fårmiljöstöming intesådanellerstrålning somannan

flöde ivattenstånd ellervärde förochlägsta nivåhögsta eller vattensys-
ikanvattendragellertem normer.anges

i de fallmiljökvalitetsnormermeddelaskälnormaltsaknasDet att
för vadväl inommiljökvalitetenföreliggande gränsendär den somryms

hellerområdet intemiljöutvecklingen iochgodtagbartfår betraktas som
Miljökvali-överskrids.risk för dennadet finns gränssådan attär att en

Sverigeskrävs förmeddelas detalltiddockskall atttetsnormer om
uppfyllas.förpliktelser skallinternationella

myndigheterochkommunerrikta sigbörmiljökvalitetsnormEn mot
myndigheternaochsåtillvida kommunernabindandeskalloch attvara

ochtillstånds-prövningochplaneringskyldiga i sinär att an-av
tillsyngäller viduppfylls.till Dettamälningsärenden ävenatt normense

skall tillTillsynsmyndighetemaföreskrifter.utfärdande attoch seav
miljökvalitets-tillmedverkardeinte bedrivs såverksamheter attatt en

överskrids.norm
och hareftersträvasmiljötillstånddetföreskrifterna kanI somsom

med regleringen. Före-syftetriksdagenställts t.ex. somangesavupp
rapporteringsskyldig-reglerinnehållavidare kunnaskrifterna bör om en

åtgärdervilkamyndighetenellerkommunenför den ansvarigahet av
skall kunnamiljökvalitetgodtagbarvidtas föroch börplaneras attsom

föreskrivaskunnadessutomföreskrifterna bör närmareuppnås. I om
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skyldigheten utföra mätningar i syfteatt kontrollera i vilkenatt
utsträckning åtgärderna önskad effekt.ger

Miljökvalitetsnormer bör kunna användas dels for komma tillatt rätta
med rådande miljöproblem, dels för undvika framtida.att Om de
fastläggs utifrån den princip här förordats saknas anledningsom att
tillämpa olika miljökvalitetsnormer vid prövningen befintliga ochav nya
verksamheter.

För lösa de storregionala och globalaatt miljöproblemen krävs in-
ternationella åtgärder. Om Sverige har för miljökvalitet ochnormer
dessa överskrids eller inte kan uppnås på grund föroreningarav som
kommer från andra länder kan detta förutgöra ett argument gemensamt
genomförande olika miljöâtgärder och användas vid förhandlingar förav

påverka den internationellaatt miljöpolitiken inom EU och i andra
internationella sammanhang. De direktiv miljökvalitet hittillsom som
tagits fram inom EU, och i första hand skyddet hälsan,som avser av
verkar i viss mån ha till tekniska och ekonomiska förhållan-anpassats
den. Direktiven miljökvalitet har emellertid karaktären mini-om av
miregler och Sverige kan därför, efter vårtäven medlemskap i EU,
fastställa värden det finnssträngare skäl för det. Detta framgår ocksåom

14 § andra stycket hälsoskyddslagen beträffandenumera av gränsvär-a
den för luftföroreningar.

Med hänsyn till det gäller område ochatt miljökvalitetsnor-ett nytt
kan gälla både kommuner och flera län bör regeringen utfärdamema

miljökvalitetsnormema i de fall EG-direktiv medförutom miljö-att en
kvalitetsnorm måste föreskrivas. Redan idag har regeringen rätt att
bemyndiga myndighet meddela föreskrifteratt gränsvärdenannan om
för luftkvalitet sådana föranleds medlemskapetnär i EU. I balken börav
bemyndigandet föreskrifter miljökvalitetsnormer vilka kanävenavse om
omfatta andra områden luftkvalitet.än

Regeringen, eller den myndighet regeringen bemyndigar i särskilt
angivna fall, bör alltså med stöd balken kunna utfärda miljökvalitets-av
normer.
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miljökvalitetsnormerTillämpningen9.4 av

miljökvali-skall tillkommunerMyndigheter och attFörslag: se
ochuppfylls de planerarmeddelatshar närtetsnormer som
ochdispensergodkännanden,tillstånd,planlägger, prövar

föreskrifter.meddelartillsyn ochanmälningsärenden, utövar
miljökvalitetsnormer kanbedrivas såskallVerksamheter att

uppfyllas.
tillmedverkarverksamheterförinte beviljasTillstånd får som

överskrids.miljökvalitetsnormatt en
återkallas och villkorfårTillståndsvillkor omprövas om en

uppfylls.intemiljökvalitetsnormtillmedverkarverksamhet att en
Åtgärdsprogram andraellerregeringenskall upprättas av

detkommunerlänsstyrelsen ellersåsommyndigheter omav
uppfyllas.skallmiljökvalitetsnonnbehövs för att en

kan påverkaverksamhetomfatta allfåråtgärdsprogramEtt som
människor kanstömingsnivåerellerföroreningsnivåerde som

betydelse ellerför olägenheterfaraförutsättas utan somav
för påtagligamed farabelastaskanmiljön eller utannaturen

olägenheter.

dentillåtlig,verksamhet intemiljöfarligbörframtidenI omvaraen
områdegeografisktinommiljökvalitetsnormmedföraskulle ettatt en

medverkarför verksamheterbeviljasfår inteTillståndöverskrids. som
därverksamheteröverskrids. pågåendeFörmiljökvalitetsnormtill att en

utförasbör detöverskridsmiljökvalitetsnormdet kan attantas en
böröverskridandefallet. Skersåkontrolleramätningar för är ettatt om
förtillståndsvillkoromprövningmöjlighetfinnasdet att avgenom

betydelseplanerrevideringochmiljöfarlig verksamhetbefintlig avav
området såutsläppen inomnedbringadiffusa utsläppen, attför de

tillståndsmyndig-förmöjligtskalluppfyllas.kan Det även varanormen
förbjuda fortsattochtillståndåterkallaeller delvisheltheten att

medverkar tillpåtagligtverksamhetentillståndsgivnaverksamhet denom
villkor inte kanändradeöverträds ochmiljökvalitetsnorm antasatt en

tillräckliga.vara
tillstånds-lämpligtmöjligt ochbör omprövaDet även attvara

grupprövning.sammanhangverksamheter iför fleravillkoren ett genom
utökade kravendefördelningenkangrupprövningsådanGenom aven

utsläppminskningengenomföraskallrättvis mellan demgöras avsom
verksamhets-grupprövning böruppfylls. Sådan närgörasså att normen
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begär det.utövarna Grupprövning bör även begärangöras i de fallutan
tillståndsmyndigheten det behövs för kunnaatt rättvisatt göraanser en
fördelning utsläppsminskningama. Detta behandlasav inärmare
författningskommentaren till kap.6 4

vissaI remissvar Miljöskyddskommitténsöver förslag fördes fram
farhågor för det införandet miljökvalitetsnonneratt kommergenom av

bli svårt för industrinatt bilda sig uppfattningatt hur förut-en om
sättningarna för verksamheten kan komma ändras. Särskilt olikaatt som

föreskrifter kommertyper finnas olika nivåeratt och sambandetav
mellan dessa blir komplicerat. Det ansågs rättssäkerheten urholkasatt

regeringen och olika myndigheteratt får omfattandegenom rätt atten
meddela föreskrifter begränsar möjligheterna utnyttjaattsom ett
tillstånd.

dettaI sammanhang bör enligt utredningen betonas avvägningatt en
inom för regelsystemet alltid måste ske mellan verksamhets-ramen

intressen,utövamas möjligheten till kostnadseffektiva lösningar och
hänsyn till miljön. Regelsystemet skall tillämpas på sådantett sätt att
tillräcklig trygghet för verksamhetsutövama kan erhållas och näringslivet
utvecklas, föranleda miljöpåverkanutan att det godtagbara.utöver

Ny miljöfarlig verksamhet skulle medverka till miljö-attsom en
kvalitetsnorm överträds skall inte få komma till stånd, inte utrymmeom
för den skapas olägenheter från andra källoratt reduceras i minstgenom
motsvarande mån så inte överträds.att normen

kanDet också uppkomma den situationen verksamhet villatt ny
lokalisera sig i område där miljökvalitetsnorrnett redan överträds ochen
där etableringen inte inom åtgärdsprogrammet för nå denryms att
godtagbara miljökvaliteten. det falletI där redan överträddärnormen
räcker det inte olägenheter från andra källoratt reduceras i minst
motsvarande mån, eftersom belastningen i redan överbelastatett område
då skulle bli oförändrad. Samtidigt skulle det i detta fall inte vara
rimligt ha absolut förbudatt ett verksamhet, eftersom det bl.a.mot ny
skulle innebära omotiverat skydd för redanett etablerad verksamhet.
Därför bör verksamhet kunna få komma tillstånd inom områdenny även
där överskrids, sådana åtgärder vidtas olägenheternaen frånnorm attom

verksamhet minskar i sådan grad möjligheternaannan uppfyllaatt att
ökar i inte obetydlig utsträckning. innebärDet dennormen totalaatt

belastningen måste minska endast marginellt förän verksam-attmer
heten skall få komma till stånd. Det kan i sådana fall bli aktuellt med
s.k. grupprövning. Då möjlighetöppnas för sökanden vidtaatten
åtgärder för minska utsläppen från befintligatt verksamhet och på så

skapasätt för denett verksamhetenutrymme så miljökvalitets-attegna
inte längre hinder förutgör den verksamhetennormen att skallnya
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godtag-föreskriven lägstaöverskridandetfalldeetableras. Ikunna av
tillsynsmyndig-börverksamhetenskildmiljökvalitet orsakasbara av en

vidförsiktighetsmåttandraåtgärder ellerföreskrivaochingripaheterna
anläggningen.

sådana denförhållandenafall kommer attmånga attI samman-vara
område såiverksamheterolikamånga ärmiljöpåverkan från ettlagda

fastställtsharmiljökvalitetinom deninteden somattstor somryms
verksam-enskildaingripainteräcker detfallgodtagbar. dessa motI att

nedbringasyftemedåtgärdsprogrambör upprättas attDåheter. ett
kan uppnås. Detsiktmiljökvalitet påangivensåolägenhetema att

överskrids bör,miljökvalitetsnorm angettsförhållandet att som.en
meddelade till-ivillkoromprövninggrund förtidigare, kunna utgöra av

områdes-börområdet. Dessutomverksamheter inomståndsbeslut för
miljö-miljöskyddsområden iförfinnsdet slagföreskrifter som nuav

kap.finns i 8dettaBestämmelserutfärdas.kunnaskyddslagen §8 oma
harverksamheterförgällakanföreskrifterSådana även17-18 §§. som

tillstånd.
områden därföråtgärdsprogramskäl ävenfinnaskan upprättaDet att

Häri-försämring.risk fördet finnsdärgodtagbarmilj är men
undvikas.områdenmiljöutveckling i dessanegativkan engenom

utanför detverksamheterfrånföroreningaröverskridandet påBeror
iställetåtgärderkangeografiska området sättasregleradenormenav

område.utanför detta
föreskrivasskalldåförsiktighetsmåttochskyddsåtgärderDe som

miljökvalitetsnormernabalken varvidiaktsan1hetsreglemaregleras i
tillämpningenviduppnåsbehövermiljökvalitetvilkenanvisar avsom

uppfylld, fårintemiljökvalitetsnormfall ärdeaktsamhetsreglema. I en
skallskälighetsavvägning görasdendessatillämpningenvid somav

kanintemiljökvalitetsnormaldrig medförakap. 10 §enligt 3 att en
miniminivåalltid denalltsåmiljökvalitetsnormuppnås. En somanger

aktsamhetsreglema.vid tillämpningenbeaktasmåste av
föreskrifter.för andratill grundliggaocksåkanMiljökvalitetsnormer

för denbindandedirektintebör dockMiljökvalitetsnormema vara
förbetydelseinte har någonpraktikenvilket iindirekt,enskilde men

uppnåslutresultatet att normen.
föreskrivenmedförinteandra sidanverksamhet å attOm en ny

inte detöverskrids innebärområdetförmiljökvalitetgodtagbaralägsta
Fortfarandeunderlåtas.kanförsiktighetsmåttellerskyddsåtgärderatt

fallflestadeskyddsåtgärder Ierforderliga prövas.fråganmåste om
åtgärderkravtill tekniskaomformasocksåkvalitetsnormemabehöver

isåledesbehövertillståndsbeslutenUtformningenolika slag. avav
kommerDäremotpåverkasfall inte nämnvärtmånga normerna.av
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beslutsunderlaget förbättras. Framför alltatt bör miljökvalitetsnormema
betydelsefulla miljökonsekvensbeskrivningarnärvara utarbetas. En

miljökonsekvensbeskrivning skall också enligt kap.7 7 § första stycket
2 miljöbalken innehålla beskrivning hur det undviksen attav en
verksamhet medverkar till miljökvalitetsnormatt överträds.en

9.5 Miljökvalitetsnormer skall omfatta alla
verksamheter

Som tidigare bör miljökvalitetsnonnerangetts rikta sig kommunermot
och myndigheter och bör bindande såtillvida kommunerna ochattvara
myndigheterna skyldiga tillämpaär dessa i sinatt planering och
planläggning, vid prövning tillstånd, godkännanden, dispenser ochav
anmälningsärenden vid tillsyn och föreskriftersamt när meddelas. Miljö-
kvalitetsnormer bör kunna användas dels för komma till medatt rätta
rådande miljöproblem, dels för undvika framtida sådanaatt och bör
kunna tillämpas vid prövningen såväl befintliga verk-av som nya
samheter. De skall också framgått tillämpas vid individuellsom
prövning och omprövning tillståndspliktig verksamhet. innebärDetav

i princip all verksamhetatt påverkar de föroreningsnivåer ellersom
stömingsnivåer människor kan för fara förutsättas olägenheterutansom

betydelse eller miljön eller kan belastas medav naturen farasom utan
för påtagliga olägenheter omfattas mil jökvalitetsnormema. Däriblandav
kan exempelvisnämnas diffusa utsläpp från jordbruk och trafik. Om
någon verksamhet medför påverkan angivet slag skulle undantassom av
skulle bestämmelserna bli verkningslösa. skulleDet exempelvis vara
omöjligt uppfylla miljökvalitetsnormeratt för luft trafiken undantogsom
eller för de areella näringamavatten eller trafiken undantogs. Närom
det gäller verksamheter med påverkan från många små enheter där var
och påverkan inte så denär sammanlagdastor påverkanens ärmen
betydande bör åtgärdsprogram inte pekaett enskilda verksamhetsut-ut
övare reglera påverkanutan generella föreskrifter omfattargenom som
dessa. Exempelvis kan kväveutsläpp i vissa jordbruksbygder regleras

generella föreskrifter avseende gödsling inomgenom geografisktett
område, till viss del på föreskrivssätt idag med stödsamma som av
lagen skötsel jordbruksmark, i stället för villkor förom varjeattav sätts
jordbrukares verksamhet. Det bör därför i bestämmelsen åtgärds-om

dessa får omfatta all verksamhetatt kan påverkaprogram deanges som
stömingsnivåer omfattar den tillståndspliktigoavsett är elleren norm om
inte.
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9.6 Miljökvalitetskrav inom hälsoskyddsom-
rådet

ligger särskilt till hands fastställa godtagbar miljökvalitetDet nära att
inom hälsoskyddssektom. antal människor förEtt störningarutsättsstort

kan skada hälsan. Framför allt gäller detta i vissa städer därsom
halterna luftföroreningar kan överskrida skadliga nivåer. finnsDetav
också exempel utsläpp till luft från enskilda verksamhetermånga att

upphov till olägenheter för de närboende.gett
dessa fall torde godtagbar miljökvalitet få bestämmas i formI av

haltvärden inte får överskridas eller för vissa tidsen-momentantsom
heter. vissa fall det den stömingen och i andra fallI är momentana

frånlångtidsexponeringen avgörande hälsorisksynpunkt.ärsom
Vad gäller buller har i princip redan under många år arbetatman

med styrande vanligtvis decibel. BullerkravenMätparametem ärnormer.
olika för olika områden, bostadsområden, fritidsområden ochär t.ex.

arbetsplatser. Både momentanvärden och ekvivalenta värden, dvs. vägda
används för bullemivåer.genomsnittsvärden, mätaatt

Dricksvatten livsmedel för vilket det finns särskild lagstiftningär ett
och därför sådant berörs miljöbalken. kaninte Däremotsom som av
kvalitetskrav ställas vattentäkterna vilket framgåttpå genomgångenav

EG-direktivet kvalitet användasytvatten avsett attav om som
dricksvatten. direktiv till skydd förfinns grundvattnet.Det även ett

föreslogMiljöskyddskommittén det minsta avstånd börävenatt som
verksamhetertillåtas mellan olika medför miljöstömingartyper av som

utbildningslokalerbostäder, skall kunna regleras miljökvali-och ietc.
Remissutfallet denna fråga. lagrådsremissendelat i Itetsnormer. var

anfördes det visserligen finns behov införa skyddsavståndatt ett attav
myndig-det slag föreslagits underlag för kommunernas ochav som som

heternas planering och verksamhet skyddsavstånd inteövriga attmen
lämpade föreskrivas miljökvalitetsnormer. Miljöbalks-attvar som

utredningen delar denna uppfattning. kan miljökvalitetsnormDäremot en
medföra frågan skyddsavstånd få betydelse till-kan vidatt ettom
ståndsprövning eller fysisk planering för inte skalli över-att normen
skridas.
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9.7 Miljökvalitetskrav knutna till naturen

Vad kan godtagbar miljökvalitet måste till desom anses vara anpassas
lokala förhållandena. kanDetta illustreras med de skillnader i fråga om
övergödningseffekter finns mellan sötvattenmiljöer och havsvatten-som
miljöer. De förstai hand aktuellaämnen i sammanhangetär ärsom
fosfor- och kväveföreningar. fosforDen tillförs vattendragen härrörsom
i utsträckning från bostäder, livsmedelsindustrierstor och jordbruk.
Merparten det kväve tillförs vattendragen härrör från nedfallav som av
luftföroreningar från biltrafiken och jordbruket. aktuellaDe gödningsäm-

har emellertid olika betydelse i respektive havsvat-stor sötvatten-nena
tenmiljöer. Tillgången på fosfor har avgörande betydelse för till-en

biologiskt material iväxten sjöar medan kväveföreningar har störreav
betydelse i havsmiljöema. Således kan olika miljökvalitetsnormer
behövas beroende vilken miljö det frågan Sjöar uppvisarär dess-om.

skillnader sinsemellan.utom I naturligt näringsrikstora sjö fosfor-ären
haltema normalt högre i naturligt näringsfattigän sjö. Vad kanen som

godtagbar miljökvalitet måste därför fastställas för varjeanses vara
naturgeograñsk enhet. Vad gäller miljökvalitetsnormer avsedda att
skydda den biologiska mångfalden, exempelvis för luft ären norm som
så förorenad eller försurad den kan befaras leda till slåsatt att art ut,en
bör dessa inriktas på ekosystemets funktioner. bedömningEn av
miljökvaliteten skulle då kunna ske ekosystemensmätaattgenom
sammansättning, förekomsten eller deras individantal.t.ex. arterav
Sannolikt bör också olika förändringar i systemet mätas.

9.8 Genomförandefrågor

För närvarande innebär det inte några svårigheter för Sverige att
uppfylla miljökraven i direktivEG:s miljökvalitet och vi kommerom
därför sannolikt inte behöva tillämpa den rapporteringsskyldighetatt till
kommissionen föreligger vid överskridande föreskrifterna.som av
Förutom vår skyldighet genomföra EG-direktiv finns det dockatt med
hänsyn till framtida skärpta EG-regler skäl utforma bestämmel-attmer

i miljöbalken på sådant deett sätt medöverensstämmerattserna
genomförandereglema i EG:s miljödirektiv.

Därför bör åtgärdsprogram, där sådana behövs för föreskrivenatt
lägsta godtagbara miljökvalitet inte skall överskridas eller på sikt skall
uppnås, självfallet fram föreskrifterna kan kommatas oavsett attom
föranledas EG-direktiv.av

Åtgärdsprogrammet bör fram den berörda kommunen,tas av om
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omfattar endast kommun. kommunenInnan upprättarnormen en
bör samråd ske med länsstyrelsen andra myndigheterprogrammet samt

berörs, eftersom åtgärdsprogram i de flesta fall torde innefattaettsom
åtgärder myndighet kommunen skall vidta. Detta gälleränsom annan
framför allt länsstyrelsen. många fallI kan åtgärder behövaäven
föreskrivas endast central myndighet kan vidta. kanDetsom en
exempelvis gälla ansökan omprövning tillståndsvillkor, vilketom av
enligt balken skall Statens naturvårdsverk, Kammarkollegietgöras av
eller länsstyrelsen. börKommunen samråda med sådana verksam-även
hetsutövare berörs i betydande omfattning. Kommunfullmäktige börsom
besluta åtgärdsprogrammet med hänsyn till dess övergripandeom
karaktär och den betydelse sådant har.ettsom program

Omfattar det aktuella området flera kommuner i län bör länssty-ett
relsen fram Om kommun inte åt-ta programmet. upprättar etten
gärdsprogram den miljöskäl bör det, får länsstyrelsentrots göraatt av

länsstyrelsenInnan beslutar åtgärdsprogramupprätta programmet. ettom
skall den också givetvis först samråda med andra berörda myndigheter

Ävenoch kommuner. länsstyrelsen bör samråda med sådana verksam-
hetsutövare berörs betydandei omfattning.som

övriga fall bör åtgärdsprogrammetI fram regeringen eller dentas av
myndighet regeringen bestämmer. de fallI stömingskällor liggersom
utanför det geografiska område miljökvalitetsnormen harsom avser
betydelse för möjligheten uppfylla bör det ankommaatt normen
regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, upprättaatt ett
åtgärdsprogram. omfattaDetta bör hela det område där störningskälloma
finns.

regeringen utfärdar föreskrifterNär miljökvalitetsnormer skallom
den föreskriva eller vilka skall åtgärdsprogram.även upprättavem som

fårDet nämligen inte råda någon tvekan vilken eller vilka myndig-om
heter har denna skyldighet, med hänsyn tillt.ex.som normens geogra-
fiska område.

De berörs åtgärdsprogram bör ha möjlighetett attsom av en
överklaga beslutet införa sådant eftersom de indirektatt ettom program,
kommer bundna detta myndigheternas genomförandeatt vara av genom

ÄvenBeslutet bör kunna överklagas till regeringen.programmet.av
ideella organisationer har talerätt enligt 18 kap. bör kunna13 § fåsom
överklaga. Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter bör också ha
möjlighet överklaga åtgärdsprogram har beslutatsatt ett som av
kommunfullmäktige.

För nå så enhetlig och förutsebar tillämpning miljökvalitets-att en av
möjligt bör Naturvårdsverket meddela allmänna råd förnormer som

utformningen åtgärdsprogrammen.av
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åtgärdsprogrammet bör förutom den miljökvalitetsnormI anges som
skall uppfyllas, vid vilken tidpunkt det skall ske vilka konkretasamt
åtgärder skall vidtas för detta Vidare bör vilkasamtsom av vem. anges

villkoren för framföransökningar omprövningar allt miljöfarligom av
sådanverksamhet bör ske. omprövning regleras i kap.En 21som

miljöbalken.
Miljökvalitetsnomiema det miljötillstånd behöver uppnåsanger som

aktsamhetsreglemavid tillämpningen och kan också ligga till grundav
försiktighetsmåttför generella föreskrifter. för de kanInom ramen som

fördela bördomaåläggas varje enskilt företag bör såsträvan att attvara
de kostnadseffektiva lösningarna uppnås. kan innebäraDettamest att

omfattas miljökvalitets-åtgärderna bör vidtas utanför det område som av
normen.

Vissa nuvarande hälsoskyddsregler och9.9

miljökvalitetsnormerbestämmelser om

Miljöbalksutredningen föreslår reglerna i nuvarande hälsoskydds-att
lagstiftning inordnas i miljöbalken. Miljöskyddskommittén föreslog att

skulle antal särskilda bestämmelseri kapitel hälsoskydd inett tas ettom
följdes förslagetfrån hälsoskyddslagstiftningen. lagrådsremissen ochI

föreslogs i kapitel hälsoskydd under rubriken bemyndigandeatt ett om
skulle bestämmelsen i nuvarande hälsoskyddslagenbl.a. 8 §tas att

beskaffenhetfår meddela föreskrifter i badan-regeringen vattnetsom
upplåtna för allmänheten.läggningar och strandbad Denärsom

fårbestämmelsen visserligen simbassängeräven men genomavser
anknytning till miljökvalitetsnormer.strandbaden ha näraanses

därför motsvarighet till bestämmelsen i balkenVi föreslår inte någon
eftersom kvalitetskrav badvatten kan föreskrivas med stöd kapitletav

miljökvalitetsnormer. kommer dock endast omfattaDetta attom
strandbad, dvs. badvatten direktivet 76/ 160/EEGsamma som om
kvaliteten på badvatten omfattar. Direktivet, behandlats tidigaresom
omfattar badanläggningar omfattasinte i simbassänger. Dessavatten

föreskrifterdock bestämmelsen i kap. enligt vilken till skydd10 12 §av
för människors hälsa kan meddelas.

föreslogs bestämmelser motsvarande lagenlagrådsremissenI även att
tillfälligt bilförbud skulle i kapitlet hälsos-1990:1079 tas omom

kydd. Enligt lagen får regeringen eller efter regeringens bemyndigande
föreskrifter tillfälligt förbud trafik medkommun meddela moten om

luft-och lastbilar inom vissa områden kommunen, omperson- av
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föroreningama i kommunen innebär akuta hälsorisker för dem som
vistas där. Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter vilka luftföroreningarnärmare innebärom som
akuta hälsorisker. Regeringen har i förordningen 1990:1080 om
tillfälliga bilförbud föreskrivit Göteborgs kommun får meddelaatt
föreskrifter tillfälliga bilförbud vilka föroreningar innebärsamtom som

Ävenakuta hälsorisker. denna bestämmelse har anknytning tillnäraen
miljökvalitetsnormer. fallI många torde dåligså luftkvalitet detatten
finns behov ingripa trafiken innebära miljökvalitets-att mot attav en

överskrids, det behöver inte fallet. Det finns docknorm men vara
detta behov kunna ingripa vid akuta hälsorisker och dettaoavsett attav

bör föreskrivas i lag. Miljöbalksutredningen föreslår därför be-att
stämmelser bilförbudslagenmotsvarande arbetas i balken och placeras
i kapitlet miljökvalitetsnormer.om

dettal sammanhang bör den bestämmelse finnsäven inämnas som
147 § andra stycket vägtrafikkungörelsen1 1972:603, EnligtVTK. den
bestämmelsen får kommun meddela lokala trafikföreskrifteren om
förbud trafik med fordon visst slag eller fordon med last vissmot av av
beskaffenhet eller, i särskilt miljökänsliga områden förbudtätorter,av
med sådana dieseldrivna bussar med totalvikt 3,5 elleröver ton
dieseldrivna lastbilar inte enligt bilavgasförordningentunga som
1991:1481 tillhör miljöklass.viss Bestämmelsen infördes den juli1en
1992 och behandlas i propositionen En god livsmiljö, 1990/91 :90 326s.
ff. Trafik- och klimatkommittén har i sitt delbetänkande Miljözoner för
trafik i föreslagitSOU 1994:92, bestämmelsentätorter, i 147 § VTKatt
skall utökas till omfatta alla bilar inte enligt bilavgasför-att som
ordningen tillhör eller visats kraven för viss miljöklass.motsvara en
Förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet.

Med stöd bestämmelsen i 147 § VTK beslutade Stockholmsav
kommuns och fastighetsnämnd införa miljözon i centralagatu- att en
områden i Stockholm fr.o.m. den april Enligt1 1996. beslutet skulle
förbud gälla för trafik med dieseldrivna lastbilar och bussar 3,5över ton

inte miljöklassade, med vissa generella undantag vissaär samtsom
särskilda undantag. Göteborgs och Malmö kommuner hade tagit

Åkeriföreningliknande beslut Stockholm. Stockholms länssom
överklagade Stockholms kommuns beslut till länsstyrelsen i Stockholms

Åkeriföreningenlän avslog överklagandet. överklagade länsstyrel-som
Ävenbeslut till Vägverket. Göteborgs kommuns beslut över-sens

klagades. Vägverket upphävde i beslut den 21 1996 Stockholmsmars
och Göteborgs kommuners beslut. skälenI de överklagadeattangavs
lokala trafikföreskriftema omfattade utländska fordonäven ägarevars
därför måste ansöka undantag från förbudet, i den mån detta ärom
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därför utländska fordon ochFörbudet diskriminerademöjligt. ägare av
artikel Därefter har allaRomfördragetstred därigenom mot tre

beslut införa miljözoner fr.o.m. den julikommunerna fattat 1attnya
skall omfatta fordon registrerade i Sverige.endast1996 som
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10 Miljökonsekvensbeskrivningar och
beslutsunderlagannat

Förslag: Kraven miljökonsekvensbeskrivningar utökas och
skärps. En ansökan tillstånd enligt miljöbalken skallom
innehålla miljökonsekvensbeskrivning. Detta gäller dock inteen
kemiska och biotekniska produkter har särskilda reglersom om
detta. Regeringen får föreskriva miljökonsekvensbe-attom
skrivningar skall krävas i ansökningaräven dispens enligtom
balken eller i andra fall där det behövs för kunna bedömaatt
miljöpåverkan. Regeringen får föreskriva undantagäven frånom
kravet på miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter vars
miljöpåverkan kan bli mindre betydande.antas

Allmänhetens inflytande skall förstärkas. tidigtEtt samråd
skall hållas med enskilda särskilt berörs och tillståndsmyn-som
digheten långt innan ansökan och miljökonsekvensbe-görsen
skrivningen verksamheterFörupprättas. kan haantassom
betydande miljöpåverkan, vilket tillståndsmyndigheten avgör,
skall genomföras förfarande for miljökonsekvensbedömningett

utvidgat samråd med flerär myndigheter och bredareettsom en
allmänhet.

Grannländer kan för betydande miljöpå-utsättasantassom
verkan från planerad verksamhet skall informeras och fåen
möjlighet delta i miljökonsekvensbedömningen.att

10.1 Syftet med miljökonsekvensbeskriv-
ningar

För skydda människors hälsa och miljön främjaatt hushållningensamt
med mark och det viktigt i utsträckningär utvecklavatten ochstörreatt
använda beslutsteknik där förutsättningarna för miljön beaktas infören
beslut olika slag. Detta innebär beslut verksamheterattav om som var
för sig eller med andra har betydelse för hälsan,sammantagnasom
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miljön hushållningen med mark och skall grundas påsamt vatten m.m.
förbeskrivning och analys beslutens konsekvenser dessa intressen.en av

miljökonsekvensbeskrivningar.kan uppnåsDetta genom
miljökonsekvensbeskrivningSyftet med alltsåupprätta äratt atten

beslut. skallbättre underlag för ingå del iDenett ett somge en
bedömningbeslutsunderlaget och möjliggöra samlad planeraden av en

verksamhets miljön, hälsan och hushållningen medinverkan på
syftet med miljökonsekvensbeskrivningaruppnåFörnaturresurser. att

frågor påverkan miljön komma tidigt stadium ochmåste ettom
beslutsunderlaget under hela fram till tillståndsbe-ingå i ettprocessen

miljön skall från början inverkaslut. Konsekvenserna för på de
föregår beslut.avvägningar och förhandlingar allmänhetDenettsom

berörs den planerade verksamheten skall lika tidigtettsom av
och påverka arbetetstadium möjlighet medverka medatt attges

miljökonsekvensbeskrivningar. förfarande kan också medverka tillDetta
allmänt ökad kunskapkunskapsluckor upptäcks liksom till ochatt en

naturresursfrågor i samhället. därförinsikt miljö-, hälso- och Det ärom
miljökonsekvensema kommer in isärskilt viktigt bedömningatt en av

tekniskatidigt planeringsskede, parallellt med och ekonomiskaett
inriktningenfrågor, innan exploatören fattar beslut i stortom av en

verksamhet.
samlas i balk blir bestämmelser-miljölagstiftningenGenom att nu en

förs till balken. de lagarenhetliga för de lagstiftningsområden Isomna
utsträckning möjligtinte i balken bör i så görastas storsom som en

miljökonsekvensbeskrivningarhänvisning till bestämmelserna iom
balken.

bestämmelserGällande10.2

Internationellt10.2.1

miljökonsekvensbeskrivningar sedan länge.Internationellt tillämpas
85/337/EEG den junigäller rådets direktiv 27 1985Inom EU av om

bedömning inverkan miljön vissa offentliga och privata projekt.av av
ministerråd har vid sitt den december fattatEU:s 18 1995möte ett

direktiv.principbeslut förslag till ändring detta Förslagetett avom
kommer behandlas parlamentet.attsenare av

kommission för utformatsekonomiska Europa, ECE, harInom FN:s
konvention, Esbokonventionen miljökonsekvensbeskrivningar ien om

SÖ Sverige ratificeratgränsöverskridande sammanhang 1992:1. harett
bet. 1991/92:BoU05,konventionen år prop. 1991/92:5, rskr.1991
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Även1991/92:20. träda kraftDen i under år 1996. inomväntas
Nordiska ministerrådet pågår arbete med för fortsattett program
samarbete miljökonsekvensbeskrivningar.om

Svenska10.2.2 regler

Sverige harI frågan miljökonsekvensbeskrivningar aktualiserats vidom
flera tillfällen under år. miljöskyddslagenI infördes år 1981 kravsenare
på ansökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet skall innehållaatt en om

beskrivning miljöeffekterna den sökta verksamheten. Dåen av av
infördes också krav samråd medpå myndigheter och enskilda som
kunde ha intresse i saken, innan ansökan miljöfarlig verksamhetett om
gjordes. väglagen infördes år kravI 1987 på arbetsplan föratt en

Årbyggande skall innehålla miljökonsekvensbeskrivning.vägav en
infördes1991 propositionen god livsmiljö, 1990/91:90,Engenom

bestämmelser miljökonsekvensbeskrivningar i kap. i5ett nyttom
naturresurslagen. Samtidigt utökades det tidigare nämnda kravet i
miljöskyddslagen till uttryckligen gälla krav på miljökonse-att ett en

Ävenkvensbeskrivning. vattenlagen kompletterades med krav på en
miljökonsekvensbeskrivning. Med stöd bemyndigande iett naturre-av
surslagen har förordningenregeringen i 1991:738 miljökonse-om
kvensbeskrivningar föreskrivit miljökonsekvensbeskrivningar krävsatt
i ärenden enligt lagen vissa torvfyndigheter, lagen innefattande vissaom
bestämmelser elektriska anläggningar ellagen, lagen vissaom om
rörledningar, luftfartslagen, lagen kontinentalsockeln och lagenom om
inrättande, avlysningutvidgning och allmän farled och allmän hamn.av
Även i naturvårdsförordningen 1976:484 infördes möjlighet krävaatt
miljökonsekvensbeskrivningar i den utsträckning det behövs i det
enskilda fallet. miljökonsekvensbeskrivningarKrav på har också införts
i flertal andra lagar bl.a. plan- och bygglagen, minerallagen, lagenett

allmänna och avloppsanläggningar, skogsvårdslagen,vatten-om
fiskelagen, strålskyddslagen, lagen kämteknisk verksamhet samtom
lagen byggande järnväg.om av

10.2.3 EG-direktivet 85/337/EEG

EG-direktivet 85/337 bedömning inverkan på miljön vissaom av av
offentliga och privata skallprojekt enligt artikel tillämpas1 för
bedömningen milj öeffektema sådana offentliga och privata projektav av

kan medföra betydande påverkan på miljön. Med projektantassom

10 16-0729
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utförande byggnads- eller anläggningsarbeten eller andraavses av
installationer eller arbeten andra ingrepp i den naturligasamt om-
givningen och i landskapet inklusive mineralutvinning.

Enligt nuvarande lydelse artikel 2 skall medlemsstaterna vidta allaav
nödvändiga åtgärder för säkerställa projekt kan medföraatt att antassom

betydande miljöpåverkan bl.a. på grund sin storlek ellerart,en av
lokalisering blir föremål för bedömning denna påverkan innanen av
tillstånd de projekt skall omfattas sådanattsamtges som av en
bedömning i artikel Artikel föreslås i2 ändringsförslaget i stortanges

oförändrad. ändringenDen dock punkt läggs2a tillsett görs attvara en
för klargöra medlemsstat kan införa procedur föratt att en en gemensam

fullgöra kraven enligt detta direktiv och kraven enligt förslag tillatt ett
direktiv samordnade åtgärder för förebygga och begränsaattom
föroreningar, det s.k. IPPC-direktivet. förslagDetta har antagits av
ministerrådet i november 1995 ståndpunkt ochgenom en gemensam
håller på behandlas parlamentet. Förslaget behandlas utförliga-attnu av

i avsnitt 13.2.4.re
I artikel 4 i direktivet projekt inom deattanges grupper som

redovisas i direktivets bilaga skall bli föremål förl bedömning ien
enlighet artikelmed vissa fall kan dock viss5-10. I projekt undantasett
från föreskrifterna enligt artikel bilaga2.3. I l projekt tillanges som

delar med de projekt regeringen föröverensstämmerstora som
närvarande skall enligt kap. förutom4 l § NRL bilaganpröva ävenatt

kommunikationsanläggningar. Artikeln föreslås inte ändrasstörreupptar
bilaga utökas flertall med projekt. Bl.a. flerett vägartypermen av

läggs till, avfallsanläggningar för förbränning eller kemiskstora
behandling miljöfarligt avfall, reningsverk med vissäven änannatav en
kapacitet dammar och rörledningar viss storlek vissa andrasamt samtav
anläggningar och verksamheter. direktivets artikelI 4.2 ianges
nuvarande lydelse projekt inom de redovisas i bilaga 2att grupper som
skall bli föremål för bedömning i enlighet med artikel 5-10 nären
medlemsstaterna detta krävs grundpå projektets karaktär.attanser av

detta syfteI kan medlemsstaterna bl.a. bestämma bedömning skallatt en
för vissa projekt eller fastställa sådana kriterier ellergöras typer av

gränsvärden krävs för vilka projekt, hänförliga till deavgöraattsom
i bilaga skall bli föremål för bedömninggrupper som anges som en

enligt artikel 5-10. bilaga räknasI 2 antal projekt inomett stortupp
jordbruk, utvinningsindustri, anläggningar för energiproduktion,
bearbetning metaller, glasframställning, kemisk industri, livsmedels-av
industri, textil-, läder-, och pappersindustri, gummiindustri,trä-
infrastrukturprojekt andra projekt och ändringar i projektsamt som

bilagai syfte skärpaI medlemsstaternas tillämpningattavses av
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artikel föreslås bestämmelsen ändras frågan4.2 så huruvidaatt en
miljökonsekvensbedömning skall för projekt enligt bilaga skall2göras
medlemsstaterna bestämma a granskning från fall till fall ellergenom
b gränsvärden eller kritier fastställs medlemsstaten. Oavsettsom av
vilket land väljer skall bedömning med stöd bl.a.görasett en av
kriterier i bilaga huruvida projektens3 karaktär, lokalisering ochen ny
miljöeffekter kräver miljökonsekvensbedömning. Medlemsstaternaen
skall vidare säkerställa de ansvariga myndigheternas avgörandenatt
beträffande vilka projekt enligt bilaga 2 skall bli föremål försom en
bedömning tillgängliga för allmänheten.görs

10.3 miljökonsekvensbe-RRV-rapport om

skrivningar praktikeni

Riksrevisionsverket har i april till regeringenRRV 1996 överlämnat
hur miljökonsekvensbeskrivningar har fungerat irapporten om

praktiken och vattenkraftsområdet, Miljökonsekvensbeskriv-väg-
ningar i praktiken, 1996:29. kritiskaMKB RRV I RRVärrapporten
beträffande hur fungerat undersökta Enligtområden.systemet

allmänheten och dess intresseorganisationer ofta förrapporten engageras
i beslutsprocessen. Vidare anförs miljömyndighetema inte harsent att

någon reglerad ställning i MKB-proceduren. brister i granskningenDet
studeradei såväl vattendomstolar hos Vägverket.MKBav som

saknas iRedovisning alternativ många fall. ansökningar iI vatten-av
kraftsmål alla andra alternativ företagsekonomisktsaknas normalt detän

vägsektom kolliderarlönsamma. kraven alternativ skallInommest att
fram med riksdagens beslut målstandard, dvs. vilken bredd vägentas om

skall ha.
i antal förslag till förändringar.RRV Enpresenterar rapporten ett

förutsättning för MKB-förfarandet skall fungera tillfredsställandeatt
de olika aktörerna förmår skilja de olika funktionerattuppges vara

de kan ha i såväl beslutsprocess MKB-procedur. föreslårRRVsom
därför det gäller vägområdet statsmakterna åtgärder förnär övervägeratt

tydligare hålla isär exploatörsrollen och beslutsrollen i såvälatt
arbetsplaneskede i förstudie och vägutredningsskede. det gällerNärsom
vattenmål förutsättning för skallMKB beaktas iatt attuppges en
beslutsprocessen materiella förändringarstatsmakterna beslutarär att om
i Därförvattenlagen. föreslår vattenlagens kap. kompletterasRRV 3att

detså tydligt uttrycks vilka intressen skall beaktas iatt vatten-som
målen, bl.a. naturvårdsintressen och kulturrniljöintressen. Vidare föreslår
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RRV väglagen ochöversyn vattenlagen medgörs inriktningatt atten av
utforma beslutsprocesserna på möjliggör uppdelningsättett som en av
MKB-proceduren i förstudie och huvudstudie. Vidare åtskillnadatt en

mellan sådana projekt där fullständigagörs MKB behövs och sådana där
enklare form tillräcklig. För det bredaär samrådatt garanteraen som

behövs för få fullgott beslutsunderlag föreslår RRVatt ett att en
skyldighet införs för exploatören samråda med allmänhetensatt
intresseorganisationer och ideella organisationer förstudiefaseni och mot
slutet utredningsfasen. Länsstyrelsen föreslås talerätt i vattenmålav ges
jämsides med Kammarkollegiet och kommuner. föreslårRRV också att
tydliga riktlinjer utarbetas för hur MKB-proceduren skall utföras och
vad MKB-dokumentet skall innehålla.

10.4 börNär miljökonsekvensbeskrivningen

krävas

I nuvarande lagstiftning kravet miljökonsekvensbeskrivningär att en
skall finnas i ansökan tillstånd eller motsvarande huvudregelen om som
både generellt och obligatoriskt. skerDet normalt ingen förprövning av
behovet miljökonsekvensbeskrivning, med krav på exempelvisav en
betydande miljöpåverkan, varje tillståndsansökan skall åtföljasutan av

miljökonsekvensbeskrivning. Denna skall emellertid till sin omfatt-en
ning stå i rimlig proportion till frågan beslutetsom avser.

undantagEtt gäller för plan- och bygglagen. kap.I 185 § PBL anges
miljökonsekvensbeskrivning skall detaljplanenatt upprättasen om

medger användning mark eller byggnader eller andraen av av an-
läggningar innebär betydande påverkan på miljön, hälsan ellersom

Ävenhushållningen med i vissa andra författningarnaturresurser.
varierar kravet från fall till fall, bl.a. enligt naturvårdsförordningen.

Miljöskyddskommittén föreslog kravet konsekvensbeskriv-att
ningar skulle utsträckas väsentligt i miljöbalken. Kommittén ansåg att
sådana skulle inte bara i alla tillståndsärenden enligt balkenupprättas

vid anmälningsärenden enligt balken. Också iäven göras andra fallutan
vid tillämpningen balken och vissa andra lagar, det fråganärav var om
åtgärder kan befaras medföra betydande påverkan på människorssom
hälsa, miljön eller resurshushållningen, skulle konsekvensbeskrivningen
upprättas.

Många remissinstanser ansåg kommitténs förslag konsekvens-att om
beskrivning i anmälningsärenden onödigt betungande. Länsstyrelsenvar
i Kronobergs län den föreslagnaansåg lagtexten borde byggas såatt ut
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det framgår vilka krav skall ställasatt konsekvens-på beskriv-som
ningen dokument. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus länsom
däremot stödde kommittén i dess uppfattning det enskilda ärendetatt
skall styrande för miljökonsekvensbeskrivnings omfattning ochvara en
djup. Svenska Kommunförbundet underströk beslutsmyndighetenatt
skall ha möjlighet bestämma vilket beslutsunderlag skallatt krävassom
i varje enskilt ärende. Lantbrukamas Riksförbund, LRF, kritiska motvar
kommitténs förslag i fråga vilka ärenden skall krävaom som en
miljökonsekvensbeskrivning och anförde förslaget kan leda tillatt att en
konsekvensbeskrivning kommer krävas i både och smått.att stort

lagrådsremissenI föreslogs beträffande avgränsningen deav
beslutsprocesser i vilka miljökonsekvensbeskrivningar bör ingå som
underlag, i enlighet med kommitténs förslag, begränsning skulleatt en

till sådana planerings-göras och beslutsprocesser regleras isom
nuvarande markanvändnings- och miljölagstiftning eller på sätt ärannat
direkt författningsreglerade. föreslogsDet miljökonsekvensbe-att
skrivningar i princip borde i alla ärenden kräverupprättas tillståndsom
enligt miljöbalken i ansökningar undantagäven frånsamt skyldig-om
het ansöka tillstånd. likhetI med vad remissinstansemaatt anförtom
ansågs dock det normalt i ärenden den karaktärenatt detär attsom av

tillräckligt med anmälan,är inte skulle krävas konsekvensbe-en en
skrivning.

Som framgått krävs vanligtvis miljökonsekvensbeskrivning enligten
vår nuvarande lagstiftning den sökta åtgärden leder tilloavsett om en

eller liten miljöpåverkan. När bestämmelsernastor infördes i NRL
i propositionen god livsmiljö,En 1990/91:90, det inteangavs att var

lämpligt begränsa användningsområdet för miljökonsekvensbe-att
skrivningar till beslut kan ha väsentlig inverkan miljönantassom
eller naturresurshushållningen.

EG-direktivet omfattar, framgått, endast projekt harsom som
betydande miljöpåverkan. bilagor tilll direktivet listor föranges genom
vilka verksamheter det obligatoriskt krav miljökonsekvensbe-är
skrivning för vilka verksamheter medlemsstaternasamt dettaavgör när
krävs på grund projektets karaktär. Frågan blir då det finnsav om nu
skäl föreslå vi i vår lagstiftning begränsaratt kravenatt på när en
miljökonsekvensbeskrivning skall och inför bestämmelsergöras attom

sådan skall endast för vissagöras projekt, sådana hartyperen av som
betydande miljöpåverkan.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning enligt nuvarandeären
lagstiftning bättre underlag för beslut och denatt skallett ingåettge

del i beslutsunderlaget. Miljökonsekvensbeskrivningenssom en
omfattning och innehåll bör bero den aktuella verksamhetens ochartav
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för verksamhet relevantatill de dennaomfattning begränsassamt
myndigheten har denfrågorna. tillståndsprövandeDen avgöraatt om

tillräcklig eller den börmiljökonsekvensbeskrivningenupprättade är om
kompletteras.

formalise-i flera ländermiljökonsekvensbeskrivningEn som enses
reglerad i detalj ochomfattningrad relativt ärstor somenprocess av

planerade verksamheter kangenomföras för vissabara skall somsom
inleds förfarandet medmiljöpåverkan. Dåmedföra betydandeantas en

eller projektet kanverksamhetenmyndighet bestämmer antasatt omen
fördärför skall bli föremålmiljöpåverkan ochbetydandeha en

kallas screening engelska,detta brukarmiljökonsekvensbeskrivning,
fallet fortsätter förfarandetbehovsbedömning. Om såalltså anses varaen

miljökonsekvensbe-vad bör ingå ibestämmermed myndighetenatt som
alltså avgränsning.engelska scoping, Ikallasskrivningen, detta en

utfrågning miljökonsekvens-offentligockså oftaingår omenprocessen
överprövad.få denmöjlighetbeskrivningen .attsamt en

miljökonsekvensbeskrivningarhittills valtSverige har viI att somse
intebeslutsunderlaget. Vi hardel iingårdokumentett som ensom

haverksamheter harbeskrivningar tillbegränsat kravet ansettssom
det nämndastrider intemiljöpåverkan.betydande Detta moten

minimidirektiv enligt 13 inteeftersom detEG-direktivet är art.ett som
fråga tillämpnings-regler iharhindrar medlemsstaterna strängareatt om

till ändringutgå i förslagetföreslås visserligenartikelområde. Denna
vidare i artikelminimidirektiv. Detalltjämtdirektivet är ett angesmen

befintligakan integreras i detmiljöpåverkanbedömningen2.2 att av
detta inteeller,projekt i medlemsstaternatillståndsförfarandet för ärom

förförfaranden tillskapasi sådanaförfaranden ellermöjligt, i andra som
tidigare haruppfyllas.direktivet skall Sommålsättningen i angettsatt

medlemsstat kan införaföreslagitsockså den ändringen att enen
detta direktiv och detkraven enligtför fullgöraprocedur attgemensam

IPPC-direktivet.föreslagna
Kritiker miljökonsekvens-det breda kravet påhar hävdat näratt

leder tillnuvarande lagstiftningenligt vårskallbeskrivningar upprättas
föri Sverigebeskrivningarnatill kraven påeller redan har lett sättsatt

med miljökon-vad skallvi till fråganåterkommerlågt. Då avses ensom
beskrivninghittills densekvensbeskrivning. Vi har sett avsom en

skall ingå idokumenti formför miljönkonsekvenserna ett somav
ochhar miljöpåverkantillståndi alla ärendenbeslutsunderlaget somom

enskilda fallet. Alterna-omfattning i detprojektetsanpassad tillärsom
dokument medformaliserad ochtivt kan den ett ettprocessses som en

skalldärför endastomfattning ochinnehåll relativtbestämt stor somav
miljöpåverkan. kanha betydande Detkanprojekt antasstora somavse
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dock ifrågasättas det konsekvenserna för miljön iär rätt attom
anledning åtgärd någon vill vidta, kräver tillstånd ochav en som som
har miljöpåverkan, bör redovisas endast för vissa projekt. Och börvar

dras i fallså Om vi begränsar kravet miljökonsekvensbe-gränsen
skrivning till verksamheter för vilka betydande miljöpåverkan kan antas,
leder det alltid till gränsdragningsproblem och diskussion vadom som
kan medföra betydande miljöpåverkan och därmed krävaantas en
beskrivning.

miljökonsekvensbeskrivningKravet på bör därför enligt utredningens
bedömning generellt för ansökan tillstånd enligt miljöbalkenvara om
eller föreskrifter har meddelats med stöd balken och intesom av
inskränkas till enbart åtgärder leder till betydande miljöpåverkan.som

innebärDetta utvidgning kravet på miljökonsekvensbeskrivningen av
i förhållande till dagens lagstiftning, eftersom flertal lagar förett som
närvarande inte har något krav alls eller inget generellt krav
miljökonsekvensbeskrivningar också i balken. fortsättningenItas
kommer kravet omfatta exempelvis alla tillstånd enligt nuvarandeatt
naturvårdslagen. För närvarande krävs enligt 25 § naturvårdsför-
ordningen miljökonsekvensbeskrivning i den utsträckning det behövsen
i det enskilda fallet.

Utredningen föreslår dock kravet på miljökonsekvensbeskrivningatt
inte skall omfatta tillstånd för genetiskt modifierade organismer enligt
13 kap. och för tillstånd eller godkännande kemiska eller biotekniskaav
produkter enligt kap.14 Detta tillstånd för vilka detär typen annan av
finns särskilda krav bl.a. miljö- och hälsoutredning i angivna kapitel.om
Dessa tillräckliga för utredning konsekvenserna för miljön.är av

Utredningen vidare det inte bör generellt kravatt ettanser vara
miljökonsekvensbeskrivningar i ansökningar dispens ellerom an-
mälningsärenden enligt balken eller enligt andra föreskrifter harsom
meddelats med stöd balken. Något generellt krav i denna typav av
ärenden finns inte heller i nuvarande lagstiftning. Ansökningar om
dispens blir framför allt aktuella i naturvårdsärenden, ansökant.ex. om
strandskyddsdispens eller dispens från biotopskyddet. framgåttSomom
kan i dag enligt naturvårdsförordningen miljökonsekvensbeskrivningen
krävas i den utsträckning det behövs i det enskilda fallet.

vissaI fall kan det finnas behov miljökonsekvensbeskrivningarav
i dessa ärenden. Miljöbalksutredningen föreslåräven därför regering-att

föreskriva miljökonsekvensbeskrivningarrätt skallatt atten ges
i ansökningar dispens enligt balken eller föreskrifterupprättas även om

har meddelats med stöd balken och i andra fall detävensom av om
behövs för bedöma miljöpåverkan. Det kan till exempel gällaatt
upphävande strandskydd inom detaljplan eller områdesbestämmelser,av
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vissa strandskyddsdispenser eller anmälningsärenden enligttyper av
miljöbalken för vilka det föreliggerinte obligatoriskt kravett
miljökonsekvensbeskrivning. Regeringen bör då kunna föreskriva att
beslutsmyndigheten i det enskilda fallet skall kunna besluta kravom
miljökonsekvensbeskrivningar. Därmed finns det möjlighet ställaatt
krav på behövligt beslutsunderlag kraven blir onödigt betungan-utan att
de i de fall där det inte skulle fylla funktion.någon

Vidare bör regeringen få föreskriva krav på miljökonsekvensbe-om
skrivningar i andra fall det behövs för kunna bedöma miljöpåver-när att
kan. gäller framför allt i ärendenDet enligt de lagar i dag isom anges

kap. naturresurslagen,1 2 § dvs. de s.k. NRL-anknutna lagar intesom
in i miljöbalken. liknande bemyndigande finnsEtt för närvarande itas

Ävenkap.5 2 § vi föreslår generelltNRL bemyndigande.ettmen mera
för miljökonsekvensbeskrivningar i dessa ärenden bör bestämmelserna
i miljöbalken vanligtvis tillämpas.

finns inte heller enligt utredningensDet bedömning skäl krävaatt en
miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd till obetydliga ingrepp eller
andra åtgärder, kan ha mindre betydande miljöpåverkan. Dettaantassom
kan uppnås föreslogs i lagrådsremissen, regeringenävenatt,genom som

föreskrifter kunna befrielsemedge från det generellarätt attges genom
kravet. Sådana fårundantag dock inte åtgärder kan haantasavse som
betydande miljöpåverkan och omfattas EG-direktivets listor,som av
eftersom detta skulle i stridstå med omtanken miljön och dessutomom
skulle strida direktivet. Föreskrifterna får därför endastmot -avse .
tillståndsansökningar beträffande verksamheter miljöpåverkan kanvars .

bli mindre betydande. kan gälla tillståndDet till exempelvisantas
begränsade markavvattningsföretag eller andra ingrepp,små som
inrättande avloppsanläggning för vattentoalett. Beslutsmyndighetenav
kan ändå enligt förvaltningsrättsliga principer kräva sökanden lämnaratt
de uppgifter myndigheten behöver för kunna ansökan. Detprövaattsom
skulle också kunna införa bestämmelse denövervägas att atten om
tillståndsprövande myndigheten får medge undantag från kravet på en
miljökonsekvensbeskrivning miljöpåverkan uppenbarligen ärom
obetydlig. Utredningen föreslår dock inte detta eftersom generella regler
i alla tillståndsärenden föredra för alla sökande skall behandlasär att att
lika.

kan enligtDäremot utredningen ifrågasättas alla formella kravom
ställs i EG-direktivet skall behöva uppfyllas för alla miljö-som upp

konsekvensbeskrivningar. inteDetta rimligt, särskiltär EG-är som
direktivet endast omfattar projekt eller anläggningar kan antassom
medföra betydande påverkan miljön.på Därför föreslås reglernaen
utformas endast miljökonsekvensbeskrivningarså för verksamheteratt
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kan medföra betydandeantas miljöpåverkan skallsom behövaen
uppfylla direktivets formella krav innehåll, allmänhetens möjlighetom

sigatt yttra m.m.
För dessa föreslås formaliserad i likhet med vaden mera process

finns flerai andra länder och brukar benämnas miljökonsekvensbe-som
dömning. Detta förfarande med miljökonsekvensbedömning genom
vilken miljökonsekvensbeskrivningen fram och vilka kravtas börsom
ställas behandlas längre fram. Kraven på vad miljökonsekvensbe-en
skrivning skall innehålla skulle då i den utsträckning det behövs för att
uppfylla syftet med miljökonsekvensbeskrivning, tillämpas förävenen
beskrivningar avseende mindre miljöpåverkande verksamheter. Dessa får
beträffande innehåll och omfattning till vad ansökananpassas om
tillstånd Därigenom behöver generellt krav beskrivningpåettavser. av
miljökonsekvensema i alla tillståndsärenden inte onödigt betungan-vara

Ävende för sökanden. i de övriga lagar innehåller krav påsom
miljökonsekvensbeskrivningar bör dessa finnas kvar. De bör dock i de
flesta fall ändras så hänvisning till bestämmelsernaatt görs ien
miljöbalken för enhetliga regler skall uppnås ochatt EU:s krav uppfyllas
för projekt kan ha betydande miljöpåverkan.antas Vi återkommersom
med förslag detta i kommande betänkande.ett Beträffande PBL ochom
lagen allmänna och avloppsanordningar,vatten- endast kräverom som
miljökonsekvensbeskrivningar det bli betydandenär miljöpåver-antas
kan, skulle ändringar kunna för få enhetligaövervägas regler.att De

för detaljplaner i PBL och de ärenden iprogram som avses som avses
va-lagen skiljer sig dock så mycket från ärenden enligt balkenpass att
det inte finns skäl införa generella krav miljökonsekvensbe-att
skrivningar i dessa lagar.

10.5 Tidigt samråd med tillståndsmyndighet
och enskilda

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningaratt upprätta framgåttär som
frågor påverkan på miljönatt skall komma på tidigt stadiumom ett

och ingå i beslutsunderlaget under hela fram till tillstånds-ettprocessen
beslut. innebärDet i de fall verksamhet innefattaratt fleraen av
varandra beroende måste arbetet med miljökonsekvensbe-moment
skrivningen påbörjas så initiativet till hela projektetsnart har tagits.
Därigenom undviks onödiga begränsningar eller felaktiga lösningar

för tidiga delbeslut. Den planerar genomföragenom projektatt ettsom
bör inleda arbetet med någon förstudie för skapatyp överblickattav en
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projektets förutsättningar, vilka alternativa lösningaröver ärsom
tänkbara och identifikation de avgörande frågorna. relevantEnav

förutsätter företrädare föravgränsning i sak vidare berörda intressenatt
projektet. Erfarenheterkommer till tals i tidigt skede in-ett av av

formella initiativ pekar fördelar både vad effektiv användningavser
tid, användning utredningsresurser och projektets slutligaav av

utformning. miljökonsekvensbeskrivning bör därför utvecklasEn i takt
med beslutsprocessen.

finns imiljöskyddslagen sedan år 1981 12 § bestämmelseI a en om
den miljöfarlig verksamhet kräverutövaatt attsom avser en som

tillstånd skall innan ansökan i skälig omfattning och lämpligtgörs
samråda med de statliga och kommunala myndigheter, organisa-sätt

Ävenintresse i saken.tioner och enskilda kan ha i vattenlagensom
finns bestämmelser förberedelse vissa vattenföretagstörreom av som

dessa bestämmelser, finnsregeringen kan komma Ipröva.antas att som
i kap detaljerad uppräkning de myndigheter11 7-11 VL, görs aven

vill ansöka tillstånd för sådantskall underrättas den ettsom omsom av
ortsbefolkningen skall informeras.vattenföretag hur Ensamt motsvaran-

miljökonsekvensbeskrivningde skyldighet för den skall upprätta ensom
Även i kapitlet miljöfarligföreslogs också i lagrådsremissen. om

verksamhet föreslogs bestämmelse 12 § ML.motsvararsom aen
miljöbalken bör därför införas bestämmelse denI att somen avser

balkenverksamhet kräver tillstånd enligt och ärutövaatt en som
miljökonsekvensbeskrivning skall god tid innanskyldig iupprättaatt en

samråda med den myndighet skallansökan och beskrivningen görs som
tillstånd för verksamheten enskilda kanansökanpröva samt somom

särskilt berörda. tidiga samråd skall alltså bådebli Dettaantas avse
alternativ och utformningavseende verksamheten och dess ochansökan

miljökonsekvensbeskrivningen. samrådskrav börden kommande Detta
ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar ochomfatta alla typer av

projektet har betydande miljöpåver-vid detta samråd skall klaras ut om
uppfylla alla formella krav ochoch beskrivningen därför skallkan tas

fram förfarande med miljökonsekvensbedömning. Medettgenom
bli särskilt berörda framför allt närboendeenskilda kan antas avsessom

fall kommer dessa ocksåkommer bli berörda, i många attattsom vara
inledande stadiumsakägare. viktigt dessa kommer in på iDet är att ett

behövs enskilt fallomfattande samråd i varjeHur samtprocessen. som
utformas blir beroende den planerade verksamhetenshur detta skall av

bredareoch omfattning. Möjligheterna för allmänhet påverkaart atten
framför allt gälla sådana verksamheter har betydandebörprocessen som

miljöpåverkan.
de fall ansökan skall miljödomstol skall samråd alltid skeI prövas av
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med länsstyrelsen.även Skälet till detta miljömyndighetemasär att
ställning i bedöma miljökonsekvensemaatt och framprocessen att ta
miljökonsekvensbeskrivningen bör stärkas. Den verksamhet som
miljödomstolen föreslås skall kan vanligtvispröva ha be-antas en
tydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har särskild sakkunskap på både
miljö- och planområdet och regional tillsynsmyndighetär även på dessa
områden. Det därför lämpligtär länsstyrelsen obligatorisktatt är ett
samrådsorgan tidigt stadium beträffandeett sådana planerade
verksamheter, innan ansökan har till domstolen. Behovetgetts attav

miljömyndighetema klarare ställning i har påpekatsge en processen av
bl.a. RRV i den tidigare nämnda rapporten.

10.6 Betydande miljöpåverkan och miljökon-
sekvensbedömning
Efter samrådet skall tillståndsmyndigheten besluta verksamheten kanom

ha betydande miljöpåverkan.antas Skälet till detta framgåttär, som
tidigare, flera regler föreslås knutnaatt till detta begrepp och därförvara
bör den myndighet skall ansökan ställningpröva till frågan.tasom
Sökanden/exploatören får därigenom besked bl.a. utökat samrådettom
skall genomföras och vilka krav skall ställas på miljökonsekvens-som
beskrivningen. Det kan underlätta den kommandeäven handläggningen
för myndigheten. de fallI myndigheten beslutar verksamheten inteatt
har betydande miljöpåverkan bör beslutet kunna ändras då ansökan ges
in, det då visar sig det kommit fram ytterligare beslutsunderlagattom

innebär verksamheten kan ha betydandeatt miljöpåverkan.som antas en
de fallI ansökan skall miljödomstolprövas skall yttrande inhämtasav

från länsstyrelsen, eftersom samråd skall hållas med den.även Därmed
finns det underlag för beslutet fristående bedömningäven frånsom en

miljömyndighet.en
För de verksamheter bedöms inte ha betydande miljöpåverkansom

blir det tidiga samrådet med tillståndsmyndigheten och berörda enskilda
scopingäven ellertyp avgränsning beträffande vad miljökonse-en av

kvensbeskrivningen bör omfatta.
Till stöd för myndigheternas bedömning bör regeringen föreskriva
vilka verksamheter alltid kan ha betydande miljöpåverkan.om antassom

Detta lämpligtvis bl.a.görs i samband med regeringen bestämmer föratt
vilken miljöfarlig verksamhet det skall krävas tillstånd, dvs. motsvarig-
heten till den nuvarande bilagan till miljöskyddsförordningen. Vid
utfärdande dessa föreskrifter bör bl.a. bilagoma till EG-direktivetav
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bedömningen.vägledning för85/337 utgöra
medföra betydande miljöpåverkanVerksamheter kan antas ensom

regeringen enligt kap.sådana skall 19framför allt prövasär avsom
för vilket krävs tillståndmiljöfarliga verksamhetdel densamt storen av

gäller särskilt sådanmiljöskyddsförordningen.enligt Detredan i dag
Koncessionsnämnden, dvs.för närvarandeverksamhet prövas avsom

betänkandet föreslår skallfram iA-ärenden, vi längre prövas avsom
vattenföretag kan också förutsättasmiljödomstol i framtiden. Många

del denmiljöpåverkan,betydandemedföra även storsamt en av
skall första instans,länsstyrelsenmiljöfarliga verksamhet pröva somsom

B-ärenden.dvs. nuvarande
sådana föreskrifter fårinte omfattasBeträffande verksamheter avsom

miljöpåverkandet betydandetillståndsmyndigheten bedöma ärom
och lokalisering.storlekutifrån bl.a. verksamhetens art,

kan haverksamhetentillståndsmyndigheten beslutarOm antasatt
förfarandesamråd hållas.miljöpåverkan skall utökat Dettabetydande ett

till grund för upprättandetmiljökonsekvensbedömning skall liggamed
skall densådan bedömningmiljökonsekvensbeskrivningen. Vid enav

myndigheter,samråda med de statligaverksamhetenutövaattsom avser
bli berörda.allmänhet kanorganisationer och denkommuner, antassom

omfattning ochlokalisering,verksamhetensSamrådet skall avse
miljökonsekvensbe-innehållet imiljöpåverkan ochutformning samt

medviktig del iskrivningen. Detta upprättaattär att enprocessenen
miljökonsekvensbeskrivning.ansökan och en

organisationer,skall myndigheter,bredare samråddettaGenom
synpunkter ochtillfälle framföraallmänhet beredassakägare och att

utformninglokalisering ochverksamhetenskunna påverka samt
DärmedmiUökonsekvensbeskrivningen.och utformningeninnehållet i av

under planeringssta-myndigheter och allmänhetinflytandet förförstärks
miljökonsekvensbe-skallför denunderlagetdiet och upprättasom

skall fylla sinoch samrådetinformationenbreddas.skrivningen För att
inledande samrådet med tillstånds-med detden, i likhetfunktion måste

i tidigtsärskilt berörs, kommaoch enskildamyndigheten ettsom
frågor.tekniska och ekonomiskaplaneringenskede, parallellt med av

beslut inriktningen ihar fattatske innan exploatörenmåsteDet stortom
fåtthar gjorts och projektetinnan några låsningarverksamheten ochav

givetvis skall skeinnebär samrådetbestämd utformning. Det atten mera
miljökonsekvensbeskrivningen Iansökan ochi god tid innan upprättas.

finns bestämmelseralltså tidigt samråd. 8 §paragrafen regleras Iett om
milj ökonsekvensbe-sig den färdigaallmänhetens möjlighet överatt yttra

ansökan.skrivningen samt
denpåverka utformningendelta i ochför allmänhetenRätten att av
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planerade verksamheten och miljökonsekvensbeskrivningen skallsom
göras är avgörande vikt och har fåttangetts genomslag iävensom av
många länder. Frågan behandlas i de nämndaäven EG-direktiven samt
i Esbo-konventionen miljökonsekvensbeskrivningar i gräns-ettom
överskridande sammanhang. Allmänhetens medverkan i tidigt skedeett

arbetet med färdigställa miljökonsekvensbeskrivningatt påverkarav en
med sannolikhet både effektiviteten och kvalitetenstor i beslutsproces-

Allmänheten har kunskap tillföra i arbetet och det visar sig oftaattsen.
frågor allmänheten bedömer angelägnaatt belysa kommerattsom som
få betydelse vid tillståndsprövningen.att
Förfarandet med miljökonsekvensbedömning borde i många fall

kunna ske i former liknande de redan i dag har utvecklats påsom
många områden för hålla myndigheter, sakägare och allmänhetatt
informerad planerad anläggning. Allmänhetens tidiga medverkanom en
och möjlighet påverka måste dock stärkas. framgåttSomatt RRV:sav

har den fungerat dåligt på och vattenkraftsområdet.rapport väg- Hur
samrådet och förfarandet kan genomföras i praktiken behandlas nämnare
i författningskommentaren till kap7 5

Tilläggas kan i förslaget till ändring EG-direktivet föreslåsatt av en
punkt 2 i artikel innebär5 exploatören begär det, skallattny som om

den beslutande myndigheten efter ha samrått med exploatören ochatt
andra berörda myndigheter i artikel 6.1 sig vilkenyttra översom avses
information exploatören bör lämna, alltså frivillig scoping-process.en
Att myndigheten har sig hindrar den inte från krävayttrat att senare
ytterligare uppgifter från exploatören.

Det viktigt betona det,är samråd haratt att oavsett att ägt rum
mellan sökanden och den beslutande myndigheten miljökonsekvens-om
beskrivningens innehåll, sökanden för allaär relevantaattsom ansvarar
uppgifter finns i beskrivningen. Därför kan myndigheten alltid begära
komplettering i de fall den beskrivning inte uppfyller kravensom ges
och därför inte fullgott beslutsunderlag.utgör heltDetta i enlighetett är
med de förvaltningsrättsliga principer tillämpas i Sverige ochsom

med den föreslagnaöverensstämmer bestämmelsen i artikel i5.2 EG-
direktivet.

10.7 Samråd med andra länder

vissa fallI kan planerad verksamhet medföra betydandeantasen en
miljöpåverkan i land. sådanaI fall bör det landet informerasett annat
och dess myndigheter och allmänhet möjlighet till samråd. Enligtges
Esbokonventionen miljökonsekvensbeskrivningar i gräns-ettom
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möjlighetsådan information och tillsammanhang skallöverskridande
85/337 finns bestämmelserartikel i EG-direktivetsamråd I 7 avges.

direktivet föreslåstill ändringinnebörd. förslagetliknande I attav
Esbokonventionen.direktivet tillutökas såartikel och 9.27 att anpassas

Även i motsvarandetill IPPC-direktiv finns 17i förslaget art. en
verkningar. föreskrivsgränsöverskridande Därbestämmelse att omom

anläggning kan få be-driftenmedlemsstat konstaterar att av enen
ellermedlemsstatmiljön inegativ påverkan påtydande, enen annan

ansökan överlämnasskall informationmedlemsstat begär det, omannan
kan komma beröras.den allmänhetandra ochtill den attstaten som

beträffandesamarbetetjugotal årockså sedanSverige har ettett
Danmark,grannländermed våragränsöverskridande störningar närmaste

frånmiljöskyddskonventionen 1974. DenFinlandochNorge genom
Sverige enligt lagensärskild lag ikonventionen gäller som en

1974:268.
fall planeradi dedärför föreskrivasmiljöbalken börI att en

miljöpåverkan ibetydandemedförakanverksamheten ett annatantas en
delta i för-möjlighetinformeras ochland bör den nationen attges

Även i de fallmiljökonsekvensbedömning.medfarandet staten annan
det skallmiljöpåverkan begärför betydandeblikan utsattantassom

tillämpningenbestämmelsernärvarande finnssamråd ske. För om av
miljökonse-1991:738förordningenEsbokonventionen i 9- 11 om

förordningenmyndighet enligt StatensAnsvarigkvensbeskrivningar. är
det ställs kravförslag innebärUtredningensnaturvårdsverk. utöveratt

eftersom detta skallEsbokonventionenoch ifinns inomde EUsom
konventionen,i ochbara medlemmar EUomfatta alla länder, inte som

i Sverige.miljöpåverkan verksamhetbetydandeförkan utsättasantas av
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10.8 Innehållet i miljökonsekvensbeskriv-en

ning

Förslag: miljökonsekvensbeskrivningEn skall identifiera,
beskriva och möjliggöra samlad bedömning planeraden av en
verksamhets direkta och indirekta effekter människor, djur,

mark, luft, klimat, landskap, kulturmiljöväxter, ochvatten,
hushållningen med mark och och resurshushållningvatten annan,l samspelet mellan dessa.samt

l verksamheterFör kan medföra betydandeantassom en
miljöpåverkan skall miljökonsekvensbeskrivning innehålla del en

l uppgifter krävs för uppfylla syftet, däribland be-attsom en,i skrivning verksamheten med uppgifter lokalisering,av om
i utformning och omfattning de åtgärder planeras församt attsom

skadliga verkningar skall undvikas, minskas eller avhjälpas.
Även alternativ beträffande lokalisering, sådana ärom

möjliga, och alternativ utformning verksamheten samtav
konsekvenser allt förblir oförändrat, nollalternativet, skallattav
redovisas.

verksamheterFör inte kan medföra betydandeantassom en
miljöpåverkan skall innehållet till vad behövs föranpassas som

uppfylla syftet med miljökonsekvensbeskrivningen.att
Allmänheten skall möjlighet sig ansökanatt överyttrages

och miljökonsekvensbeskrivningen innan beslut fattas.

10.8.1 Nuvarande svenska regler

Enligt vår nuvarande lagstiftning skall, tidigare,angettssom en
miljökonsekvensbeskrivning enligt kap5 3 § naturresurslagen möjlig-

samlad bedömninggöra planerad anläggnings, verksamhetsen av en
eller åtgärds inverkan på människors hälsa, på miljön hus-påsamt
hållningen med Detsamma gäller enligt bl.a. miljöskydds-naturresurser.
lagen. övrigt harI inte i lagtext vad den bör innehålla. Inteangetts
heller i förordningen miljökonsekvensbeskrivningar har angettsom
något innehållet den skall innehålla motiveradänannat attom en
redovisning alternativa lokaliseringar.av
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EG-direktivet 85/337/EEG10.8.2

i föreslagenEnligt artikel 3 i EG-direktivet 85/337, lydelse där endast
ordningsföljden stecksats och ändrats, skall bedömningen i varje3 4av
enskilt fall och i enlighet med artikel på lämpligt identifie-4-11 sättett

och indirekta effekternabeskriva och bedöma de direkta ettra, av
projekt beträffande

fauna, flora,människor,-
mark, luft, klimat och landskap,vatten,-
materiella tillgångar och kulturarv,-

mellan faktorerna i första, andra och tredje strecksatsema.samspelet-
det gäller projekt, miljöpåverkan enligtartikelI 5 närattanges vars

artikel skall bli föremål för bedömning, skall medlemsstaterna vidta4 en
nödvändiga för säkerställa exploatören lämnarde åtgärder är att attsom

i bilaga uppgifterna relevanta förde uppgifter 3som anges om anses
exploatören skäligen kan avkrävas dessa med hänsyn tillprojektet och

bedömningsmetoder. Vidare skall enligtbefintliga kunskaper och
skall tillhandahålla åtminstoneartikeln de uppgifter exploatören

innehålla
lokalisering, utformningbeskrivning projektet med uppgifter omen av-

och omfattning,
för undvika, minska ochbeskrivning planerade åtgärder att omen av-

verkningar,möjligt avhjälpa betydande skadliga
den huvudsakligakrävs för påvisa och bedömade data attsom-

projektet kan medföra,inverkan på miljön antassom
sammanfattning de uppgifter i deicke-teknisk av som angesen-

föregående strecksatsema.
exploatören vid behov skall lämnadirektivets bilagal 3 att enanges

redovisning de huvudaltemativ exploatörenöversiktlig övervägtav som
orsakerna till den valda lösningen med beaktandeoch de viktigaste av

ändring flyttas detta från bilagan, därmiljöeffekterna. förslaget tillI som
obligatoriskt orden vidbilaga till artikel och5 görsär attgenom

behov bort.tas
EG-direktivet skall medlemsstaterna säkerställaEnligt artikel 6 i att

uppgifter inhämtats enligt artikelvarje tillståndsansökan och de som
tillgängliga för allmänhetendvs. miljökonsekvensbeskrivningen, görs

tillfälle sig innan projektetoch den berörda allmänheten attatt yttrages
tillfällepåbörjas. ändringsförslaget skall allmänheten sigI att yttrages

i stället för innan projektet påbörjas.innan tillstånd Den närmareges
samrådet skall bestämmasutformningen infonnationen och avav

respektive projekts karaktär ochmedlemsstaterna. Beroende på
lokalisering får medlemsstaterna
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berörs,vilkabestämma som-
tillgänglig,skall finnasinformationenange var-

skall informeras,allmänhetenvilkafastställa t.ex.sätt genom-
utställningarlokaltidningar,publicering iområde,visstanslag inom ett

modeller,ochtabeller, diagramritningar,med planer,
sigtillfälleskallallmänhetenbestämma hur t.ex.att yttrages-

utfrågning,offentligskriftligen eller genom en
i syftei procedurenolikaför delämpliga tidsgränserbestämma stegen-

rimlig tid.fattas inombeslutsäkerställa att ettatt en
inhämtats enligt 5-7uppgifterdeartikel skallEnligt 8 art.som

tilläggetändrasföreslåstillståndsgivningen. Denbeaktas vid attgenom
Enligtartiklar skall beaktas.angivnasamrådet enligtresultatetäven av

beslut iinformerasallmänhetenden berörda närartikel skall ett9
föreslåsinforrnationsskyldighetoch dennafattatstillståndsfrågan har

utökas.
motsvarandebestämmelsefinnsIPPC-direktivetartikel i art.I 15 en
tillståndsansök-skall säkerställamedlemsstaterna85/337,i dir. att6 att

lämpligunderförändringarväsentligaelleranläggningarningar för nya
sig innanden kansåallmänhetentillgängliga förhålls yttratid att

beslut.fattar sittmyndigheten

påkravförslagMiljöbalksutredningens10.8.3 om
innehåll

i detalji lagtextenlämpligtdet inteansågMiljöskyddskommittén att
därförföresloginnehålla. Kommitténskallbeskrivningvad enange

vaddetbestämmelse därtillförhållande NRL:sändring iingen anges
redovisningpådock kravetföreslogKommitténuppnås.skall attsom

lagrådsremissen.följdes iFörslagetlagtexten.skulle ialternativ angesav

miljöskydd-förtalardet skälfinnsMiljöbalksutredningenEnligt som
beskrivningvadi detaljdetuppfattningskommitténs att enangesom

möjlighetenbegränsningleda tillkan detta attskall innehålla aven
uppläggning.ochspecifika syfteprojektetsefterbeskrivningenanpassa

allt förÅ lagstiftningbraheller ärsidan det inteandra attär en
gällthittillslagstiftningende årunderhar visat sigobestämd. Det som
skallmiljökonsekvensbeskrivningvadoklarhetdet har råttatt enom

fåhabörbeskrivningen rättskallinnehålla. attDen upprättasom
kan ocksånuvarande oklarhetochinnehållaskallriktlinjer vad denom

ställerinteansökningarnaharde myndigheterleda till prövaattatt som
måstemiljökonsekvensbeskrivningama. Dessutompåtillräckliga krav
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säkerställas de krav ställs i direktivetatt 85/337 uppfylls.som
Utredningen därför det i balken bör deatt minimikravanser anges

bör ställas på innehållet i miljökonsekvensbeskrivning.som Dettaen
skall då framför allt miljökonsekvensbeskrivningar för projektavse som
kan medföra betydande miljöpåverkan,antas dvs vad EG-direktiveten
omfattar. En sådan reglering bör inte leda till möjligheterna tillatt
anpassning till det enskilda projektet minskas. Det bör emellertid öka
förutsättningarna för det väsentligaste alltid finnsatt med och det bliratt

enhetlig tillämpning. Dessa bestämmelser bliren mera även en
vägledning vid utarbetande miljökonsekvensbeskrivningar för projektav

inte kan ha betydande miljöpåverkan.antas Sådana skallsom inte
behöva uppfylla de formella kraven i EG-direktivet. Utredningen
föreslår därför grundläggande krav på innehålletatt motsvararsom
kraven i EG:s direktiv i balken. Dessa krav,tas vilka redovisats
tidigare, får vid behov kompletteras i förordning.en

deEtt grundläggande krav bör ställas miljökonsekvens-av som en
beskrivning, vilket Miljöskyddskommitténäven föreslog, alternativär att
skall redovisas beträffande val plats och utformning verksamheten.av av
Även enligt EG-direktvet krävs, framgått, huvudaltemativattsom som

skallövervägts redovisas. Redovisning alternativ viktigärav en
förutsättning för syftet med miljökonsekvensbeskrivningaratt skall
kunna uppnås. beskrivningEn alternativet allt förblir oförändrat,attav
dvs. anläggningen eller åtgärden inte kommeratt till stånd noll-alterna-
tivet, skall också alltid redovisas. Om redovisning alternativ inteen av
har gjorts ansökan kommernär till tillståndsprövande myndig-en en
het, bör myndigheten kräva sökanden sådanatt redovisning.gör en
Alternativa platser behöver dock bara redovisas sådana möjliga.ärom
Detta bör i de allra flesta fall möjligt och nödvändigt för attvara
miljökonsekvensbeskrivningen skall fylla sin funktion. En alternativ
lokalisering behöver dock inte det grund verksamhetensanges, om av
särskilda karaktär inte finns lämplig plats. kanDet exempelvisannan
endast finnas plats lokalisera verksamhetenatt på, ansökanen om avser

speciell fyndighet på viss plats. Det tillståndsmyndighetenären en som
sökanden fåravgör underlåta redovisa alternativ. Noll-altemati-attom

d.v.s konsekvensernavet, allt förblir oförändrat, skall dockatt alltidav
redovisas. Vidare skall alltid motivering till varför visstettges en
alternativ har valts.

Tillståndsmyndigheten bör få ställa krav andra jämförbaraatt sätt
nå syfte skall redovisasatt i miljökonsekvensbeskrivningen. Medsamma

andra jämförbara nå syftesätt andraatt möjliga alternativsamma avses
till den planerade verksamheten, andra möjlighetert.ex. utvinnaatt
energi eller välja kommunikationsmedel,att typen annan t.exav en
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exempelvis gällakanflygplats.för Dettai ställetutbyggd järnväg en
verksamheter enligt 19tillåtlighetsprövningvidregeringen storaavsom

lämpligtviskrav börsådantkrav.ställa sådana Ettbör kunnakap. 2 §
hakanverksamhetenfattasbeslutmedsamband antasbeslutas i att om

ställas påsådant kravfall måstemiljöpåverkan. ettIbetydande ettvart
miljökonsekvensbedömningen.förfarandet förunderstadiumtidigt

besluts-redovisas såmöjligtdetlångtskall så attAlternativen är
medjämställtbehandlasalternativet kanmedgerunderlaget att

miljökonsekvensernaalltsåinnebärhuvudförslag. Detta attsökandens
förutsättningarrelevantaövrigadet,utreddasåskall att omvara

myndighetentillståndsprövandeför denmöjligt attskallföreligger, vara
verksam-tilltillståndansökan ävenbehandlingenvid annanengeav en
väsentliggäller.hand Avi förstaansökananläggningellerhet än en

bereddsökandenvad måni accepteranaturligtvis är attdåbetydelse är
Särskiltanläggning.ellerverksamhetalternativtillstånd tillett en

hakanochintresseallmännasi detskerprojektbeträffande somsom
levnadsförhållanden måstemänniskorsmiljön ellerpåverkanstor

börochalternativa lösningarbereddsökanden accepteraatt varavara
lösningar.till sådanamedverkaberedd att

samordningenroll icentralharMiljökonsekvensbeskrivningar en
vid till-markanvändningochmiljöskyddfrågormellan rörsom

bestämmelserHushållningsregler ochmiljöbalken.ståndsprövning enligt
tillstånds-vidskall iakttaskap.enligt 4-6miljökvalitetsnormerom

börbestämmelsermed dessaförenlighetprojektsochgivningen ett
miljökonsekvensbeskrivning.också framgådärför enav

miljökonsekvensbe-Bedömningen10.9 av

skrivningen
besluts-del iingåskallmiljökonsekvensbeskrivning ettEn ensom

denbedömasskallkvalitetdessföljerdettaunderlag. Av att av
harbeskrivningärende därdetbeslut ifattaharmyndighet att ensom
be-framhållasåterigensammanhangdetta attbör iDetupprättats.

allmännaförvaltningsförfarandetsmedenlighetislutsmyndigheten
utredda.tillfredsställandeblirärendenaförharprinciper attett ansvar

kompletteringardeförordnabefogenhetocksådenDärmed har att om
Omnödvändiga.bedömerdenbeslutsunderlaget envarasomav

kompletterarintesökandenochbristfälligkonsekvensbeskrivning är
lämnasansökningenblioftast utankonsekvensenbör attbeskrivningen,

förskallmotsvarandeellersökandealltid denbifall. Det ansvaraär som
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innehållet i och bekosta miljökonsekvensbeskrivningatt ochen upprättas
eventuellt kompletteras så den uppfyller kraven.att Den miljökon-
sekvensbeskrivning in kan alltså kompletteras under ärendetssom ges
handläggning. dialogDen på tidigt stadium skall förekommaettsom
enligt kap.7 4 och miljöbalken5 mellan sökanden och prövnings-
myndigheten får inte avslutas i och med ansökan tillståndatt meden om
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har in.getts

Som tidigare har RRV i sinangetts kritiserat tillståndsmyn-rapport
digheters granskning och beaktande ingivna miljökonsekvensbe-av
skrivningar. För uppnå bättre tillämpning föreslåratt vi det införsen att

uttrycklig bestämmelse den myndighet skallatten ansökanprövasom
tillstånd skall i samband med den prövningen ställningom tilläven ta
miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt balken.om

Vidare föreslår vi i bestämmelsenatt myndigheten vidattanges
prövningen skall beakta innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och
resultatet samråd och yttranden in. Detta kan i och för siggettsav som
tyckas självklarhet vid den prövning myndighet skallvara en göra.en
RRV:s antyder dock MKB interapport fyllt den rollatt be-som
slutsunderlag avsedd och sådan bestämmelsesom var genom en
uppfyller vi också artikel 8 i direktivet 85/337. Där föreskrivs att
uppgifter inhämtats enligt direktivets artikel 6 och skall7som
beaktas vid tillståndsgivningen. förslagetI till ändring har lagts till att

resultatetäven samråden skall beaktas.av
Om det i efterhand visar sig oriktiga uppgifter har lämnatsatt eller
uppgifter har utelämnatsatt varit betydelse för tillståndet kansom ettav

tillstånd återkallas eller enligt bestämmelseromprövas i 21 kap. 3 och
§§.5 kanDet bli aktuelltäven utkräva straffrättsligtatt föransvar

försvårande miljökontroll enligt kap.26 Eftersom3 vi i avsnitt 22av
föreslår inrättande regionala miljödomstolar och miljööverdomstolav en
kommer deras prövning miljökonsekvensbeskrivningengenom ärav om
tillräcklig enhetlig praxis skapas. finnsDet dock inget skälatten att
införa möjlighet överklaga beskrivningenatt särskilt. fårDenna prövas

överinstanser i samband med det mål eller ärende den gällerav att
Något kravöverprövas. på miljökonsekvensbeskrivningatt skallen

överklaga särskilt finns inteatt heller i EG-direktivet.
Även det tillståndsmyndighetenär i sista handom avgörsom om en

miljökonsekvensbeskrivning så fullständig denär kan godtas finnsatt
behov remissorganenett sigatt medyttrar även avseende påav

milj ökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelserna spelar här viktig rollen
den inteäven tillståndsmyndighetnär är på grund dels länsstyrelsensav

sakkunskap på plan- och miljöområdet, dels länsstyrelsen uppgift som
tillsynsmyndighet vad gäller uppsikten inom länet hushållningenöver
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medalltid hållasskall samrådtidigareSommed angettsnaturresurser.
Länsstyrel-miljödomstol.skallärendeni delänsstyrelsen prövas avsom

miljökonsekvensbe-förordningenbl.a.iregleratshar omsemas ansvar
i deblikommerlänsstyrelsenuppgift förviktig att attskrivningar. En

miljökonsekvensbeskrivning behöverlänsstyrelsendärfall att enanser
beslutandesjälvden inteoch därhänseende äri någotkompletteras

kompletteras.skallbeskrivningenbegärahos dennamyndighet, att
föreslagnade RRVtilläggassammanhang kandetta attI av

vårttillgodosettsvattenlagen harkap.3kompletteringama genomav
miljöbalken.iarbetats inharvattenlageninnebärförslag attsom

inflytandeAllmänhetens10.10

tidigaremiljökonsekvensbeskrivningar ärmedsyfteytterligareEtt som
inverkandenredovisningoffentligståndfå tillframgått enatt aven
miljönhälsa,människorsfåråtgärd samtellerverksamhetåsyftad
avvägningarochmotivvilkaliksommedhushållningenpå naturresurser
till börjaalltsåskallAllmänhetenprojektet. attgrund förtillliggersom

ochsamrådetstadiumtidigtpåmöjlighetmed ha ettatt genom
miljöbal-§enligt kap. 5miljökonsekvensbedömning 7medförfarandet

miljökonsekvensbe-ochverksamhetenutformningenpåverkaken av
miljöpåver-betydandefåkanverksamhetende falli antasskrivningen

delfåtillfälleskall vidarem.fl.organisationer att taAllmänhet,kan. ges
miljökonsekvensbe-färdigadenochansökanmaterialet,samladedetav

myndig-påverkamöjlighetdessadetta attGenomskrivningen. enges
allmänhetenAttintressen.till derashänsynoch företagheter störreatt ta

bådetidigare iframgåttocksåmedverka krävstillfälleskall få att som
IPPC-direktiv.tillförslaget85/337direktivet samt

offentlighetsprincipvårMiljökonsekvensbeskrivningar utgör genom
förutomuppgifter,offentligamed atthandlingarallmännavisserligen

affársför-vissasekretessbelagdafall kani något t.ex.delarvissa vara
aktivtalltidallmänhetensäkerställafördock,bör atthållanden. Det att

ochmiljökonsekvensbeskrivningama ävendeltillfälle gestaatt avges
skall kungörasdet attlagtextensig, itillfälle att enatt yttra anges

kungöran-Bestämmelsermiljökonsekvensbeskrivning har upprättats. om
finns ivattenföretagverksamhet ochmiljöfarligansökningarde omav

miljökonse-alltidbörkungörelser ävendessaoch 22 §§. Ikap. 320
kanverksamheten antasmed,kvensbeskrivningen oavsetttas om
möjlighetberedasskallAllmänhetenmiljöpåverkan.betydandemedföra

miljökonsekvensbeskrivningen. Näransökansåvälsig överatt yttra som
finns,sådanansökan upprättatsmedmiljökonsekvensbeskrivningar, om

verksamhetenfalli deendastkungörasdock dettafall behöveri andra
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kan medföra betydandeantas miljöpåverkan, eftersom det inteen är
administrativt rimligt alltid kungöra detta.att

En miljödomstol, och i de flesta fall länsstyrelsen,även kan förväntas
hålla muntlig förhandling i alla mål avseende verksamheter kansom

få betydande miljöpåverkan.antas Det innebär det bliren att en
offentlig förhandling där miljökonsekvensbeskrivningenäven tas upp.
Eftersom kallelsen till förhandlingäven i sedvanlig ordning kommer att
kungöras får enskilda och organisationer sig berördasom anser
kännedom den och har vid denna möjlighet framföra synpunkterom att
på såväl ansökan miljökonsekvensbeskrivningen. krävsDetta intesom
formellt i EG-direktiven, enligt vilka det räcker den berördaatt
allmänheten tillfälle sig innan beslut fattas.att Medlemsstaternayttrages
får hur allmänhetenavgöra skall få sig, skriftligen elleryttra t.ex. genom

offentlig utfrågning.en
Även vid tillståndsmyndighetens besiktning den tilltänkta platsenav

för den planerade verksamheten bör motsvarande rätt ochnärvaraatt
sig gäller för sakägareyttra också gälla för enskilda och företrädaresom

för organisationer.
Möjligheten för allmänheten delta i tillståndsförfarandetatt ingenär

nyhet i sak. Den reglering miljöbalksutredningen föreslår ochsom som
kommer framgå direkt i balken innebäratt dock möjlighetstörre atten
påverka på tidigare stadium och förstärkningett även möjlighetenen av

påverka tillståndsansökanatt när prövas.senare
De bestämmelser inte in i balken bör regeringentas föreskrivasom

i förordning. Om så önskvärt miljöbalksutredningenär är beredden att
i kommande betänkande lägga förslag till sådan förordning. dagIen
finns inget bemyndigande för regeringen den följerutan rätt 8som av
kap 13 § regeringsformen regeringen får meddela föreskrifteratt för
verkställighet lag har utnyttjats vid utfärdandet förordningenav av om
miljökonsekvensbeskrivningar. Utredningen föreslår regeringen iatt
balken bemyndigande med stöd kapett 8 7 § 4 regeringsformenges av

meddela föreskrifteratt närmare miljökonsekvensbeskrivningar.om
Sådant bemyndigande bör omfatta möjlighetäven för regeringen att
enligt kap.8 11 § regeringsformen överlåta förvaltningsmyndighet att
meddela föreskrifter. Enligt utredningen bör regeringen sedan ge
Naturvårdsverket efterrätt samråd med övriga berördaatt myndigheter
utfärda detaljerade bestämmelser bl.a. hur förfarandet medmera om
miljökonsekvensbedömning bör utformas.
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planeringsunderlagochPlaner10.11 m.m.

systematisktbörmiljökonsekvensemaBeskrivningarFörslag: av
skallochpolitiskaskede dentidigtikomma ett processenav

tillandra förslagochpropositionerinnefattas iregelallmänsom
strategisk karaktär.beslutövergripande av

miljön innanförkonsekvensernabeaktabörMyndigheterna
råd.allmännaföreskrifter ochformregler iutfärdarde av
redovisaåläggasfortsättningeni ävenkan attKommunerna

miljökvalitetsnormertillplaneringi sindehur attatt seavser
uppfylls.

användningenalltmerökarSverigeoch iinternationelltBåde av
demokratisk debattstöd förmiljökonsekvensbeskrivningar öppenensom

åsyftas dåsammanhangdettaviktiga beslut. Istrategisktmedsambandi
inför beslutunderlagmiljökonsekvensbeskrivningarofta omsom

den s.k.samhällssektorer. Iviktigapolicyarbete iplan- ochprogram-,
rskr.1993/94:JoU19,bet.1993/94:1l1,propositionen prop.UNCED-

beskrivningarangelägetdetregeringenanför1993/942256 är attatt av
denskedetidigtisystematiskt kommermiljökonsekvenser ett av

gällerdetbörbeskrivningar närSådana göraspolitiska processen.
Beskriv-samhällssektorer.viktigapolicyarbete iochplan-program,

innefattas iregelallmänskallmiljökonsekvensemaningar somav
strategiskövergripande besluttillförslagoch andrapropositioner av

demiljön innanförkonsekvensernabeaktabörMyndigheternakaraktär.
framgårråd. Somoch allmännaföreskrifterformregler iutfärdar avav

regelsystem,regeringen överUNCED-propositionen att somseavser
miljöan-behovetbedömasyfteiförfattningarinstruktioner, att avm.m.

Även inomfullföljs.åtagandedettaviktigtdessa.passning Det är attav
detta.direktivtillförslagframmedarbetepågårEU ettatt taett om

bestämmelsernärvarandefinns för attNRLkap. 1 §6I om
ochenligt PBLplanertillskalltillämpar NRLmyndigheter attsesom
ochkommunertillgängligtfinnasskallplaneringsunderlag attsamtannat

finns§ NRLkap. 2tillhandahålla detta. I 6skyldigalänsstyrelser är att
kommunerfleraellerbeslutakanregeringenbestämmelse attatt enen

skallenligtplanering NRLsinihurtill regeringenredovisaskall man
Miljös-medhushållningenintresse naturresuser.tillgodose rörett som

mål ochgällaskullebestämmelserdessaföreslogkyddskommittén att
reglernakapitelin iochbalkenärenden enligt tas omsomsamma

kommunernasföreslogstilläggetmiljökonsekvensbeskrivningar. Det att
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redovisning i sistnämnda paragraf skulle kunnaäven uppfyllandetavse
miljökvalitetsnormer. Eftersom dessa bestämmelser,av i likhet med

reglerna miljökonsekvensbeskrivningar, beslutsunderlagrör förom mål
och ärenden det lämpligtär placera dessa iatt kapitel. Miljö-samma
balksutredningen föreslår också, likheti med miljöskyddskommittén, att
bestämmelsen kunna ålägga kommunernaatt skyldighet redovisa huratt
de i sin planering hantera viss frågor utökasatt till omfattaavser att

deras uppfyllandeäven miljökvalitetsnormer.av
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områdenSkydd11 av

i naturvårdslagen,Bestämmelserna områdesskyddFörslag: om
miljöskyddslagen och vattenlagen förs i miljöbalken och

kapitel.samlas i ett
naturvårdsområde och det särskilda skyddetNaturreservat,i av

område slås till skydds-djur- eller inomväxtarter ett samman en
intrång tillåts iform benämns När ett naturre-naturreservat.som

skyddsformskall kompensationsåtgärder vidtas. Enservat ny
strandskyddsområden skallinförs med kulturreservat. Inamnet

försämrar livsvillkoren förvidtas åtgärder väsentligeninte få som
Områden inte uppfyller miljökvalitets-djur- och växtarter. som
förklaras miljöskyddsområden.skall kunna Före-somnormer

innebära ändring iskrifter i miljöskyddsområden skall kunna
tillståndsbeslut.tidigare meddelade

skall kunna meddelas vid kulturre-Interimistiska förbud även
vattenskyddsområden. Förbudstidema kortas vidochservat

interimistiska förbud.

Allmänna överväganden1 1.1

antal bestämmelseri miljöbalken finnsde lagar skall ingåI ett omsom
Bestämmelserna finnsgeografiska områden.skydd olika typer avav

skyddsformema nationalparkdär finnerfrämst i naturvårdslagen, man
skydd för djur- ellernaturminne 13 §,4 §, 7 §,naturreservat

b strandskydd naturvårdsom-inom visst område 14 §, 15 §,växtarter
första stycket, särskiltSkyddsområde b§råde 19 §, särskilt 19

andra stycket och skydd biotoper 21 §.bevarandeområde b §19 av
bestämmelser vattenskyddsområde 19finns i vattenlagenDessutom om

bestämmelser miljöskyddsområdemiljöskyddslagenkap. 2 § och i om
8 §-a

områdesskyddbestämmelsernaEnligt Milj öbalksutrednin börgen om
Samtidigt bör skesamlas i kapitel.systematiska skäl översynett enav

Utgångspunkten detskyddsformer. börden rika floran attvaraav av
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inte finns fler skyddsformer motiverasän skyddsbehovet.som av
Utredningen lämnar nedan Förslag vissa skyddsformer skallattom
arbetas kanDet dock längre iövervägas dennaattsamman.
sammanläggning. frågaDenna kan utredas framtiden.i En möjlighet är

låta Miljöbalksutredningen behandla detta i kommandeatt betänkan-ett
de.

Även på andra håll i balken kommer det finnas bestämmelseratt som
behandlar skydd områden. Bestämmelser kommer finnas bl.a.attav om
ändrad markanvändning för vissa områden i landet 5 kap., miljökvali-

kap., förbud6 utsläppande avloppsvattentetsnormer inom vissamot av
områden kap.10 4 förbud§ markavvattning inom vissasamt mot
områden kap.11 14 §.

11.2 Naturreservat, naturvårdsområden och
djur- och växtskyddsområden

I naturvårdslagen förekommer bl.a. områdesskyddennämntssom
naturvårdsområde och särskilt skydd förnaturreservat, djur- elleren

inom visst område. Det svårt draväxtart tydliga mellanär deatt gränser
skyddsformerna. Den egentliga skillnaden mellantre ochnaturreservat

naturvårdsområde i de områdenaär användningen markatt senare av
inte får inskränkas på sådant pågående markanvändning inomsätt att
berörd del fastigheten försvåras. Ersättning kan alltså inteavsevärtav
utgå vid naturvårdsområde. Troligen kan inte heller ersättning utgå vid
djur- och växtskyddsområde. dock främstDet särdragär ett annat som
utmärker detta område, nämligen det begränsade syftet. hindrarInget
emellertid eller naturvårdsområde inrättasatt tillett naturreservat ett
skydd för djur- eller inom visst område.växtart etten

Det finnasvårt bärande skäl förär ha kvar alla skydds-att att tre
former. kanTvärtom nuvarande splittring leda till naturvårdsarbetetatt
försvåras. För befintligt naturvårdsområde kan föreskrifter,ett nya som

så ingripande ersättning skallär utgå, inte meddelasatt utan att
naturvårdsområdet ombildas till Denna svårighet kanett naturreservat.
medföra nödvändigt skydd inte kommer till stånd.att Detsamma gäller
troligen vid djur- och växtskyddsområdet, läget här någotärmen
oklart.

miljöbalkenI kan nödvändigt skydd uppnås vid användande av
institutet räckerDet därför med denna skyddsform. Valetnaturreservat.

innebär givetvis inte ersättning alltid skallnaturreservat utgå. Förattav
ersättning krävs liksom tidigare pågående markanvändning inomatt
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berörd del fastigheten försvåras. enligt utredningensNyttavsevärtav
förslag däremot kan användas ersättningär ävenatt naturreservat när
överhuvudtaget inte skall utgå.

valda lösningenDen innebär i vissa fall relativt enklaatt naturreser-
kommer inrättas. kommer exempelvis bliDet möjligt bildavat att att att

till skydd för fågellivet med den enda föreskriftennaturreservat att
området inte får beträdas under viss del året.en av

Kompensationsåtgärder1 1.3

l Sverige har enligt konventionen angående våtmarker internationellav
l SÖbetydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfâglar 1975:76,

den s.k. våtmarkskonventionen eller Ramsarkonventionen, åtagit sig att
långtså möjligt varje förlust skyddad våtmark. Enligtgottgörasom av

tredje stycket gäller12 § naturvårdslagen därför förutsättning försom
skyddet för våtmark helt eller delvis skall upphävas intrångetatt atten

i naturvårdsintresset kompenseras i skälig utsträckning.
Miljöbalken föreslås i kap. innehålla18 8 § 3 generell be-en

stämmelse, enligt vilken tillstånd, upphävande tillstånd ellerett ett ettav
dispens får förenas med skyldighet utföra eller bekosta särskildaatten

åtgärder för kompensera det intrång i allmänna intressenatt som
verksamheten medför. Möjlighet föreskriva kompensationsåt-att om
gärder finns alltså alltid, tillstånd eller dispens meddelas förnär en
åtgärd. gäller åtgärder i skyddar våtmarker.Detta även naturreservat som
Vad gäller förskyddet våtmarker sträcker sig dock inte miljöbalkens
generella bestämmelse lika långt naturvårdslagens bestämmelse,som
eftersom balkens bestämmelse dels endast möjlighet integer en men
kräver kompensationsåtgärder skall föreskrivas, dels endast omfattaratt
tillstånd och dispenser däremot inte myndigheters beslut attmen
upphäva eller inskränka syftet med finnsDetnaturreservat reservatet.
därför behov behålla nuvarande krav kompensationsåtgärderett attav
vid minskat reservatsskydd våtmarker.av

Enligt Miljöbalksutredningens bedömning saknas det anledning att
låta reservatsbestämmelsen kompensationsåtgärder endastom avse
våtmarker. Avsikten med dessa skall innebäraärnaturreservat att
definitivt skydd. rimligt inte godtas från detta skyddDet är att avsteg

kompensationsåtgärder vidtas. Kompensation bör dock skeutan att
endast i den mån intrång sker i naturvärde.ett

bestämmelse bör därför införas beslut upphävandeEn attom om av
dispens förbud gäller fåreller från i endastnaturreservat reservatetsom

meddelas intrånget naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning.iom
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sådanGenom bestämmelse uppfyller Sverige tydligare fågeldirektiveten
79/409/EEG och och habitatdirektivet 92/43/EEG, där krav påart-
kompensationsâtgärder ställs. det gäller intrång i sådanaNär naturvärden

omfattas Sveriges internationella åtaganden det alltid oskäligtärsom av
inte kompensera intrång.att

1 1.4 Kulturreservat

god miljö oftaEn landskap eller område har riktäryttre ett ettsom
kulturhistoriskt innehåll. bevara kulturlandskapAtt med innehåll från
olika tider och till de sköts värdena intesätt göratt ett attse som
förstörs eller förringas kulturmiljövårdens viktigaste uppgifter.är en av

Ambitionen slå vakt den historiska dimensionen i landskapetatt om
kan därför beskrivas ytterligare bevaringsaspekt vid sidansom en av

den biologiska mångfalden och landskapsbildenomsorgen om om ur
estetisk synpunkt. Uttrycket historiskt landskap har intematio-rent ett

nellt börjat användas för karakterisera landskap slåär värtatt ett attsom
vakt därför det präglats markanvändning och byggnader frånattom av
äldre tider. historiskt landskap kanEtt landskapsägas ettvara som
präglas hävdade eller ohävdade kulturlandskapselementav som
återspeglar väsentli drag förteelseroch från äldre markanvändning. Enga
betydande del det historiska landskapets värde sambandenutgörsav av
mellan de enskilda kulturlandskapselementen och samspelet medav
naturmiljön. samlade kulturvärdetDet i historiskt landskap kanett
således kulturvärdet hos de enskildasägas större änvara summan av
element ingår i landskapet.som

Genom ändring i naturvårdslagen3 § år 1991 markerades atten a
lagens skyddsbestämmelser kunde tillämpas inte bara värdefull natur,

också för skydda kulturhistoriska värden i landskapet. Enligtutan att
Miljöbalksutredningen behövs det bättre regler för bevara kultur-att
historiskt värdefulla landskap. de fallFör där det huvudsakligen detär
historiska landskapet och dess kulturvärden skall skyddas,som men
kulturminneslagens regler inte tillräckliga, bör därför införasär ett
särskilt institut benämnt kulturreservat. skyddsformen börDen nya ses

kompletterande instrument till såväl bestämmelserna naturreser-som om
till kulturminneslagens nuvarande regler. Syftet med förslagetvat som

skapa skyddsform tydligt anpassad efter de kulturmiljö-är att ären som 5
vårdande behoven.

Enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister motiveras landets310 av
knappt 1600 huvudsakligen kulturhistoriska skäl. Taktennaturreservat av
i bildningen huvudsakligen tillkommit med kultur-reservatav som
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historiska motiv har inte ökat sedan reformen i naturvårdslagen 1991.
Fler huvudsakligen bildas med kulturhistoriskareservat värdensom som
grund bör bli resultatet tydligare för kulturmiljösektom,ettav ansvar

för de kulturmiljöema. Det innebärt.ex. också ansvarsför-attagrara
delningen mellan länsstyrelsen och kommunerna bör densammavara
inom kulturrniljövården inom naturvärden det gällernär reservat.som

förslagetI till lagtext preciseras inte i vilka fall benämningama
respektive kulturreservat skallnaturreservat användas. Den frågan bör

länsstyrelsen ställning till från fall till fall.ta
Kulturarvsutredningen Ku 1994:09 har parallellt med Miljöbalksut-

redningen utarbetat förslag till kulturreservat inom för lagenett ramen
kulturminnen tillgodoserDet i väsentliga delarom m.m. samma

skyddsbehov det Miljöbalksutredningen Utredningenpresenterar.som nu
medveten flera skälär talar för lämpligheten reglera fråganatt attom

inom för kulturmiljövårdens speciallagstiftning, d.v.s. kultunnin-ramen
neslagen. fortsattaDen beredningen får utvisa vilken de lagtekniskaav
lösningarna föredra.är attsom

Det dock viktigt komplettera denär befintliga lagstiftningenatt med
regler för tydligare markera behovet samladatt bevarandeav en syn

kulturmiljöer kräver intensiv skötsel för bibehålla ellerattav som
äldre markanvändning. börDet klartrestaurera markeras kulturmiljö-att

aspekter, eller tillsammans med naturvårdsaspekter, skälär ettensamma
för meddela skyddsföreskrifter.att

1 1.5 Strandskyddsområden
År 1994 gjordes tillägg prop. 1993/94:229 i naturvårdslagensett
bestämmelser strandskydd. Syftet med strandskyddet hade fram tillom
detta år varit enbart förutsättningarna för allmänhetensatt trygga
friluftsliv. Som ytterligare syfte infördes bevara goda livsvillkoratt
land och i för djur- och växtlivet. Strandskyddets syftevatten komnya
dock inte återspeglas i 16 § naturvårdslagen, där detatt vilkaanges
restriktioner gäller i strandskyddsområde. bestämmelserDessaettsom

fortfarande utformadeär skall skydda friluftslivet,sättett som men
däremot inte djur- och växtlivet.

Enligt Miljöbalksutredningens bedömning bör nuvarande bestämmel-
vilka restriktioner gäller i strandskyddsområde komplette-ettse om som

för åstadkomma tillfredsställande skydd för djur-att ochettras
växtlivet. skerDetta lämpligen anläggningar eller anordningarattgenom
förbjuds väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.som
Inte heller andra åtgärder har denna effekt bör få vidtas inomsom
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strandskyddsområdet.

Miljöskyddsområden1.6l

mark-skyddasärskilt angelägetsynpunktallmän ettdet från attOm är
verksamhet, fårmiljöfarligförvattenområdeeller är utsattsom

och dessområdetförklaramiljöskyddslagena§enligt 8regeringen
Möjligheten harmiljöskyddsområde. använtsomgivningarnärmaste som

beträffandealltFramförLaholmsbukten.ochRingsjönendast för
förbättrats.inte harsituationenhar påståttsLaholmsbukten att

meddelareglernuvarandeskall enligtlänsstyrelsenellerRegeringen
miljöskydds-inomverksamheterförförsiktighetsmåttföreskrifter ettom

tidigareändringnågoninnebär inteföreskrifterSådanaområde. av
begränsningdennatroligttillståndsbeslut. Detmeddelade är att av

intemiljöskyddsområdenabidragit tillräckvidd harföreskrifternas att
avsedd effekt.hafthar

föreskrifterinteMiljöbalksutredningenenligt övervägasbörDet om
inskränkningarinnebäraskall kunnamiljöskyddsområdenför av

det finnsendastdockbörändringtillstånd. sådan görasEnbefintliga om
vägande skäl.tungt

inrättaförförutsättningarnaMiljöbalksutredningen attattanser
börmiljöbalkenändras. I störredelvis börmiljöskyddsområden ett

miljöskyddsområdeförklarasvattenområde kunnaellermark- omsom
områdetdelområdet ellergrundkrävsåtgärdersärskilda att avenav

förutsättninghuvudsak deniföroreningar. Dettaför motsvararär utsatt
miljöskyddsområde.områdeförklaraföri daggäller ettatt somsom

kunnamiljökvalitetsnormuppfyllerinteområdenbörDessutom ensom
nyhet.miljöskyddsområde. Detta ärförklaras ensom

tillgripasi dagliksomskall alltsåmiljöskyddsområdeSkyddsformen
nödvän-åstadkommakunnasituationer. Förallvarligavidendast att en

viktigtdetsådant områdeinomförhållandena ärförbättringdig ettav
verksamhetersamtligaverkningarnaminskasnabbt kunna somatt av

förvägande skäldärförfinnssituationen.dåliga Detden tungtbidrar till
förgällerföreskrifter ävenmeddelamöjlighetinföra attatt somen

meningslöstskulle dessutomverksamheter. attDettillståndsgivna vara
iföreskrifterinskränkandeeftersombegränsning,nuvarandevidhålla

Enligt 21miljöbalken.kap. §5med stöd 10meddelaskanstället av
tillstånd.befintligaivillkorenföreskriftersådanakap. överl § tar

miljöskydds-verksamheter iförsiktighetsmått för ettFöreskrifter om
meddeladetidigareändring iinnebärakunnaalltsåområde bör

tillståndsbeslut.
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11.7 Interimistiska förbud

Enligt 11 § naturvårdslagen kan interimistiska förbud meddelas detnär
aktuellt bildaär naturvårdsområdeatt ellerett naturreservat, naturminne.

saknasDet däremot möjlighet meddela interimistiska förbudatt vid
andra skyddsforrner. Enligt utredningens bedömning bör sådanen
möjlighet införas för kulturreservat ochäven vattenskyddsområde.
Interimistiska förbud kan i dag gälla under sammanlagt år. Långasex
förbud skapar ofta betydande osäkerhet för fastighetsägaren.en
Giltighetstiden för förbuden bör därför begränsas.

1 1.8 Naturvårdsavtal

Inom skogsbrukssektom används s.k. naturvårdsavtal komplementsom
till och biotopskydd. Detta sker främstnaturreservat i sådana fall där en
anpassad skötsel naturvärdena. Ett naturvårdsavtal innebärgynnar att
markägaren åtar sig ersättning från frånavstå sinatt mot staten rätt att
bruka område. Vad markägaren i de allra flesta fallenett konkret
förklarar sig helt eller delvis avstå från avverkning ochär annat
tillvaratagande virke. vissa fall fårI avtaletstaten rättav attgenom en
vidta preciserade åtgärdernärmare i avsikt bibehålla eller höjaatt
naturvärdena. kanDet fråga på konstlad skapat.ex. att vägvara om
högstubbar, dvs. kapa träd några eller utförameter stammen,upp
särskilt anpassad röjning eller gallring.

harDet visat sig många markägare tack intresse föratt egetvare
naturmiljön och kanske också på grund avtalskonstruktionensav
frivilliga beredda godtaär ersättningnatur förhållandevisatt ären som
låg jämfört med vad skulle beräknas med hänsyn till vadsom en
normalt utförd avverkning hade kunnat inbringa. finnsDet därför goda
möjligheter erhålla hög naturvårdsnytta för deatt medel satsas.som
Enligt uppgift från Skogsstyrelsen har skyddade biotoper i genomsnitt

storlek på drygt hatvå och ersättning betalas i snitt med 33 000 kren
ha. Naturvårdsavtal omfattar i genomsnitt sju ha och ersättningenper

uppgår i snitt till 6 kr000 ha. Det skall dock observeras deattper
objekt blir föremål för biotopskydd delvis karaktärärsom änav annan
de hanteras med avtal, varför jämförelsen inte helt relevant.ärsom

Erfarenheterna från hittillsvarande tillämpning goda. Naturvårdsav-är
talen har befunnits den vad bevarandetstörsta dennyttan,ge avser av
biologiska mångfalden, avtalen kan tecknas för ganska långaom
tidsperioder, 50 år.gärna Här emellertid märkamot är att attupp
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Olika lösningar harmed kortare mellanrum.vanligen överlåtsfastigheter
skall säkerställas. Någonskyddets beståendefrågan hurdiskuterats på

hittats.har intetillfredsställande lösninghelt ännu
det angeläget arbetet medMiljöbalksutredningen finner natur-att

fram övervägandenlägger inte någrafortgår. Utredningenvårdsavtal nu
fastigheten övergår påskyddet skall kunna beståfrågan huri när nyom

Miljöbalksut-vidare. möjlighetbör dock utredas EnFrågan är attägare.
kommande betänkande.till frågan iåterkommerredningen ett
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12 Allemansrätten

MiljöbalkensFörslag: generella regler för verksamheter skall
gälla verksamhet bestående i organiseraäven friluftsliv. Avatt
detta följer bl.a. organisatören skall vidta förebyggandeatt
åtgärder för förhindra deltagarna orsakar skada ochatt att att
anmälningsplikt kan införas för organisatörens verksamhet.

12.1 Allemansrättens innebörd

Allemansrätten kan beskrivas för och i vissrätt attsom en var en
utsträckning vistas på mark- och vattenområden tillhör andra ochsom

där bär och vissa andra naturprodukter. Nyttjandetatt får inteta svamp,
innebära fastighetsägare eller andra med särskild till fastighetatt rätt
tillfogas nämnvärd skada eller olägenhet. Begränsningen brukar ibland
sammanfattas med uttrycket inte inte förstöra.störa,

Allemansrätten grundas sedvana. harDen mycket gamla traditio-
och gång i tiden nödvändig för människor skulle kunnaattner var en

förflytta sig i Sverige. Under 1900-talet har allemansrätten utvecklats till
främst möjliggöra friluftsliv fastighet.att annans
Allemansrättens innebörd preciseras inte i lagtext. Vissa slutsatser

kan dock dras antal lagstadganden. Viktigast 2 kap.ett 18 §ärav
regeringsforrnen, där det slås fast alla skall ha tillgång tillatt naturen
enligt allemansrätten, 1 § naturvårdslagen, enligt vilkensamt ärnaturen
tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Sistnämnda bestämmelse talar
också alla skall visa hänsyn och varsamhet i sittatt medumgängeom

intresseAv vidare vissa bestämmelsernaturen. kanär som anses
begränsa allemansrätten i olika avseenden. Detta gäller främst brotts-
balkens stadganden hemfridsbrott och olaga intrång kap.4 6 §,om
skadegörelse 12 kap. 1 §, åverkan kap.12 2 § tagandesamt av
olovlig 12 kap. §.4väg

Enligt utredningens uppfattning bör något försök generelltatt
lagreglera allemansrättens innebörd inte Genom sådangöras. en
lagstiftning skulle den sedvanerättsliga grunden för vistas iatt naturen
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ryckas undan och detta skulle på sikt kunna medföra oönskaden
Vid försök till lagstiftninginskränkning allemansrätten. skulleettav

svårigheter generellt ochdessutom på exaktstöta stora attman ange
flera orsaker tillallemansrättens innebörd. detta sedvananEn är attav

varierar mellan olika delar landet.av

Intressekollisioner12.2

Friluftslivets och och kulturvårdens intressen kan ibland kollidera.natur-
inte medFriluftsliv kan vidare bedrivas på sätt stämmer överensett som

Vissa former friluftsliv kan dessutommarkägarens intressen. störaav
friluftsliv.annat

formerofta friluftsliv i organiserade och kommersiellaDet är som
Även friluftslivskador eller andra olägenheter. bedrivet ileder till

motorfordondock medföra störningar, såsommindre skala kan när
utanförstörande aktiviteterna går oftaanvänds i De gränsenterrängen.

Exempelvis inte någon användaför allemansrätten. rätt attanses
följa allemansrätten.motorfordon på markområden Detta är tvärtomav

förbjudet i terrängkömingslagen.
organiserande friluftsliv kan skeuppmärksammad frågaEn är avom

kan visserligenmed stöd allemansrätten. Allemansrätten sägas varaav
enskilde. kan dock utnyttjasför och dvs. för den Denrätten var en,

verksamhet alltsåsamtidigt i deltar iDe arrangörens görgrupp. som
Ibland har det anförts detdetta med stöd allemansrätten. ärattav

organiseraskall kunna tjäna påstötande attatt pengarpersoner
får del vinstenmark fastighetsägarenaktiviteter på utan att avannans

gällandetillåtit verksamheten. går dock inte ieller har Det rätt attens
fastighetsägarensuppfattningen behöverfinna stöd för arrangörenatt

inte medför skada eller olägenhet.tillstånd för verksamhet annansomen
organisatör fastig-Möjligen får det oklart utanom enanses vara

få dennes fastighettillstånd kommersiellt skall utnyttjahetsägarens mer
dockSådana rådighetsfrågor behandlas inte ieller mindre permanent.

rättspraxis. allmänt kanmiljöbalken bör i stället lösas i Rent sägasutan
betydelse intenaturligtvis önskvärt någondet äratt att arrangemang av

medgivande.sker markägarensutan
kollektivt nyttjande mark kananordnarDen ett av annanssom

deltagarna orsakar,däremot bli skyldig skador ävenersättaatt som om
faller inom förfor sig har pådeltagarna sättuppträtt ett som ramenvar
skadeståndsskyldighetför organisatörensallemansrätten. förutsättningEn

orsakat skadan med uppsåtvållande, dvs. han harhan har varitär attatt
skadestånd normaltFörutsättningarna föreller oaktsamhet. ärav
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uppfyllda vid skador sedan hänvisatarrangören ett stor grupp personer
till naturområde, särskilt känsligt eller iett är övrigt hänvisat flersom
besökare till område vad området tål.än Detsamma gällerett när

har lämnat felaktiga upplysningararrangören allemansrättensom
innebörd eller underlåtit lämna information allemansrätten tillatt om

kan sakna kännedom denna.antaspersoner som om

12.3 Allemansrätten och kommersen

I regleringsbrevet för budgetåret 1994/95 regeringen Naturvårdsver-gav
ket i uppdrag redovisa praktiska lösningar för komma tillatt att rätta
med problem med kommersialiseringen allemansrätten. Verketav
redovisade uppdraget i Allemansrätten och kommersenrapporten
rapport Miljödepartementet4446. har remissbehandlat ochrapporten
därefter överlämnat den till Miljöbalksutredningen.

Naturvårdsverket finner i utredningen friluftsliv och turismatt som
regel inte några allvarliga hot natunniljönutgör och den biologiskamot
mångfalden. Friluftsliv och turism kan enligt verket i stället ofta
medverka till alla får förståelse och för miljön.att Avengagemang
utredningen framgår de problem uppmärksammats i sambandatt som
med kommersialiseringen allemansrätten huvudsaki begränsadeärav
till vissa delar landet, framför allt Syd- och Västsverige fjällen.samtav

För komma till med de problem allt föreliggerrättaatt trotssom
föreslår Naturvårdsverket sammanfattningsvis följande.

Den utnyttjar mark tillgänglig enligt allemansrättenärsom som-
organisera friluftsliv skall vidta förebyggande åtgärder föratt attgenom

förhindra deltagarna orsakar skada elleratt naturen annans
egendom.

skadaOm orsakas friluftsanknuten näringsverksamhet skallgenom—
för skadan han inte visar denarrangören uppkommitatt utanansvara om

vållande från hans sida.
Anmälningsplikt till länsstyrelsen skall kunna införas för näringsverk--

samhet på mark tillgänglig enligt allemansrätten.är Länsstyrelsensom
kan härvid meddela särskilda villkor för verksamheten och förbjuda den.
-I områden med särskilt konflikter bör länsstyrelsen eller kommu-stora

inrätta naturvårdsområden eller använda strandskyddsbestämmelser-nen
for besökarna.att styrana

Undervisning i allemansrätt skall ingå i alla lokala arbetsplaner i-
skolan.

Turistdelegationen skall utveckla utbildning i naturvägledning,-
metodik för planering naturturism, långsiktig strategi angåendeav en
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allemansrätten riktad till utländskainformation turister samtom
miljömärkning turistarrangemang nyttjar mark tillgängligärav som som
enligt allemansrätten.

aktivitetsbranschRespektive skall för auktorisation deta ansvar av-
företagen.egna

Boverket och Naturvårdsverket skall i samråd utveckla metodik fören-
friluftsplanering inom för den fysiska planeringen.ramen

Miljövårdsberedningen i sitt betänkande Hållbarhar SOU 1995:100
fjällområden lämnat förslag i flerautveckling i landets väsentligasom

Ävendelar med Naturvårdsverkets förslag. nämndaöverensstämmer
efter remissbehandlingdelar den utredningen har överlämnats tillav

Miljöbalksutredningen
såväl nationellt intematio-turismsektom har på årInom senare som

frågan vilka miljöhänsynnellt alltmer uppmärksamhet åt börägnats som
finnsden naturrelaterade turismen. många exempel på detta.i Det Itas

1994/95: anförspropositionen angående turistpolitiken prop. 177, l 1s.
tillgång för Sverigeexempelvis eftersom unikäratt, naturen sett uren

avgörande betydelse dennaturismens synvinkel, det är att resursav
för stöd till turismen syftar bl.a. tillvårdas. handlingsplanEU:s att

femte handlingsprogram försäkerställa miljöhänsyn I EU:sstörre tas.att
framhålls det nödvändigt utveckla nationella ochmiljön äratt att

för hållbar turism i bergs- och kustområden.regionala strategier Inom
rekommendationer för uthållig och miljövän-Europarådet har utarbetats

för turism inom skyddadelig utveckling turismen samt staternasav
alltså tydliga. Naturvårds-områden. Trendema inom turismnäringen är

ligger linje med denna utveckling.verkets förslag i
NaturvårdsverketsMiljöbalksutredningen har behandlat de delar av

genomförda med stöd lagreglerutredning kan tänkas bli avsom
förstamiljöbalken. de punkterna iingående i Detta motsvarar tre

skallnämligen förebyggande åtgärder vidtas,sammanfattningen attovan,
för skada han inte visar den harskallarrangören attatt ansvara om

anmälningsplikt skalluppkommit vållande från hans sida attutan samt
kunna införas.

Miljöbalksutredningen föreslår grundläggande allmän aktsamhets-en
enligt vilken den bedriver verksamhet skall vidta deregel som en

i övrigt behövs förskyddsåtgärder och de försiktighetsmått attsom
medför ellerförebygga, hindra eller motverka verksamheten kanatt

medföra skada olägenhet för människors hälsa eller miljön.ellerantas
åsyftas bland organisera andra människorsMed verksamhet annat att

Även organiserande friluftsliv verksamhetfriluftsliv. ideellt utgörett av
dock ställas kommersielli balkens mening. Särskilt höga krav bör på
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verksamhet. Av aktsamhetsregeln följer bland skallannat att arrangören
till deltagarna undviker särskilt känsligaatt områden. Till sådanase

deltagare kan ha otillräckliga kunskaperantasgrupper av som om
allemansrättens innebörd bör information lämnas allemansrättensom

Ävengrundprinciper. till andra kan särskild information behöva ges.
Naturvårdsverket har föreslagit den i näringsverksamhetatt som

utnyttjar mark tillgänglig enligt allemansrättenär skall försom svara
skada verksamheten orsakar, han inte visar skadanattsom om upp-
kommit vållande från hans sida. Förslaget innebärutan s.k. omvändatt
bevisbörda eller presumtionsansvar skall tillämpas.

skadeståndsrättenI har den skadelidande bevisbördan för att
oaktsamhet föreligger. Undantag gäller i avtalsförhållanden egendomnär
skadas innehas någon exempelvisän vid lån,ägaren,som av annan
deposition och befraktning. Det torde sällsynt bevisbördanattvara anses

omvänd utanför avtalsförhållanden. Enligt utredningens uppfattningvara
bör starka skäl föreligga för omvänd bevisbörda skall införas i detatt
aktuella fallet.

Det givetvis angeläget den vidär utövande friluftsliv elleratt som av
turism orsakar skada denna. Detta gällerersätter även när arrangören
kan vållande till skadan. Vid kommersiellt organiserandeanses vara av
friluftsliv bör höga aktsamhetskrav ställas på Vårdslöshet fårarrangören.
normalt föreligga skada uppkommit sedannär hararrangörenanses
hänvisat deltagarna till skadekänslig mark. Detsamma gäller när

inte i tillräcklig grad har upplystarrangören deltagarna vilkenom
hänsyn de skall visa. Om deltagarna har orsakat skada det därförär
sällan svårt styrka yrkesmässig organisatör har varit oaktsam.att att en
Arrangörens i själva verket så starkt det liggerär att näraansvar rent
strikt dvs. oberoende vållande.ansvar, ansvar av

I sammanhanget bör påpekas andra fastighetsägareäven ochänatt
innehavare särskild till fastigheter kan berättigaderätt tillav vara
ersättning. kan i framtidenDet bli vanligare begär ersättningatt staten

den har skadat egendom har försom skyddastaten ettav attsom ansvar
och vårda. INJA 1993 utdömdes753 ersättning till Riksantikvarieäm-s.
betet för skada uppkommit ingrepp hade gjorts i fastattsom genom en
fornlämning. I NJA 1995 fick249 ersättningstatens. av en person som
hade dödat två järvar. fallDessa avsåg dock inte skador vållats vidsom
utnyttjande allemansrätten.av

Det ovanligt med skadeståndsprocesserär där ställs tillarrangörer
för skador deltagare har orsakat. För-arrangemangetsansvar som

klaringen till detta torde vanligen det svårtän äratt attvara en annan
styrka vårdslöshet. införaAtt omvänd bevisbörda skulle därför knappast
i någon nämnvärd grad förbättra den skadelidandes möjlighet till
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lämna sådant förslag.Utredningen avstår därför frånskadestånd. att ett
huvudorsaker tillenligt MiljöbalksutredningenfinnsDet tre att

friluftsliv ovanliga.skadeståndsprocesser Denarrangörer ärmot av
sällsynt skadordet relativt någonförsta, och viktigaste, är äratt att av

Vid remissbehandlingen Naturvårdsverketsomfattning uppkommer. av
anfört det organise-länsstyrelser och kommunerhar antal attrapport ett

verkar främsthar utgjort något problem. Detrade friluftslivet hittills inte
Sverige frågan överhuvud-fjällen södra ochha varit i västrasamt som

andra orsaken de skadoruppmärksammats.har Den är atttaget som
skadan miljön fårofta svårbedömda.uppkommer Närallt ärtrots

påverkas, harutrotningshotadsåsom när artstor, enanses vara
Ävenpåvisbar ekonomisk skada.sällan lidit någonfastighetsägaren mer

svårbedömda, såsomkanskador för fastighetsägarendirekta när envara
ifastighetsägaren inte kan jagaansamling människor gör att samma

sistnämnda situation diskuteraskan itidigare. Detutsträckning som
förmögen-sakskada ellerersättningsgillskadanhuruvida utgör en renen ,lsamband meduppkommerekonomisk skadahetsskada, dvs. utansomen

Huvudregeln i skadeståndsrättensakskada.eller är att en renperson-en
skadeståndsskyldighet den vållatsförmögenhetsskada leder till om

frågaknappastskadeståndslagen. Detkap.brott 2 4 § är omgenom
förmögen-vilken månvarit vårdslös.har Ibrott när arrangören en ren

skadan bedömsfall osäkert. Omi andrahetsskada ärersätts även vara
svårvärderad.skadan normaltfaktumtillkommer detersättningsgill äratt

drivasällan det mödandärförFastighetsägaren värt att enanser
oftadet svårttredje orsaken avgöraskadeståndsprocess. Den ärär attatt

har vållat skadan.vem som
det förleder till slutsatsenbedömningarMiljöbalksutredningens att

gällande förändringar imed någraaktuelltnärvarande inte rätt attär
kommersiellskadeståndutkrävamöjligheten arrangör.öka att enav

Naturvårdsverket det kanliksomMiljöbalksutredningen att varaanser
för verksamhetanmälningspliktfall införai vissalämpligt att som

blikommer i miljöbalkenfriluftsliv organiseras. Dettainnebär attatt
nuvarande samrådsbe-kap.möjligt med stöd 12 6 motsvararsomav

till gällaBestämmelsen utvidgasnaturvårdslagen.istämmelse 20 § att
enligtanmälningspliktigtillstånds- ellerinteför all verksamhet ärsom

bestämmelse kandennabalken. Med stödbestämmelser iandra av
meddelabestämmerregeringenden myndighetregeringen eller som

anmälan alltid skalleller del landetlandetföreskrifter inomatt en avom
typiskt kanverksamhetersärskilda slagi fråga settgöras somavom

ifåranmälningsskyldighet föreliggernaturmiljön. Ommedföra skada på
anmälnings-anmälan har skett. Denpåbörjas innanverksamheten inte

vidta deförelägga verksamhetsutövarenfårmottagande myndigheten ‘att
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åtgärder behövs för begränsa eller motverka skada.att Exempelsom
sådan åtgärd företag hyrär kanoter efteratt ett samråd meden utsom

fastighetsägaren anvisar lämpliga platser för matlagning och över-
nattning. Om åtgärderna inte tillräckliga fårär myndigheten förbjuda
verksamheten.

Genom införa anmälningsplikt blir detatt möjligt i känsligaatt
områden få bättre bild vilka aktiviteter visst slagetten av av som
förekommer. Det också möjlighet ingripa skadligaattges moten
verksamheter förelägganden och förbud. Möjligen kangenom an-
mälningsplikten med den därtill hörande möjligheten till ingripande leda
till organisatör väljeratt sin verksamhetutöva påatt håll, dären annat
anmälningsplikt inte föreligger. Detta i så fall positivt,är eftersom
skadliga verksamheter dettapå kan bort frånsätt känsligastyras
områden.

Miljöbalkens generella bestämmelse skiljer sig från Naturvårdsverkets
förslag förelägganden och förbud enbart fåratt grunda siggenom att
verksamheten skadar eller kan skada naturmiljön. Myndigheten skall
däremot inte ingripa för komma till med olägenheter föratt rätta
fastighetsägaren inte samtidigt kan betecknas skada påsom som en
naturmiljön. föreläggandeEtt eller förbud får exempelvis inte meddelas

hindrar fastighetsägarenmot från jaga iarrangemang attsom samma
utsträckning tidigare. allmännaDet intresset inte skadasatt naturensom
och inte markägarens enskilda intresse skall motivera ingripandet. Det

inte myndighetens sakär vad fastighetsägareavgöra skallatt tåla.en
Fastighetsägaren kan däremot utverka förelägganden och förbud i
domstol.

Anmälningsplikten i miljöbalken kan gälla utanför näringsverk-även
Ävensamhet. den ideell grund organiserar verksamhet kan alltsåsom

underkastas anmälningsplikt. Det dock viktigt framhållaär att att
friluftsliv det vanligen bedrivs inte något egentligt hotutgörsom mot
miljön. blirDet därför främst aktuellt införa anmälningsplikt föratt
verksamhet bedrivs näringsmässigt. Anmälningsplikt bör föreskrivassom
endast för verksamheter typiskt medför skada. förhållandetDetsettsom

fåtal missköter sig fåratt inteett arrangörer de skötsamma.överut
Anmälningsplikten bör dessutom begränsas geografiskt till områden där
problem har uppstått eller kan befaras uppstå.

Vid urvalet anmälningspliktiga verksamheter måste också beaktasav
förfarandet blir hanterligt. Registrerandetatt anmälningar får inte taav

i anspråk bekostnadpå erforderligastora åtgärder.resurser av
Anmälningsplikt för organiserande friluftsliv förutsätter inte attav

deltagarnas tillgång till marken grundas allemansrätten. Anmälnings-
plikt skall kunna gälla för organiserande friluftsliväven på denav egna
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ersättnings-enligt balkensfall kan det allmännasådantfastigheten. I ett
betalasycket bli skyldigtförsta 5kap. 4 §bestämmelser 28 att

föreläggande eller förbud medförfastighetsägarenersättning till när ett
berörda delendenmarkanvändning försvåraspågående avsevärtatt

fastigheten.av
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13 Miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd

13.1 Sammansmältning reglerna miljö-av om

farlig verksamhet och hälsoskydd
Eftersom miljöskyddslagen grundpelamaär i den svenskaen av
miljölagstiftningen det självklarhetär den skall ingå i miljöbalken.atten
Det naturligt reglernaär även i hälsoskyddslagstiftningenatt arbetas
i miljöbalken. Den lagstiftningens syfte, motverka störningaratt som
kan skadliga för människors hälsa, sammanfaller till del medvara stor
syftet med den övriga lagstiftning naturliga delar i balken,utgörsom
inte bara miljöskyddslagen lagen kemiskaäven produkterutan ochom
renhållningslagen m.fl. lagar. De remissinstanser yttrade sig översom
Miljöskyddskommitténs förslag eniga den bedömningen.var om

lagrådsremissenI föreslogs kapitel miljöfarlig verksamhetett om som
i överensstämde med bestämmelsernastort i miljöskyddslagen. Kapitlet
innehöll bestämmelser tillståndsprövning,även omprövning ochom
återkallelse tillstånd efter i princip det förmönster närvarandeav som
finns i miljöskyddslagen. Som skäl frångå Miljöskyddskommitténsatt
förslag med särskilt kapitel tillståndett någon vinst medattom angavs

samla reglerna tillstånd inteatt stod finna bl.a. med hänsyn tillattom
den lagtekniska utformningen balkens tillämpningsområde.av

Vidare föreslogs i huvudsak i enlighet med Miljöskyddskommitténs
förslag, särskilt kapitel hälsoskyddsbestämmelserett till delstorom som
motsvarade hälsoskyddslagen och i viss utsträckning innehölläven
bestämmelser från hälsoskyddsförordningen.

Lagrådet skrev i sitt yttrande det hade varit önskvärtatt iatt man
samband med samordningen lagarna i miljöbalk gjortav en en mera
ingående och samlad analys gränsdragningsproblemen mellan deav
olika lagarna och försökt i lagtexten tydligareatt mellangränsernaange
olika skyldigheter och ingripanden. En analys gränsdragnings-av
problematiken skulle enligt Lagrådet säkert få betydelse också frånstor
andra utgångspunkter bara klarläggaän gränsdragningsfrågoma.att
Mycket talade för sådan analys skulle kunna leda tillatt minskaden en



hälsoskyddverksamhet ochMiljöfarlig330 SOU l996:103

områden, dvs. skulle kunnaöverlappning mellan olika åtsnävaatt man
olika institut eller deltillämpningsområdena för rent utav rensa en

ingripandemöjligheter. Vidare skrev Lagrådetelleronödiga skyldigheter
genomgång balkförslagets olikaintryck får viddetatt en avman

hälsa och miljö innehållet i de nuvarandetill skydd förregelverk är att
lyfts till miljöbalken, i fallokritiskt harlagarna tämligen över vart

och samordningar hatill begränsningarinte möjligheternasyntes
reglernagällde bl.a. beträffandetillräcklig grad.beaktats i Detta om

hälsoskydd.
bakgrund den kritikhartilläggsdirektivvåraI angetts att mot av som

lagstiftningvid avgränsning tillfram skall utredarenLagrådet fort annan
balkeninrymmas imellan de verksamheteroch samordning som avses

hälsoskyddbestämmelsersmältasärskilt intresse åtägna att omsamman
ändamålsenligtverksamhetoch miljöfarlig sätt.ett

sammansmältning och bestämmelsernalångtgåendeföreslårVi atten
för hela balken. Deprövning tillstånd görs gemensammaav m.m.om

verksamhet, intemiljöfarligbestämmelsersärskilda rörsomom
hälsoskydd föreslår vi försbestämmelsertillståndsprövningen, och om
gäller regler till skydd förbådakapitel, eftersomi ytterstettsamman

kunna ingripaoch möjligheterhälsa och miljönmänniskors att mot
skadligt. sådanpåverka dessa Enkanverksamheter samman-som

enhetlig för prövningföreslårunderlättassmältning systemettattav
till nuvarande regler.miljödomstol i Föröverklaganden i motsatsav

miljöfarligföreskrifternabeslut enligtnärvarande överprövas om
beslut i hälsoskyddsärendenordning medani administrativverksamhet

förvaltningsdomstol.överklagas hos
hälsa skallskyddet för människorsförslag innebärVårt utgöraatt en

grundläggande aktsam-ochdel i miljöbalkenintegrerad att samma
exempelvis miljö-gäller förfor hälsoskyddethetskrav skall gälla som

mindrehälsoskyddsärskilda reglernafarlig verksamhet. De görsom
Miljöskyddskommittén och iföreslogsdetaljerade vadän som av

Även avloppsanläggningar ochförslår frågorlagrådsremissen. vi att om
reglerna miljö-hälsoskyddsreglema tillförs bort frånvärmepumpar om

avloppsled-bestämmelsernaverksamhet. Vi föreslår vidarefarlig att om
ansågMiljöskyddskommitténavloppsvatten integreras.ningar och att
avlopps-handavleda och ellerskyldigheten sättannat taatt omrena

inomhusmiljönbestämmelsernanaturlig anknytning tillharvatten omen
särskilda föreskrifternafinnas med bland deoch därför borde om

Enligt uppfattningföljdes i lagrådsremissen. vårhälsoskydd och detta
avloppsvattenmed regleringenregler lika myckethör dessa avsamman

därför dessa bestämmelserverksamhet. Vi föreslårmiljöfarlig attärsom
gäller hälsoskyddet betonasi balken. detbehandlas tillsammans När
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inriktningen på inomhusmiljön övriga störningar inte hörsamt som
med miljöfarlig verksamhet.samman

Bestämmelser motsvarande lagen tillfälligt bilförbud placeradesom
kommittén och i lagrådsremissen i kapitlet hälsoskydd. Detsam-av om
gällde bestämmelsen i nuvarande hälsoskyddslagen8 § regering-ma att

får meddela föreskrifter beskaffenhet i badanläggningarvattnetsen om
och strandbad upplåtna för allmänheten.är Vi dessa harattsom anser

anknytning till miljökvalitetsnormernära och föreslår därför dessaen att
in i kapitlet behandlar sådanatas Badanläggningar inomhussom normer.

och simbassänger får dock regleras med stöd bemyndigandeettav om
föreskrifter för hälsoskydd. Bestämmelsen miljöskyddsområde iom
nuvarande 8 miljöskyddslagen§ inte i detta kapitel blandtasa
reglerna miljöfarlig verksamhet i kapitel skyddutan ettom om av
områden tillsammans med övriga regler skydd områden.om av

Reglerna miljöfarlig verksamhet i miljöbalken bör, liksom varitom
fallet enligt miljöskyddslagen, tillämpas på störningar vid användningen

mark, byggnad eller anläggning kan medföra olägenheter förav som
såväl miljön hälsan. föreslagnaDe hälsoskyddsreglema innehållersom
i likhet med nuvarande regler inte någon avgränsning till användningen

fast eller lös egendom. det gällerNär olägenheter för människorsav
hälsa orsakas fasta anläggningar eller verksamheter skulle därförsom av
både de särskilda reglerna hälsoskydd och de särskilda reglernaom om
miljöfarlig verksamhet kunna tillämpliga. skulleDetta kunnavara
medföra oklarhet vilka regler skall tillämpas på störningaren om som

kommer från användningen fast egendom. Denna oklarhet gällersom av
inte miljöfarliga verksamheter tillståndsprövats enligt de särskildasom
reglerna sådan verksamhet eftersom hälsoaspektema då beaktas vidom
tillståndsprövningen. Krav på åtgärder vad uppställsutöver som som
villkor i tillstånd kan bara ställas i enlighetett med reglerna om
miljöfarlig verksamhet.

fastaFör anläggningar eller verksamheter inte tillståndsprövassom
kan däremot den situationen uppstå såväl de särskilda reglernaatt om
miljöfarlig verksamhet de särskilda reglerna hälsoskydd blirsom om
tillämpliga. Detta i och för sig ingen nyhetär i dessa fall liggermen

för vidta åtgärder till skydd för hälsanansvaret och miljönatt i normal-
fallet på myndighet, den kommunala nämnden. Vidare förut-ärsamma
sättningarna för ingripande i de aktuella fallen i allmänhet desamma.
Därför har det inte någon avgörande betydelse vilka regler som
tillämpas. gällerDetta särskilt överklagandereglerna samordnas.som nu
Genom hälsoskyddsreglema renodlas blir det ocksåatt tydligare vilka
områden det främst bör aktuellt tillämpa hälsoskyddsreglema förattvara

komma till med störningar. När behovatt rätta uppkommer särskildaav
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bedöma hurregeringenankommabör det i övrigtföreskrifter att en
särskilda föreskrifter böravsaknadregleras.fråga skall Iviss av

hand tillämpa reglernatillsynsverksamhet i förstai sinmyndigheterna
från fastafråga störningardetverksamhet,miljöfarlig är omomom

princip bör gälladvs.verksamheter,elleranläggningar somsamma
hälsoskyddslagenvid införandetstatsrådetföredragandeförordades avav

1981/82:1l9 33.prop. s.

utsläppEG-direktiv13.2 om

förebyggandeantal direktivgemenskapslagstifiningenifinnsDet ett om
rådetsbl.a.luft och Dessaföroreningar ärbekämpningoch vatten.avav

luft-bekämpningjuniden 198484/360/EEG 28direktiv avomav
76/464/EEG dendirektivrådetsindustrianläggningar,förorening från av

ifarligautsläpp vissaförorening ämnenmaj 19764 avgenomom
dendirektiv 80/68/EEG 17rådetsvattenmiljö ochgemenskapens av

vissaföroreningför grundvattenskydddecember 1979 mot genomom
farliga ämnen.

84/360luftutsläppsdirektivetallmänna13.2.1 Det

i artikel 384/360luftutsläppsdirektivetallmänna attdetI anges
säkerställakrävs föråtgärdervidta deskall attmedlemsstaterna attsom
bilaga tilli lkategorierdetillhöranläggningar som angessom

tillstånd harbetydligtdrift eller ändrasikandirektivet inte attutantas
energiin-inomanläggningarkategorierinnehållerBilagalämnats. l av

kemisk industri,metaller,bearbetningproduktion ochdustri, av
för tillstånd.förutsättningarartikel 4avfallshantering I angesm.m.

förvissat sighartillståndsmyndighetenendastTillstånd får omomges
luft-vidtagitsåtgärder harförebyggandelämpligaalla motlatt

medförteknik det intetillgängligadäribland bästaförorening, om
luftförorening,betydandeorsakardriften intekostnaderoskäliga 2

bilaga 2i direktivetsutsläppgrundsärskilt på ämnen angessomavav
klor intetungmetaller, 3kolväten,kväveoxid,svaveldioxid,bl.a.

samtligaöverskrids 4för utsläppgränsvärdenagällandedenågot av
har beaktats.luftkvalitetgränsvärden förgällande

regler vi föreslårdegenomförtDirektivet kommer att genomvara
bestämmelsernademiljöskyddslagenmotsvarande samt omnya

tillståndsprövningen.roll vidoch derasmiljökvalitetsnormer
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allmänna13.2.2 Det vattenutsläppsdirektivet 76/464

Direktivet 76/464 förorening utsläpp vissa farliga ämnenom genom av
i gemenskapens vattenmiljö gäller enligt artikel inlandsytvatten,1
territorialvatten, inre kustvatten och grundvatten. detNär gäller
grundvatten har dock direktivets bestämmelser direktivetersatts av
80/68/EEG skydd för grundvatten föroreningar vissamotom genom
farliga ämnen.

det allmännaI vattenutsläppsdirektivets 2 medlemssta-art. attanges
skall vidta lämpliga åtgärder dels för hindra deterna att att vatten som
i artikel förorenas farligal ingår i deämnenanges av som grupper av

finns i förteckning i direktivetsl bilaga, dels förämnen minskaattsom
föroreningen dessa de farliga ivatten ämnenav genom som anges
förteckning i bilagan.2 bilagaI 1 bl.a. sådana ämnenanges som
organiska halogenföreningar, organiska fosforföreningar, organiska
tennföreningar, kvicksilver och kadmium harämnensamt som can-

egenskaper i förteckningI 2 enligtvatten. ämnencerogena anges
förteckning för vilkal gränsvärden inte fastställts enligt 6art. samt

såsom zink, koppar, nickel, krom, bly m.fl.ämnen Tillståndspliktens
omfattning i artikel Alla utsläpp till enligt artikel 1vattenanges av

enligt förteckning 1 kräver förhandstillstånd.ämnen tillståndenI skall
fastställas utsläppsnonner och tillstånd får endast beviljas för en
begränsad tid. Enligt artikel får9 genomförandet direktivet inte iav
något fall direkt eller indirekt leda till ökad förorening de vattenen av

direktivet omfattar. artikelI 8 medlemsstaterna skallatt ävensom anges
tillse åtgärderna inte leder till ökad förorening inteatt vattenen av som
omfattas artikelav

Även detta direktiv kommer genomfört de regler viatt vara genom
föreslår i balken.

l3.2.3 Grundvattendirektivet 80/68

Syftet med direktivet 80/68 skydd för grundvatten föroreningmotom
vissa farliga framgår redan hindraämnen namnet, attgenom av

förorening grundvatten. Enligt artikel skall3 medlemsstaterna vidtaav
de åtgärder nödvändiga för hindra tillförsel tillär grundvattenattsom

i förteckning direktivets1 i bilaga och begränsa tillförselämnena tillav
grundvatten i bilagans förteckning för undvikaämnena att attav

förorenas med Bilagans förteckningarvattnet ämnena. överensstämmer
till delar med de tidigare nämnda förteckningama i bilagan tillstora
direktivet 76/464. direktivetl definieras direkt utsläpp på följande sätt;
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tillförsel till grundvatten i direktivets förteckning och1ämnena 2av
infiltration markyta och underliggande jordlager. Direktivetutan genom

omfattar indirekta utsläpp definieras följandepå tillförseläven sätt;som
till grundvatten i direktivets förteckning och efter1 2ämnenaav
infiltration markyta och underliggande jordlager.genom

Enligt artikel skall4 medlemsstaterna förbjuda direkta utsläpp av
förteckning formeri Alla slutligt omhändertagande ellerämnena av

deponering syftei slutligt omhänderta kan medföraämnenaatt som
indirekta utsläpp skall granskas i förväg. På grundval detta skallav
verksamheten förbjudas eller meddelas tillstånd med villkor allaatt
förebyggande tekniska åtgärder vidtas krävs för hindra sådanaattsom

Åtgärderutsläpp. skall vidtas för förhindra indirekta utsläppäven att av
i förteckning från andra verksamheter.1ämnena

Enligt artikel skall alla direkta utsläpp i förteckning5 2ämnenaav
Ävenförhandsgranskas och begränsas. slutligt omhändertagande eller

deponering i syfte slutligt omhänderta kan medföraämnenaatt som
utsläpp i förväg.indirekta skall granskas Med utgångspunkt från

granskningen skall tillstånd beviljas alla förebyggande tekniskaom
åtgärder vidtas för förhindra förorening grundvattnet med ämnena.att av
Åtgärder skall vidtas för begränsa indirekta utsläppäven ämnenaatt av
i förteckning från andra verksamheter. Enligt artikel krävs2 6 särskilt
tillstånd för konstgjord infiltration.

förhandsgranskningarnaVad i artikel och skall4 5som avses
innehålla framgår artikel och vad tillstånd enligt artikel och7 4 5av
skall innehålla i artikel Sådana tillstånd får enligt artikel 11anges

meddelas för begränsad tidsperiod och skallendast minstomprövasen
förnyas,fjärde år. Tillstånden kan därvid ändras eller upphävas.vart

Direktivet kommer genomfört de regler vi föreslår iatt vara genom
balken. Förhandsgranskningama krävs kommer finns i deattsom
miljökonsekvensbeskrivningar föreslår skall krävas förvi tillståndsom
enligt balken. uppfyller de bestämmelser föreslårövrigt viI om
möjligheter föreskriva tillstånd för miljöfarlig verksamhet och deatt om

föreslårtillståndsregler vi direktivet. Direktivet innehåller också regelen
tillståndtillstånd skall den begär han intevägrasatt attom som uppger

kan uppfylla de villkor gäller eller detta förhållande ärsom om
för den behöriga myndigheten. Direktivet 76/464 innehålleruppenbart

bestämmelse. uttrycklig regel tillstånd inte fårmotsvarande Någon atten
sökanden han inte kan uppfylla de fastställdameddelas attom uppger

uppenbart förkraven eller detta förhållande den behörigaärom
myndigheten behövs dock inte i balken. självklarhet ochDetta är en

tillstånd skallgäller redan för närvarande eftersom inte innefattaett
villkor inte kan uppfyllas.som



SOU Miljöfarlig1996:103 verksamhet och hälsoskydd 335

13.2.4 Förslag till IPPC-direktiv

ministerrådEU:s fastställde den 27 november 1995 en gemensam
ståndpunkt beträffande förslag till direktiv samordnade åtgärderett om
för förebygga och begränsa föroreningar, det s.k. IPPC-direktivetatt
Integrated Pollution Prevention and Control. behandlasDetta för
närvarande EU-parlamentet. Förslaget har redogjorts för iävenav
avsnitt i samband med7 de allmänna aktsamhetsreglerna.

Syftet med förslaget förebygga och begränsa föroreningar.är att
Hittills har det funnits gemenskapslagstiftning bekämpningom av
luftföroreningar och minimering utsläpp farliga iämnenom av av
vattenmiljön, de angivna 84/360 bekämpning luftförore-t.ex. om av
ningar från industrianläggningar och 76/464 föroreningom genom
utsläpp vissa farliga i gemenskapens vattenmiljö.ämnen Någonav
gemenskapslagstiftning utsläpp i marken har dock inte funnits.om

Syftet med förslaget till IPPC-direktiv förebygga och minskaär att
föroreningar till luft, och mark, inbegripet åtgärderävenvatten som
gäller avfall. Förslaget omfattar verksamheter i bilaga till1som anges
direktivet. Direktivet kan vår miljöskyddslag.närmast sägas motsvara

verksamheterDe i bilaga industrier1 inom energisek-ärsom anges
produktion och omvandling metaller, mineralindustri, kemisktorn, av

industri, avfallshantering och verksamhet såsom pappersindustri,annan
livsmedelsindustri, lantbruksanläggningar bilagaDennastora m.m.
omfattar fler industrianläggningar bilagan till det allmännatyper änav
luftutsläppsdirektivet 84/360. Bilagan omfattar fleräven typer av
industrianläggningar och i många fall lägre tröskelvärden för typsamma

verksamheter bilaga till direktivet1 85/337 miljökonsekvens-änav om
beskrivningar behandlats i avsnitt 10.2.3. Som där harangettssom en
ändring föreslagits i det direktivet punkt 2a läggs till medatt en ny
innehållet medlemsstat kan införa förproceduratt atten en gemensam
fullgöra kraven enligt det direktivet och kraven enligt IPPC-direktivet.

En uppskattning har gjorts Naturvårdsverket antaletövergrov av
verksamheter skulle omfattas direktivförslaget i Sverige. Enligtsom av
den skulle lite färre hälften de verksamheterän prövasav som av
Koncessionsnämnden omfattas. Vidare omkring femhundratal deett av
tillståndspliktiga verksamheter länsstyrelse, 275prövassom av varav
deponier och drygt hundratal djurhållare.ett

iI 3 IPPC-direktivet allmänna principer för verksamhetsut-art. anges
grundläggande skyldigheter bl.a.övarens bästa tillgängliga teknikatt

skall användas och ingen betydande förorening förorsakas. Enligt artikel
4 skall medlemsstaterna säkerställa inga anläggningar drivsatt utannya
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tillstånd enligt direktivet. artikelI medlemsstaterna5 skallattanges
säkerställa befintliga anläggningar drivs i överensstämmelseävenatt
med flertal direktivets artiklar åtta efterår direktivetsett senastav
genomförande. direktivet finnsI vidare bestämmelser vad ansökanom
skall innehålla beslutetart. 6, och de villkor skall gälla art. 8-9,som
bästa tillgängliga teknik och miljökvalitetsnormer art. 10-11 och
verksamhetsutövarens ändring verksamheten art. 12.av

Enligt artikel skall medlemsstaterna13 säkerställa de behörigaatt
myndigheterna regelbundet förnyad bedömning och detgör en av, om

nödvändigt uppdaterar villkoren tillståndet.i förnyad bedömningEnär
skall alltid anläggningen orsakar förorening sådan betydelsegöras om av

eller reviderade utsläppsvärden behöver införas i tillståndet elleratt nya
väsentliga ändringar bästa tillgängliga teknik möjliggörom av en

betydande minskning utsläppen detta medför oskäligautan attav
kostnader.

tid inom vilken förnyadeNågon dessa bedömningar skall göras anges
inte i förslaget det fråga för varje medlemsland bestämmaärutan atten
med vilken regelbundenhet bedömningarna skall hellerIntegöras. anges
i förslaget hur ofta uppdatering villkoren bör dockDetgöras.av anges

villkoren skall uppdateras den behöriga myndigheten bedömeratt om
detta nödvändigt.

Enligt artikel skall medlemsstaterna säkerställa14 villkoren iatt
tillståndet iakttas verksamhetsutövaren vid driften anläggningenav av

verksamhetsutövaren regelbundet underrättar den behörigasamt att
myndigheten bl.a. resultaten utsläppskontroller.om av

finns, tidigareI 15 bestämmelse motsvarandeart. angetts,som en en
artikel i direktivet 85/337 miljökonsekvensbeskrivningar attom
medlemsstaterna skall säkerställa tillståndsansökningar föratt nya
anläggningar eller väsentliga förändringar under lämplig tid hålls
tillgängliga för allmänheten så den kan sig innan myndighetenatt yttra

Ävenfattar sitt beslut. i artikel finns bestämmelse motsvarande17 en en
artikel i direktivet 85/337 gränsöverskridande verkningar. Därom
föreskrivs medlemsstat konstaterar driften anläggningatt attom en av en
kan få betydande, negativ påverkan miljönpå i medlemsstaten annan
eller medlemsstat begär det, skall information ansökanen annan om
överlämnas till den andra och den allmänhet kan kommastaten attsom
beröras.

IPPC-direktivet skall genomfört efterår offent-senast trevara
liggörandet vilket kan beräknas bli höstenunder Enligt1996. över-
gångsbestämmelsema i skall direktivet 84/36020 bekämpningart. om

luftföroreningar från industrianläggningar upphöra gälla elva årattav
efter IPPC-direktivets ikraftträdande.
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verksamhetMiljöfarlig13.3

tidigare förslagregler ochGällande13.3.1

prövning skiljeroch formerna för dennatillståndsgivningReglerna om
utvecklad regleringMiljöskyddslagen harmiljölagstiftningen.isig åt en

tillstånd ochmeddelar besluttillståndsförfarandet och omvem somav
förutsättningar miljö-under vilkareglerinnehåller särskilda angersom

tillståndet tilländrade villkor förbegäraharmyndigheterna rätt att en
med stödreglerasverksamheterverksamhet. deFör av annansom

i frågaskiljer sig reglernamiljöskyddslagenmiljölagstiftning än om
tillhörande villkor fårbeslut medgynnandetillstånd och andrahur

föromprövning villkor skekanvattenlagenändras. Enligt attav
tillståndetVattendomstolen bestämmer iintressen.tillgodose allmänna

efter tillstånds-trettio årefter tio år ochfår ske, tidigastdetta senastnär
omprövningföreskrifterinnehåller särskildaNaturvårdslagendomen. om

ellerdelvis efter tio århelt ellerkan upphävastäkttillstånd. Dessaav
får regeringenkemiska produkterEnligt lagenkan ändras.villkoren om
föreskrifter fårvillkor. Enligt dessatillstånd ochföreskriftermeddela om

tidsbe-tillstånd inteNaturresurslagenshögst fem år.tillstånd gälla är
villkor. Enligtomprövningföreskrifteroch den saknargränsade om av

avloppsanlägg-tillstånd tillsärskilda reglergällerhälsoskyddslagen om
ningar, m.m.

gällertill miljöfarlig verksamhetmiljöskyddslagenenligttillståndEtt
miljöfarligmiljöskyddslagen fårenligt 23 §för all framtid men

tillståndshavarenbl.a.förbjudas,särskilt angivna fallverksamhet i om
återkallastillståndDå kanbetydande mån.åsidosatt villkor i även ett

Även för tillstånd gällerföreskrivitsvillkordelvis. dehelt eller ettsom
fall, framförsärskilt angivnadessa kan iframtidi princip för all men

Tillstånd kaneller upphävas.miljöskyddslagen, ändrasallt enligt 24 §
för begränsad tidlämnasmiljöskyddslagendock enligt §18 även om

särskilda skäl föreligger.
viss recipientavloppsvatten itillstånd till utsläppfrågaI enavom

bl.a. innebärsärskilda reglermiljöskyddslagenifinns 25 § attsom
efter tio år.själva tillståndet får omprövas

verksamhetsjälva denskyddTillståndet rättsligt mot attett somger
föreskrifter igrundupphöra påmed tillståndet tvingas avavses

i skydd längre gåen-består ocksåmiljöskyddslagen. Tryggheten ett mot
emellertidSkyddettillståndsbeslutet.följerde krav vad ärän avsom

kan den verksamhetvissa situationeriinte absolut, utanangettssom
tillvillkoren för verksamhetenochmed tillstånd tasett uppsom avses
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förnyad prövning. Som samlad benämning på detta förfarande brukaren
uttrycket omprövning användas.

Att frågor omprövning villkor har meddelats med stödom av som av
miljöskyddslagen har kommit behandlas särskilt utförligtatt i lagstift-
ningen beror på de krav kan ställas kanatt långtgående.som vara
Genom tillståndsmyndighetens beslut utsläppsbegränsade villkor ochom
andra restriktioner för anläggning, kan innehavaren sålundaen vara

investeringar.tvungen göraatt Mot den bakgrundenstora har det fram-
stått naturligt tillståndsbeslutet med sinaatt villkor tillståndsha-som ger

rättstrygghet i den meningen krav åtgärder intevaren att kanen nya
ställas, i lag angivna omständigheterutan föreligger.att

Stegvis har reglerna omprövning ändrats och omprövningsmöjlig-om
heterna blivit flera. I Miljöskyddskommitténs huvudbetänkande SOU
1993:27, 555 ff. finns detaljerad genomgång detta. Där framgårs. en av
bl.a hur det med tiden har blivit lättare för miljömyndighetema att
påfordra ändring villkor i tillståndsbeslut. Vidare framgårav att trots att
miljöskyddslagen tillämpats i drygt tjugo år har antalet ompröv-rena
ningsärenden enligt 24 § miljöskyddslagen vid Koncessionsnämnden och
länsstyrelserna varit litet. I genomsnitt kanske något enda år. Rentper
faktiskt har dock omprövning tillståndsvillkor skett i betydandeettav
antal fall pågående verksamheter tillståndsprövatsatt på tillgenom nytt
följd bl.a. förändringar i produktionen.av

Miljöskyddskommittén föreslog tillsynsmyndigheten minstatt en
gång tionde år skall denvart börpröva framställninggöraom om
omprövning. Om myndigheten inte beslutar framställning skallgöraatt
den skälen för detta. frågaI grunderna för omprövning föreslogange om
utredningen vidgade möjligheter ytterligare grund förattgenom som
omprövning föra de krav miljökvalitetsnorm kan innebära ochsom en
den planering den kan föranleda.

Många remissinstanser tillstyrkte kommitténs förslag. Koncessions-
l nämnden för miljöskydd ansåg dock tillsynsmyndighetemasatt
begränsade kan användas ändamålsenligt efter tio års änresurser attmer

7 obligatoriskagöra överväganden framställan ändringattom en om av
villkor skall göras.

lagrådsremissenI följdes inte förslaget. Där ansågs frågan detatt om
borde införas obligatorisk omprövningsförfarandeett beroende påvar
vilka kunskaper miljömyndighetema har utsläppen från den aktuellaom
inrättningen och utsläppens verkningar miljön. anfördesDet att
tillsynsmyndigheterna det med miljörapportersystemnumera, genom

infördes för några år sedan, borde ha god uppfattning hursom en om
företagens egenkontroll har utförts och vad detta har lett till. Likaså
borde den utbyggda miljöövervakningen ha lett till kunskaperna hosatt



hälsoskyddverksamhet och 339Miljöfarlig1996:103SOU

miljön.gäller tillståndet i Dedetökat,tillsynsmyndighetema har när
förfogande bordemiljömyndighetemastillstårbegränsade resurser som

föråliggandeDärföreffektivautnyttjas på det sättet. ettmest var
prövningar efter vissaobligatoriskatillsynsmyndighetema göraatt
myndighetensutnyttjainte det bästatidsintervaller sättet att resurser.

till EU-med-med hänsyn vårtgenerelltgällaskulle dock inteDetta
lagstiftningen.iåterspeglasvilket skullelemskap

myndighetenslagrådsremissenbehandlades ifrågaEn varsomannan
stället förtillstånd itidsbegränsatmeddelaväljamöjlighet attettatt att

Fördelen med bestämmatid.för vissvissa villkor att ettbestämma att
teknik ellerviss tidskall gälla förvillkor att nyavara en nyuppgavs

därmed villkorenochprövotidenutvecklas undermetoder hinner att
blivit fallet.skulle havad eljestslutligt kan bestämmas änsträngare som

kommit undermiljöskyddsärendenvisat sig i någrahade dockDet som
innehållit s.k.genomgående harbeslutetprövning,regeringens nästanatt

tillståndsmyndighetenföreslogslagrådsremissenprövotidsvillkor. I att
tidsbegränsatbeslutavälja mellanmöjlighetskulle attatt omges

för viss tid.villkormeddelatillstånd och att

miljöfarligmiljöbalkenenligtPrövningen13.3.2 av

verksamhet

tillstånd ellerkrav påföreskrivafårRegeringenFörslag: om
verksamhet.miljöfarligföranmälan

Även tillstånds-bliskall kunnaverksamheterpågående
pliktiga.

olägenheterförebyggaförändamålsenligtdetOm attär mer
individuelladengenerell karaktärföreskrifterdock ersättakan av

prövningen.
tillståndbara villkorskall intefortsättningen ävenI utan

kunna omprövas.

krav påföreskrivafortsättningsvisbör närRegeringen även om
skall krävas.verksamhet Ut-miljöfarligföranmälantillstånd eller

de effekternaturligtvisskall ställaskravför sådanagångspunkten ärnär
kriterieromgivningen. Deverksamheter harfrån olikautsläppensom

miljöskydds-vid tillämpningenutvecklatsharför miljöpåverkan avsom
mednaturligtvisbedömningen,grund förtillkunna liggalagen bör

Motsvarandefarlighet.olikakunskaperbeaktande ämnensomav nya
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gäller frågan verksamhet överhuvudtaget skall anmälnings-om en vara
pliktig.

Regeringen bör i fortsättningen föreskrivaäven det krävsnärom
tillstånd eller anmälan för inrättande avloppsanordningar i dagav som
regleras i hälsoskyddslagen. Detta bör regleras tillsammans med
utsläppen avloppsvatten i anordningen utifrån reglerna miljöfarligav om
verksamhet. börDet på idag krävassätt tillstånd ellersamma som
anmälan till kommunen.

Utredningen föreslår i avsnitt 22 regionala miljödomstolaratt skall
den nuvarandeersätta Koncessionsnämnden för miljöskydd. Miljödom-

stolarna skall frågor tillståndpröva till miljöfarlig verksamhetom som
hittills har Koncessionsnämnden,prövats dvs. vadav angettssom som
A-ärenden i bilagan till miljöskyddsförordningen. Också annan
myndighet regeringen bestämmer får frågor tillstånd.pröva Detsom om
kommer i likhet med tidigare länsstyrelsernaatt ävenvara som
fortsättningsvis skall B-ärenden enligt bilaganpröva förordningen.i Om
verksamheten den beskaffenheten,är den kan haattav antas en
begränsad miljöpåverkan, får regeringen föreskriva det ankommer påatt

kommun frågan tillstånd.pröva Sådanaatt ärenden kanen om avse
tillstånd installera och vissaatt värmepumpar andra enklare tillståndsä-
renden, i den föreslagna ordningen överförs från hälsoskydds-som
reglerna till miljöskyddsreglema. Frågor anmälan, dvs. C-ärendenom
enligt förordningsbilagan, skall fortsättningsvisäven kommu-prövas av
nema.

Möjligheten frivilligt ansöka tillståndatt obligatoriskävenom om
tillstånds- eller anmälningsplikt inte föreligger föreslås kvar.vara

13.3.3 Tillståndsplikt för pågående verksamhet

Miljöskyddskommittén föreslog det skulle införas möjlighetatt atten
föreskriva tillståndsplikt för pågående verksamheter och förslagetom

Ävenföljdes i lagrådsremissen. enligt vår uppfattning talar flera
omständigheter för införa sådan tillståndsplikt.att Fråganen om
tillståndsplikt för befintliga föroreningskällor behandlades i förslaget till
miljöskyddslag. I propositionen 1969:28 med förslag till miljöskydds-
lag uttalade sig föredragande departementschefen för sådanm.m. en
princip. I den efterföljande regleringen infördes också sådanen
prövningsplikt, dock begränsad omfattning. inventeringarDe harav som
gjorts miljöfarlig verksamhet under år visar hälftenav att närasenare av
alla i princip tillståndspliktiga anläggningar saknar tillstånd. Detta avser
särskilt mindre och medelstora verksamheter. Många dessa verksam-av
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miljöskyddsla-ändringar iårstillståndspliktiga 1981heter blev genom
verksamheterangeläget dessaföroreningssynpunkt detFrån är attgen.

tidigare för i avsnittredogjortstillståndsprövning. Somföremål förblir
till IPPC-direktiv krav påförslagetartikel iockså i 5finns det att13.2.4

verksamheterbefintligaåtgärder förvidtaskallmedlemsstaterna att som
genomförande drivsdirektivetsefterdirektivet åtta åromfattas senastav

direktivets artiklar.flertaletmedöverensstämmelsei av
regeringenmöjlighet förinförsdärför detföreslårUtredningen att en

verksamhet.för befintlig Dentillståndspliktföreskrivaatt nuom
verksamheter bör reglerasbefintligaförtillståndspliktenföreslagna

övergångstidtill balken ochövergångsbestämmelsemainärmare en
och omfatt-verksamheternastillMed hänsynbehövas.kommer artatt

för närvarandeverksamhetersärskilt prövasning detär avsom
Övergångsbestämmelser.dessaberöraskommerlänsstyrelsen att avsom

kommandeidettaförslagmedåterkommerUtredningen ettom
betänkande.

tillstånd ellerpåkravföreskrifterGenerella13.3.4 om
anmälan

föreskrifter skulle kunnagenerellaföreslogMiljöskyddskommittén att
ochomgivningspåverkanmed ringaverksamhetermeddelas för många

lagrådsremissen.följdes iförslagdettaäven
anledningdet finnsuppfattningenMiljöbalksutredningen delar attatt

meddelaomfattningi ökadverksamhetmiljöfarligförområdetinom
och såvittövergripandei frågorföreskrifter bådegenerella naturav mer

Vioch områden.verksamhetersärskildaskyddsåtgärder förgäller
utfärdaregeringenbemyndigande fördärför i 10 kap. 5 § attföreslår ett

framför allt kunnaskulleföreskrifter.generella Dessasådana avse
skallendastmiljöpåverkan deringahar såverksamhetersådana attsom

har gjortNaturvårdsverketgenomgånganmälningspliktiga. En somvara
finns godaockså detvisarMiljöskyddskommitténpå uppdrag attav

föreskrifter imeddelabranscherför vissamöjligheter att gemensamma
avseenden.olika

möjligtocksåföreskrifter bör detgenerellaövergripandeGenom vara
indivi-miljövårdsarbetet. Eninombefintligautnyttjabättreatt resurser

sålunda framståtillståndsbeslut kanvillkor iomprövningduell somav
med likartadeverksamheterfrågadetonödig omgång, ärnär omen

verk-kommunalavissamiljöeffekter,väl kändafunktioner och t.ex.
hushållsavfall.omhändertagandeslutligtsamheter avsom

generelladärkommunala sektorndenområde inomEtt annat
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föreskrifter med fördel bör kunna användas i stället för individuell
prövning kan behandlingen kommunalt avloppsvatten frånvara av

Skälet förtätorter. detta det inom landetär finnsatt antalett stort
kommunala avloppsreningsverk, tillståndsprövadeär enligtsom
miljöskyddslagen. Reningsverken till sin utformningär tämligen lika
varandra. Att åstadkomma skärpningar villkoren för varje reningsverkav

omprövning varje enskilt beslut framstårgenom onödigt inteav som
minst med hänsyn till Ävende detta skulle kräva. dettaresurser
område finns det EG-direktiv. direktivetI 9l/27l/EEG reningom av
avloppsvatten från tätbebyggelse i artikel 12.2 behörigaattanges
myndigheter skall säkerställa utsläpp från reningsverkatt för av-
loppsvatten från tätbebyggelse omfattas förhand fastställdaav
regleringar och/eller särskilda tillstånd. Det innebär det enligtatt även
direktivet kan meddelas generella regler på detta område. Vidare anges
i artikel 12.4 regleringama och/eller tillståndenatt skall regelbundet ses

och vidöver behov anpassas.
Även i förslaget till IPPC-direktiv det i artikel 9.8anges att

medlemsstaterna får fastställa särskilda skyldigheter för vissa kategorier
anläggningar i form generella, bindande föreskrifter iställetav för iav

tillståndsvillkoren. Detta gäller under förutsättninig det inte påverkaratt
skyldigheten genomföra tillståndsförfarandeatt iett enlighet med
direktivet och samordnat förfarande ochatt ett motsvarande högen
skyddsnivå för miljön helhet säkerställs. Detta innebär detsom att även
enligt IPPC-direktivet kan meddelas generella föreskrifter grundtan-om
karna i direktivet tillgodoses.

När miljökvalitetsnormer föreslagits i avsnitt 9 skall genomförassom
kommer möjligheten använda generella föreskrifteratt spela viktigatt en
roll.

Enligt EG:s rättsordning på miljöområdet råder alltså inte heller
något motsatsförhållande mellan generella regler och individuell
prövning. Tvärtom finns det andra direktiväven med tillståndsplikt för

rad olika verksamheter och enligt EG:s regelsystemen gäller då att
tillståndsmyndigheten vid sin prövning ärende skyldigett är rättaattav
sig efter de generella föreskrifter fastställtEG i fråga såvälsom om
skyddsåtgärder miljökvalitet. På motsvarande skulle alltså desättsom
svenska tillståndsmyndigheterna kunna förfara vid prövningen av en
tillståndsansökan där också generella föreskrifter gäller för verksamheten
i fråga.

Självfallet bör föreskrifterna klart framgå vilka krav ställs iav som
olika avseenden och vid vilka tidpunkter dessa skall uppfyllda.vara
Detta innebär övergångsregler olika slagatt kan bli aktuella. Förav att
önskvärd effekt skall uppnås med föreskrifter kan gälla helasom om-
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giltighetföreskrifterna haverksamhet börmiljöfarligrådet för även
ochframgår kap. 1 §21individuell karaktär. Dettaframför beslut avav

och medmedutarbetasmåsteföreskrifternainnebär storatt omsorg
Vid utformningenrättssäkerhetskrav.berättigadetillhänsyn tagen av

och övrigabranschorganisationerdemedskall samråd skeföreskrifterna
berörs.intresseorgan som

viss delregeringen förkanmiljöskyddslagennuvarandeEnligt 8 § en
Vifast elleravloppsvatten,förbjuda utsläpphelt ämnelandet gas.avav

finnaskan dockbalken.bestämmelse i Detmotsvarandeföreslår en
ellermark, byggnadanvändningförbjudabehov ävenatt avannanav

framför alltgäller dåförorening. Detmedförakananläggning som
materialsådantkan förorena,fastauppläggning t.ex.ämnen somsomav

paragrafen lagtsDärför har iurlakas.kantungmetallerinnehåller som
kap.10 4Bestämmelsen,förbjuda detta.möjlighetentill ävenatt

författningskommentaren.ibehandlas utförligare

kunnaTillståndet skall omprövas13.3.5

ochförbjudasverksamhetmiljöfarligfårmiljöskyddslagenEnligt 23 §
ivillkoråsidosatttillståndshavarenbl.a.återkallastillståndett om

sådanttillståndetskillnad mellanalltsåbetydande mån. Det görs somen
detmellanskillnadför detta. Dennavillkorenoch somsom anges

ivad reglerasochtillståndsmeningen,dvs.beslut,tillstånd i ett som
dettapraktiken harkonsekvenser. Iolyckligamedförtvillkor har

tillståndshavarenverksamhetenbegränsningdeninneburit att somavom
intetillståndet harsjälvaivillkoråterfinnsinteskall följa utanettsom

tillämpas.återkallelse kunnatellerförbudbestämmelsenangivnaden om
Miljöskyddsla-omprövning i 24bestämmelsengällerDetsamma om
vattenrättsligaivarit brukligtharvadformulering bygger somgens

i balken såändrasföreslår dettaMiljöbalksutredningensammanhang. att
Därmed behöveråterkallas ochfårtillstånd omprövas.det attatt anges

tolkningstvisternågrauppståfortsättningen inteiomprövningdet vid
tillstånd.vadochvillkor ärvad är somsomom
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Ökade13.3.6 möjligheter meddela tidsbegränsadeatt
tillstånd

Förslag: Tillstånd för miljöfarlig verksamhet skall i ökad
utsträckning kunna meddelas för begränsad tid. Om det finns risk
för grundvattnet förorenasatt vissa skall tidsperiodenämnenav

Ävenbestämmas till högst fyra år. i andra fall kan det vara
lämpligt tiden begränsas för verksamheteratt med kraftig
miljöpåverkan, till exempelvis tio år, eftersom det då blir en
automatisk omprövning i samband med ansökan tillstånd.nyttom
Tillstândsmyndigheten får bestämma i det enskilda fallet.
Regeringen får meddelaäven generella föreskrifter detta.om

Den tekniska utvecklingen och ökade kunskaper leder till samhälletsatt
miljökrav ändras och skärps. Därför kan enligt utredningen redanman

det skälet starkt ifrågasätta det riktigt alltidär meddelaav evigaattom
tillstånd och endast ha den möjlighet till meddeladeöversyn tillståndav
och föreskrivna villkor finns för närvarande, dvs. framför allt eftersom
initiativ från miljömyndighetema.

Dessutom ställs, har framgått genomgången EG-direktiv,som av av
i flera dessa krav på omprövning tillstånden efter begränsadeav av
tidsperioder. Detta gäller särskilt grundvattendirektivet 80/68 harsom
krav på tillstånd meddelas för begränsadeatt tidsperioder samt att
besluten Ävenfjärdeomprövas år. enligt direktivetvart 76/464 om
utsläpp farliga i fårämnen tillstånd endast beviljasvatten förav en
begränsad tidsperiod. direktivetI 91/271 rening avloppsvattenom av
från tätbebyggelse regleringarna och/elleratt tillstånden regel-anges
bundet skall och vid behovöver Vidare kommer det ises anpassas.
IPPC-direktivet, är ställas kravsnart på behörigaantaget, attsom att
myndigheter regelbundet förnyad bedömninggör tillståndsvillko-en av

och det nödvändigtär uppdaterar dem. Inom EUren, om normaltgörs
ingen åtskillnad mellan tillståndet sådant och villkoren beslutetutansom

helhet. Flera EU-länder, däribland Storbritannien,ses harsom en också
i till Sverige mycketmotsats vidsträckta möjligheter ochatt ompröva
återkalla tillstånd.

Här bör detäven inämnas 1992 års konventionatt skyddom av
Östersjöområdets marina miljö, den s.k. Helsingsforskonventionen,

i artikel 6 punkt 3 de särskilda förhandstillståndattanges därsom avses
skall kunna periodiskt förnyas. gällerDet skadliga frånämnen punkt-
källor, inte får Östersjöområdetssläppas direkt eller indirekt iutsom
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marina miljö särskild förhandstillstånd. innebärDet sådanautan ett att
tillstånd bör tidsbegränsas. Sverige har ratificerat konventionen prop.
1992/932237, 1992/93:JoU26, rskr.bet. 1992/932382 och har därför
skyldighet följa den.att

därför Sverige, förUtredningen uppfylla de kravatt attanser som
miljölagstiftningbör ställas på modern och gäller enligt våraen som

internationella åtaganden och kan förväntas komma börja gälla iatt
utsträckning enligt regler, bör öka möjligheternaEG:sännu större att

meddela tidsbegränsade tillstånd för bedrivande miljöfarligäven av
verksamhet. dag enligt miljöskyddslagen särskilda förkrävs skälI att

för miljöfarligmeddela tidsbegränsade tillstånd verksamhet. Vi föreslår
balken skall innehålla regler tillstånd ochatt attgemensamma om

tillstånd skall få lämnas för begränsad tid. vissa kapitel i balken finnsI
dessutom särskilda bestämmelser tidsbegränsning tillstånd, t.ex.om av
för godkännande bekämpningsmedel normalt får meddelas förav som
högst fem Vi föreslår inte det införs sådan särskilt angivenår. någonatt

miljöfarligbegränsning för tillstånd till verksamhet. Regeringen bör i
stället bemyndigande meddela föreskrifter tidsbegränsningett attges om
i fall där behövs. bör bl.a. gälla verksamheter där detde detta Detta
finns risk för grundvattnet förorenas med vissa sådanaFörämnen.att
bör föreskrivas längsta tillståndstid fyra år för uppfyllaatten

Ävengrundvattendirektivet. i andra fall kan det lämpligt tidenattvara
begränsas för verksamheter med kraftig miljöpåverkan, tillstora

automatiskexempelvis tio år, eftersom det då blir omprövning ien
tillstånd. föreskrifter inte harsamband med ansökan Om någranyttom

får tillståndsmyndigheten i det enskilda falletmeddelats, avgöra om
tillstånd skall tidsbegränsas.

nuvarande dock inteinnebär skillnad regler, såDetta stormot somen
framgått,kan få intryck Redan idag kan, tillståndman av. som

tidsbegränsas det finns särskilda skäl. Vidare kan villkor omprövasom
eller efter tid EG-reglema kräver detta.efter tio år kortare Ompröv-om

enligt vissa grunder.ning kan ske tidigareäven
obligatoriskde fall tillstånd tidsbegränsas blir det i ställetI en

till-omprövning tillstånd och villkor eller uttryckträttareav en ny
tillståndstiden prövning då skallståndsprövning går Dennär ut. som

förväntas mindre omfattande för verksamhetkan bligöras än en ny
aktuell deteftersom lokaliseringsfrågan inte blir på redansätt närsamma

det bedömagäller befintlig verksamhet. Vidare lättareär att enen
varit i drift antal år.verksamhet redan har ettsom

automatiskafördel med tidsbegränsade tillstånd det blir ochEn är att
och det därmed blir regelbundenregelbundna omprövningar att en

möjliga teknik används.uppdatering villkoren, däribland bästa Enattav
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fördel med tidsbegränsade tillstånd verksamhetsutövarenär attannan när
tillståndet går är ansökan ochut, tvungen göra därmedatt måsteen ny

in den utredning behövs. Tillsynsmyndighetema behöver såledesge som
inte idag lägga omfattande arbete på ansökaettsom attner om
omprövning. Detta har hittills varit bidragande orsak till antaletatten
omprövningar blivit så få. skyldighetEn för verksamhetsutövaren att ge

den utredning behövs för omprövning föreligger för övrigt sedansom
några år tillbaka enligt 13 § miljöskyddslagen detta har inte ökata men
antalet omprövningar. Som tidigare oftast omprövningangetts görs av
tillståndsvillkor pågående verksamheter tillståndsprövasatt pågenom

till följd bl.a. förändringar i produktionen.nytt Om sådanav ompröv-
ning kommer ske innan tidsbegränsat tillståndatt går börett ut
verksamhetsutövaren få välja alla villkor, dvs. hela tillståndet skallom

och tillståndstidomprövas skall börja löpa, eller bara deten ny om som
ändras skall detOm väljs bör tillståndstidenprövas. för densenare nya
delen så hela tillståndetsättas denatt omprövas ursprungliganär
tillståndstiden går ut.

Nackdelen med tidsbegränsade tillstånd det leder tillär ökatatt ett
resursbehov siktpå sådana meddelas i utsträckning.större Dessaom
ökningar skall inte överdrivas. det förstaFör kan kravet endast avse nya
verksamheter. företagDe redan har tillstånd inte tidsbe-ärsom som
gränsade berörs inte, längeså verksamheten inte förändras så attsom en

tillståndsprövning måste ske. Beträffande dessa kommerny ompröv-
ningsregler ungefär motsvarande de nuvarande gälla.att

Vidare bör, tidigare, tidsbegränsade tillståndangetts endastsom
användas det finns behov det. börnär Det framför allt gälla storaav
verksamheter har kraftig miljöpåverkan. Dessutom kommersom en
tillsynsmyndighetema beträffande de tidsbegränsade tillstånden tillatt

del slippa det arbete i dag läggsstor på bedömningensom ner av om
omprövning bör i de flesta fall integöras, leder till någonattmen som
framställning detta börHär detgörs. prövnings-även nämnas attom

vi föreslår kommer bli flexibelt.system Koncessionsnämndenatt mera
regionala miljödomstolarersätts lättare Koncessionsnämndenänav som

kan till ökningar och minskningar i mål- ochanpassa resurserna
Övrigaärendetillströmningen, eftersom de ingår i tingsrätt. ompröv-en

ningar skall fördelas drygt tjugotal länsstyrelser. Vidare kommerett
vi till delar ifrån det problem finns förstora närvarande attsom
länsstyrelsen både beslutsmyndighetär och tillsynsmyndighet och därför
skall initativ till omprövning beslut. Eftersomta det obligato-av egna
riskt blir omprövning i samband med tidsbegränsade tillstånd gåratt ut,
under förutsättning vill fortsätta driften, kan omprövningatt enligtman
övriga särskilda omprövningsgrunder förväntas bli färre förännu än
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närvarande.

Prövningens omfattning13.3.7

Prövningen miljöfarlig verksamhetFörslag: skall inteav en
omfatta enbart utsläppen från verksamheten. Också frågor om
kemikalieanvändning och resurshushållning skall prövasom
utifrån balkens aktsamhetsregler och omfattas villkor.av

tillstånd skall kunna omfatta olikaEtt verksamheter med
villkor dessa vidtar åtgärder.att gemensamt

viktigt prövningen verksamheterDet inte bara omfattarär störreatt av
utsläppen från verksamheten också effekterna verksamheternautan av
i vidare miljöperspektiv. Utgångspunkten för all prövning måsteett vara

bedöma verksamheten får bedrivas eller den planeradeatt om om
verksamheten bör få komma till stånd.

Vid bedrivande och prövning miljöfarlig verksamhet skall vidareav
de allmänna aktsamhetsreglema tillämpas. gäller tillDetta börja medatt
försiktighetsprincipen och bestämmelsen de skyddsåtgärder ochatt
försiktighetsmått behövs skall vidtas. Vid tillämpningen dessasom av
grundläggande principer skall övriga aktsamhetsregler iakttas.

gäller lokaliseringsprincipen.detta Enligt denna skall platsFörst en
väljas lämplig utifrån balkens allmänna mål och grundläggandeärsom
principer, de grundläggande och särskilda bestämmelserna ändradom
markanvändning nuvarande kap.2 och 3 NRL reglerna miljö-samt om
kvalitetsnormer. likhet med nuvarande bestämmelse i miljöskydds-l 5 §
lagen skall plats väljas så ändamålet kan uppnås med minstaatten
intrång och olägenhet oskälig kostnad. den miljökonsekvensbe-Iutan
skrivning skall inges tillsammans med ansökan skallsom anges
alternativa lokaliseringar.

ytterligare aktsamhetsregel skall tillämpasEn principenärsom om
bästa möjliga teknik. nuvarande miljöskyddslagenDenna §5är genom
redan inarbetad i prövningssammanhang. Vid tillämpning den skallav
emellertid i fortsättningen flera allmännade övriga aktsamhets-även av
reglema användas.

dessa regler produktvalsprincipen, vilket innebärEn använd-är attav
ningen kemiska produkter måste uppmärksammas vid prövningen.av

har hittills varit brist tillståndsmyndigheten vidDet prövningatten
enligt miljöskyddslagen i utsträckning,inte på själv-större ett mera
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ständigt har kunnat kemikalieanvändningensätt vid miljöfarligpröva
verksamhet. Endast i den kemikaliemamån har haft betydelse för
utsläpp till omgivningen har kemikalieanvändningen enligtprövats
miljöskyddslagen. Därför har det varit utsläppsmängdema till heltsom
övervägande del varit förstyrande denna prövning. sådantEtt synsätt är
emellertid alltför statiskt och bygger föråldrad på vaden syn en
prövning bör innebära. bör alltså ankommaDet på tillståndsmyndigheten

användningen kemikalier och villkor fastställaövervägaatt attav genom
regler kemikaliehanteringen. kemikaliehanteringDen det gällerom som

den kan leda till förhållandena i den miljönär påverkasatt yttresom
tex.negativt, miljöpåverkan. bör betonasDet det ärattgenom varomas

fråga prövning enligt produktvalsprincipen och inte avgöraattom en
huruvida den framställda f°ar marknadsföras eller inte. sådanaFörvaran
avgöranden skall de särskilda föreskrifterna kemiska produkterom
tillämpas. det gäller den inre miljön,När bl.a. arbetsmiljön, medavses
förslaget till miljöbalk ingen ändring i förhållande till nuvarande
ordning. bör dock observerasHär utformningen villkor be-att av
träffande användningen kemiska produkter måste på sådantgöras sättav

den inte omöjliggör för verksamhetsutövaren själv tillämpaatt att
produktvalsprincipen han sin verksamhet. Produktvalsprin-när utövar
cipen fortlöpandeskall tillämpas alla verksamhetsutövare oavsettav om
de har tillstånd eller inte och kemikaliefrågoma haroavsett prövats.om
Vid den tillämpningen skall sådana riskabla kemiska produkter kansom

med mindre riskabla produkter inte användas.ersättas
Ytterligare aktsamhetsregler skall tillämpas vid prövningsom av

miljöfarlig verksamhet kretsloppsprincipen och principenär om
hushållning med och energi. I enlighet med det vidarenaturresurser
perspektiv miljöbalken skall bygga bör också frågorsom om
resurshushållning ingå i prövningen. sådan avvägningEn måste
naturligtvis i det enskilda prövningsärendet koncentreras på särskilda
frågor. Då bör särskilt möjligheterna återvinna och återanvändaatt
material frågor avfallshanteringen uppmärksammas. börDetsamt om
naturligtvis inte heller här komma frågai tillståndsmyndigheten skallatt

någon bedömning huruvida den producerade bör få förasgöra utvaran
på marknaden eller inte. ‘

härDen angivna tillämpningen aktsamhetsreglema kommer haattav
stöd i förslagetEG-rätten. till IPPC-direktivI det i definitio-även anges

i artikel 2 det skall fastställas vad bästa möjliganäratt ärnerna som
teknik bör punkterna i bilaga särskilt4 beaktas. punkterDe som anges
där bl.a. användning avfallssnål teknik,är användning ämnenav av

mindre farliga, främjande återvinning och återanvändningärsom av
utsläppta används i och i förekommandeämnen fall,av som processen,
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avfall, och hushållning med råvarorinklusive vatten och energi-av
effektivitet.

13.3.8 Gemensam prövning

Miljöskyddskommittén hade föreslagit den miljöfarligatt utövarsom
verksamhet tillsammans med någon skall kunna förplikta sig attannan

med denne iaktta villkor gäller åtgärder förgemensamt attsom
förebygga eller avhjälpa skada. Någon motsvarande regel finns inte i
dag och remissopinionen blandad i frågan. lagrådsremissenIvar
föreslogs liknande bestämmelse och anfördes sådan ordningatten en
bör kunna fungera det finns klart angivna mål för hur miljönnär i det
berörda området skall kunna förbättras och någon form utveckladav
planering för hur påverkan på miljön skall kunna minskas. Bestämmel-

skulle enligt remissen kunna fungera instrument förett göraattsen som
företagens miljöarbete kostnadseffektivt. Vi föreslår också sådanmer en
regel i kapitlet allmänna regler för prövningen, kap.21 7 Somom
förutsättning för villkor vidta åtgärder gälleratt gemensamt att
möjligheterna uppfylla miljökvalitetsnormer ökar eller fördelaratt att
från hälso- och miljösynpunkt uppnås något sätt.annat

Grunder återkallelse13.3.9 för tillstånd och änd-av
ring villkorav m.m.

Förslag: balkenI särskilda grunder för upphävandeanges av
tillstånd och omprövning villkor.av

Återkallelse tillstånd och omprövning villkor förav av
miljöfarlig verksamhet får ske bl.a. vilseledande uppgifterom
lämnats, tillstånd och villkor inte följts, förhållandena inär om-
givningen påkallar detta, användningen teknikom av annan
skulle medföra mindre påverkan på miljön eller verksam-om
heten medverkar till miljökvalitetsnorm överträds. Kravenatt en
för få återkalla givetvis högre för omprövning.att är än

särskilda förhållandenDe kan finnas med hänsyn tillsom
miljöskyddet och naturvårdens intressen för särskilda områden i
landet kan ligga till grund för begäran omprövningäven av av
villkor.
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Möjligheten väcka fråga omprövning villkor eller upphävandeatt om av
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligtstår miljöskyddslagen inteav

för alla. Statens naturvårdsverk och i vissa fall länsstyrelsen elleröppen
tillståndshavaren kan påkalla omprövning. Uppdelningen mellan
myndigheterna beroende tillstånd har meddelatsär ettav om av
Koncessionsnämnden eller länsstyrelsen. Om Koncessionsnämndenav

tillståndsmyndighet kan den inte själv frågan, då fordrasär ta utanupp
ansökan Naturvårdsverket. länsstyrelsen tillstånds-Närgörs äratt av

myndighet kan den själv initiativ till omprövning. Anledningen tillta
denna skillnad rolllänsstyrelsen har både tillståndsmyn-är att en som
dighet och tillsynsmyndighet. dubbla roll har inteDenna Kon-som
cessionsnämnden.

Miljöskyddskommittén föreslog länsstyrelsen i de fall den haratt
tillsynen verksamhet borde i dag till-över rätten ges samma som
kommer Naturvårdsverket hos Koncessionsnämnden väcka frågoratt om
omprövning villkor har meddelats nämnden. lagråds-Iav som av
remissen följdes förslaget och anfördes det framstår naturligtatt attsom
den myndighet har den direkta tillsynen också skall kunna påkallasom

omprövning villkoren. sådan förändring iEn begärarätten atten av
omprövning leda till omprövningsinstitutet skulle utnyttjas iattantogs

omfattning vad hittills varit fallet. motsvarandePåstörre än sättsom
föreslogs kommun har tagit tillsynen från länsstyrelsenöveratt en som
skulle kunna påkalla omprövning hos länsstyrelsen eller Koncessions-
nämnden beroende de regler gällde i det aktuella fallet.som

Även vi föreslår alla tillsynsmyndigheter skall ha påkallarättatt att
omprövning hos tillståndsmyndigheten, enligt förslag blirvårt desom
regionala miljödomstolama och länsstyrelserna. föreslagnaDen nu
utökade för tillsynsmyndighetema begära omprövning utesluterrätten att
dock inte det kan finnas tillfällen, då det framstår befogat,att attsom
villkoren för flera företag blirinom bransch föremål för omprövningen
i har i frågasammanhang, skett raffinaderier. Förett t.ex. som om en
sådan framståromprövning övergripande och samlad hanteringen av
frågan på central nivå den effektivaste finns ocksåDet andravägen.som
tillfällen omprövningsfrågoma bör nationell nivåpå förnär övervägas

åstadkomma samlad lösning. Naturvårdsverket bör därför alltid haatt en
och skyldighet central miljöskyddsmyndighet påkallarätt attsom

omprövning miljöfarlig verksamhet, vilken myndighetoavsettav som
tillsynsmyndighet.är
Även enskilda ärenden bara gäller enstaka företag kan ha storsom en

principiell betydelse och betydelsefulla allmänna intressen. vissaIavse
fall kommer myndighet hand såväl tillsynenhaattsamma om som
tillstånds- och omprövningsfrågor inom visst förområde. och sigIett
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skulle det bättre någon myndighet den svaradeänvara om annan som
för omprövningen hade initiativ till omprövning kom tillatt ta ståndatt
och denna synpunkt fördes fram också Miljöskyddskommittén. Enav
sådan ordning skulle bättre för förtroende för prövnings-attvara ge
myndigheternas opartiskhet. Det skulle emellertid, i lagråds-som angavs
remissen, svårt få den fungera tillfredsställande, eftersomatt deattvara
kunskaper behövs för båda uppgifterna ibland finns samlade hossom en

Ävenoch myndighet. den omständigheten, de begränsadeattsamma
står till miljömyndighetemas förfogande måste utnyttjasresurser som

bästa ledde i lagrådsremissensätt, till den slutsatsen tillstånds- ochatt
tillsynsfrågor borde hållas hittills och därför föreslogs intesamman som
någon ändring i detta hänseende. Vi föreslår inte heller någon ändring

detta. Vårt förslag tillstånd skall tidsbegränsas iatt störreav nya
utsträckning i fortsättningen innebär dock problemet på sikt kommeratt

minska. de fallI tillstånd enligt balken tidsbegränsasatt blir detnya
automatiskt förnyad prövning vid förnyad ansökan tillsyns-utan atten
myndigheten behöver framställning det.göra om

När det gäller reglerna för omprövning tillstånd och villkornär av
för miljöfarlig verksamhet skall få ske kommer reglerna i balken iatt

med nuvarande regler.överensstämma Omprövningstort skall fåsett ske
förhållandena i omgivningen påkallar dettanär eller användningen av

teknik skulle medföra mindre påverkan miljön. Vi utvidgarannan
dock reglerna vi föreslår också miljökvalitetsnormer ochatt attgenom
föreskrifter meddelas förbud för utsläpp inom särskildasom om
områden i landet kan ligga till grund för begäran omprövningav av
tillstånd och villkor.

l3.3.lO Sakägares och allmänhetens möjligheter att

påverka

Sakägare och allmänhet skall ha och möjlighet sigrätt överatt yttra en
ansökan tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningen.över skallDeom
vidare kunna och sig vid sammanträdenärvara prövningyttra t.ex.om

miljöfarlig verksamhet vid besiktning på den tilltänkta platsensamtav
för verksamheten. har behandlatsDetta i samband med reglerna om
miljökonsekvensbeskrivningar, avsnitt 10. Genom offentliggörandetatt

ansökan och kallelse till sammanträde kommer ske på sedvanligtattav
kungörelse införs isätt ortstidning kan det enskildaantasgenom attsom

och organisationer på olika sig berörda får kännedomsättsom anser om
ärendet och dess handläggning. föreslagnaDen ordningen ingen nyhetär
i sak de bestämmelser föreslås innebär förstärkningmen som en av
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dessa möjlighet påverka. framgår avsnittSom skall27attgruppers av
miljöorganisationer också få överklaga tillståndsbesluten.rätt att

enskilda förSakägare och andra har närvarande inte någon rätt att
begära omprövning. Liksom Miljöskyddskommittén utredningen dengör
bedömningen, lämpligt i miljöbalkendet inte införa sådanäratt att en

bör däremot tillsynsmyndighetemas sak inhämtaDeträtt. attvara
synpunkter i frågor där det kan befogat ochsakägamas ocksåattvara

tillvarata deras intressen.

Särskilda regler hälsoskydd i balken13.4 om

Hälsoskyddslagen arbetas i miljöbalken vilket innebärFörslag:
aktsamhetsregler kommer gälla hälsoskyddet.balkens ävenattatt

olägenhet ändras till olägenhet försanitär männi-Begreppet
skors hälsa.

sanitär olägenhet ändras till olägen-13.4.1 Begreppet
het för människors hälsa

hälsoskyddslagen lagens syfte hindra uppkomstenEnligt §l är att av
sanitära olägenheter och undanröja sådana olägenheter. Med sanitäratt
olägenhet störning kan skadlig för människors hälsaavses en som vara

tillfällig. Lagstiftningensoch inte ringa eller helt regler in-är ärsom
från användningen fast ellerriktade på störningar härrör lössom av

egendom. Enligt lagen skall eller nyttjanderättshavare till6 § ägare
berörd egendom vidta de åtgärder skäligen kan krävas för hindraattsom

olägenhet.uppkomsten och undanröja sanitärav
Miljöskyddskommittén föreslog definition sanitärmotsvararen som

vilka karaktärolägenhet och störningar sådanär attsom avsom anger
balkens skyddsregler tillämpliga. användes begreppet olägenhetDärär
för stället för olägenhet detta förslagmänniskors hälsa i sanitär och
följdes i lagrâdsremissen.

Vi föreslår också sanitär olägenhet olägenhet förersättsatt av
förslag till definitionmänniskors hälsa i vårt balkförslag. Vårt är att

störning enligtmed olägenhet för människors hälsa avses en som en
menligtmedicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan och

inte ringa eller helt tillfällig. lagrådsremissenIär attangavssom
gällandeförslaget i den innebar, jämfört med de reglerna, vissennu
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utvidgning tillämpningsområdet för hälsoskyddsreglema därförav att
störningaräven uppkommer i andra sammanhang vid använd-änsom

ning egendom skulle omfattas. Därmed torde ha framför alltav avsetts
skrän och andra oljud från vistas allmänna platser.personer som
Vidare i remissen ändringen torde ha liten praktiskatt betydelse,angavs
särskilt bakgrund ringa eller helt tillfälligamot störningar liksomattav
tidigare inte skall omfattas. Vi den i remissen föreslagnaattanser
ändringen har litenså praktiskt betydelse vi inte föreslår någon sådanatt
ändring beträffande anknytningen till egendom. Möjligheterna ingripaatt
med stöd miljöbalken i syfte förebygga eller undanröja olägen-attav
heter för människors hälsa skall i likhet med för närvarande omfatta
endast sådana olägenheter har anknytning till användningsom av
egendom, såväl fast lös egendom, dvs. olägenheter och störningarsom

har koppling till den fysiska miljön. Det innebär definitionensom att
omfattar negativa hälsoeffekter både fysisk och psykisk karaktär tillav
följd störningar buller, kyla, drag, lukt, ohyra ocht.ex. andraav
skadedjur. Andra förhållanden i människors livsmiljö i och för sigsom
kan innebära allvarliga och icke tillfälliga olägenheter för människors
hälsa, långvarig arbetslöshet, intet.ex. har kopplingar till denmen som
fysiska miljön ligger utanför miljöbalkens tillämpningsområde.

enlighetI med den praxis har utvecklats enligt hälsoskyddslagensom
omfattar definitionen inte bara direkt hälsoskadliga störningar ävenutan
störningar påverkar människors psykiska välbefinnande såsom dåligsom
lukt. Vi dock inte det finns skäl uttryckligen medatt attanser ta
välbefinnandet i definitionen eftersom störningar enbart medförsom
psykisk påverkan redan i dag kan sanitär olägenhetutgöra enligt
hälsoskyddslagens regler. Bestämmelsen skall dock bara omfatta
störningar vid medicinsk eller hygienisk bedömning kansom en anses
påverka hälsan och välbefinnandet.

definitionenDen innebär inte heller någon ändring det gällernärnya
frågan i vilken utsträckning behoven hos särskilt känsliga skallpersoner
beaktas, allergiker. Vid bedömningent.ex. olägenhet i lagensav om en
mening föreligger bör hänsyn således tilläven någottas ärpersoner som

känsliga vad kan normalt.änmer som anses
Det med särskilda miljökvalitetsnormersystem införssom nu

kommer få särskild betydelse på hälsoskyddsområdetatt och bör på sikt
leda till bättre och effektivare hälsoskydd. denFör praktiska tillämp-
ningen det nödvändigt myndigheterär och enskilda kan hämtaatt
ledning i miljökvalitetsnormer eller andra föreskrifter gräns-som anger
värden eller andra kriterier för beaktansvärd olägenhet skallnär en anses
föreligga. Föreskrifter och riktlinjer från främst Socialstyrelsen har sedan
länge i hälsoskyddsarbetetanvänts stöd vid tillämpningenettsom av

16-072912
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olägenhet.reglerna sanitärom
får främst betydelse vid myndigheternas arbe-Miljökvalitetsnormerna

grund för föreskrifter.med prövning och tillsyn och generellate som
överskrids, kan det leda till olika åtgärder i skilda fall. OmOm en norm

stömingskälla, maskin användsfråga enstakadet är t.ex. en somom en
tillsynsmyndighetemabullemorm för bostäder överskrids, börså att en

miljökvalitetsnorrn överskrids inomdirekt vidta åtgärder. När etten
miljöpåverkan från flera störande verksam-område på grundstörre av

åtgärdsplan för sikt komma till medkan det krävasheter, rättaatten
olägenhetema.

hälsoskydd-särskilda miljökvalitetsnormema bör det pådeUtöver
för generella föreskrifteralltjämt finnassområdet ävensamtutrymme

myndigheter.riktlinjer beslutassom av
anläggningarinförs bestämmelseföreslår detVi även attatt en om

och användas sådantgrundvattentäkter skall inrättasför sättett att
hälsa uppkommer. det behövs förför människors inte Omolägenheter

fårmänniskors hälsa skall uppkomma,olägenheter förhindraatt att en
inrättatillstånd eller anmälan förföreskriva det krävskommun attatt

områdenanläggning för grundvattentäkt i däranvändaoch en ny
befaras uppkomma.grundvatten råder eller kan Förknapphet på sött

anmälningspliktfår kommunen föreskrivabefintliga täktanläggningar om
områden.inom angivna

från Grundvattenutredningen isig förslagFörslaget grundar ett
enskilda brunnar, SOU 1994:97,betänkandet Reglering Vattenuttag urav

del. Förslaget harMiljöbalksutredningen i dennaöverlämnats tillsom
positiva tillremissinstansernaoch de flestaremissbehandlats var

möjlighet införa tillstånd- ellerförslaget kommunerna attatt ge en
anmälningsplikt.

tillmöjlighet kommasyftar till kommunernaFörslaget attatt enge
blivit alltknapphet grundvattenmed problemet med sötträtta som

brunnarfallet brunnar sinaromfattar såväl detvanligare. Det att attsom
fråga områden där detsaltvatteninträngningar.drabbas Det är omav

i tillräckligtillgång tillbostäder inte harantingen finns vattensom
fördär det finns riskgodtagbar kvalitet elleromfattning och attav

grundvattenuttagen frånuppkomma. Orsakensådana problem skall är att
föreller kan befaras bli Kommuneni dessa områdenbrunnar är stora.

anmälningsplikt förhindratillstånds- ellerföreskrivakan att omgenom
anläggningar.användningeneller påverkatillkomsten av nyaav

vidlokaliseringen och kan till-påverkakan då ocksåKommunen
kontrolleras exempelvis detdetståndsprövningen krävaäven att om

radonhalter iförekommer vattnet.
tredje kapitel skallaktsamhetsreglema i balkensallmännaDe
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tillämpas på verksamheter kan medföra olägenheter för människorssom
hälsa och den nuvarande bestämmelsenersätter i 6 första§ stycket
hälsoskyddslagen. gällerDet särskilt regeln i kap.3 3 § verksam-att en
hetsutövare skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått som
behövs för förebygga, hindra eller motverkaatt verksamheten kanatt
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra
angelägna allmänna eler enskilda intressen. Begreppet verksamhet skall

vidsträckt tolkning och medför inte någon inskränkningges en av
tillämpningsområdet för reglerna hälsoskydd jämfört med nuvarandeom
ordning. Således gäller liksom tidigare redan underlåtenhetatt atten
vidta viss åtgärd kan skäl för ingripande enligt detta kapitel.en vara
Såväl förebyggande åtgärder och andra försiktighetsmått åtgärdersom
för motverka redan uppkommen olägenhetatt omfattas.en

Att hälsoskyddslagen förs i miljöbalken bör inte komma ledaatt
till några grundläggande förändringar i kommunernas verksamhet
hälsoskyddsområdet. Införandet miljökvalitetsnormer kan särskilt påav
sikt stärka och effektivisera hälsoskyddsarbetet. bestämmelserDe i
hälsoskyddslagen inte flyttas till balken kan i förordning.tassom en

l3.4.2 Hälsoskydd i lokaler och bostäder

Sanitära olägenheter i inomhusmiljön har traditionellt varit huvudin-en
riktning för hälsoskyddsarbetet. Flertalet regler i hälsoskyddslagen rör
inomhusmiljön.

Miljöskyddskommittén föreslog i kapitel hälsoskydd be-ett om
stämmelser i överensstämde med hälsoskyddslagenstort ochsom
föreslog bestämmelser bostäderäven i dag finns i 3 och 4om som
hälsoskyddsförordningen. Flera remissinstanser ansåg de föreslagnaatt
bestämmelserna för detaljerade, särskilt vid jämförelse medvar en
övriga kapitel i balken.

Vi föreslår de bestämmelser i balkenatt mindretas görssom
detaljerade. Bestämmelserna skall gälla bostäder och lokaler för
allmänna ändamål, så exempelvis samlingslokaler, lokaler föratt vård
och undervisning och hygienisk behandling, idrottsanlägg-omsorg,
ningar, badanläggningar och hotell omfattas. Ytterligare bestämmelser
får meddelas förordningari och myndighetsföreskrifter.

När det gäller bostäder och lokaler bör uppmärksammasäven
bestämmelserna i den lagen 1994:847 tekniska egenskapskravnya om

byggnadsverk, BVL. innehållerLagen regler motsvararm.m. som
tidigare bestämmelser i kap.3 PBL och i byggproduktlagen
1992:1535.
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byggnader uppförs eller ändrasställs bl.a. krav påBVLI att som
egenskapskrav i fråga bl.a. skyddskall uppfylla väsentliga tekniska om

hälsa och miljö, skydd bullermed hänsyn till hygien, mot samt
värmeisolering. Huvuddelen kraven i harenergihushållning och BVLav

89/106/EEG, 93/68.byggproduktdirektiv ändratsin grund i EG:s
egenskap-förordningen tekniskapreciseras i 1994:1215Kraven om

bl.a. kravdessa bestämmelser ställs påskrav på byggnadsverk Im.m.
radon,farliga farlig strålning t.ex.tillfredsställande skydd mot gaser,

eller mark bristfälligteller förgiftningförorening vatten samtav
och fast eller flytande avfall.omhändertagande avloppsvatten, rökav
inte medför risk förbullemivåVidare ställs krav på som personersen

under tillfredsställandemöjliggör vila och arbetehälsa och sömn,som
värmekomfort. kravtillfredsställande Dessaförhållanden påsamt en

tillämpningsföreskrifter har beslutatspreciseras ytterligare i som av
Boverket.

underhållas så derasföreskrivs vidare byggnader skallI BVL attatt
Avsikten med denna bestämmelsei huvudsak bevaras.egenskaper är att

försämras förhållande tillpåtagligt skall ibyggnadens funktioner inte
åtgärderkan inte krävasursprungligen krävdes.vad Däremot somsom

och funktioner ellerbyggnaden tillförs egenskaperinnebär attatt nya
tillgodose bl.a.anordningarstandard höjs. Vad gällerdess attsom avser

hälsa och miljö energi-hänsyn till hygien,kraven på skydd med samt
stånd,dessa skall hållas ivärmeisolering krävs dockhushållning och att

ske anord-kontinuerlig skötsel måstevilket innebär bl.a. t.ex.att av
bestämmelser iventilation. Med stöd BVLningar för ochvärme av

funktionskontroll ventilations-ställs förordningen 1991:1273i avom
förkontroll sådanasärskilda krav återkommandepå systemsystem av

inomhusklimat bl.a. bostäder.tillfredsställande i PBL:ssäkerställaatt ett
säkerställatillämpas förkontrollsystem skalltillsyns- och attatt

egenskapskraven i gällertekniska BVL. Dettabyggnaderna uppfyller de
byggnadsnämndema möjlighetunderhållskraven. Härigenomäven ges

användnings-handräckning och i vissa fallmed föreläggande,ingripaatt
ekonomiska förutsättningarBestämmelser skallförbud. attgesom

i lagenhälsoaspekter, finnsbostadshus, bl.a. felavhjälpa fel i som avser
lägenheters skickreglerbyggfelsförsäkring. Vissa1993:320 omom

hyreslagen.jordabalken,finns också i kap.12
förhållanden försåledes sikte påanknutna författningarmedBVL tar

byggnadensochharvilka fastighetsägaren ansvaretytterst som avser
byggnadersäkerställasyftar tilloch skick.utförande Kraven att att som

hälsoskyddssynpunkt förbl.a.krav frånuppfyller rimligai bruktas
upprätthålls underegenskapernai övrigt ochboende och brukare att

driftsskedet.
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Miljöbalkens bestämmelser hälsoskydd syftar främst tillom att
reglera sådana olägenheter för människors hälsa kan uppkomma isom
samband med användning byggnad. Det måste dock ävenav en vara
möjligt i enskilda fall med stöd balkensatt hälsoskyddsbestämmelserav
ställa krav på byggnader, detta motiveratär förhållandena iom p.g.a.
den aktuella byggnaden, forskningsrön e.d. Miljöbalken bör såledesnya
i dessa frågor fånga sådant inte har reglerats eller omgåendeupp som
kan åtgärdas inom för bygglagstiftningen.ramen

dessaI fall bör givetvis ellerövervägas ändrade krav börom nya
ställas inom för bygglagstiftningen både såvittramen avser ny som
befintlig bebyggelse. Miljöbalkens regler möjliggör för berörda
myndigheter inom respektive ansvarsområdeatt minimikrav frånange
hälsoskyddssynpunkt. kravDe ställs på byggnader enligt miljöbal-som
ken bör dock inte innebära generella krav på åtgärder från fastig-
hetsägamas sida eller varaktigt högre motsvarandeän krav enligtvara
bygglagstiftningen.

Miljöbalkens regler och bygglagstiftningen bör således kunna
tillämpas parallellt. En motsvarande bedömning gjordes hälso-när
skyddslagen infördes. En parallell tillämpning förutsätter givetvis ett
mycket samarbete mellannära de föreskrivande myndigheterna. Bl.a.
måste bevakas de krav på byggnaders tekniskaatt utformning kansom
ställas med stöd miljöbalken inte högre motsvarandeär kravän enligtav
bygglagstiftningen. Denna samordning bör lämpligtvis kunna ske genom
myndigheternas deltagande i arbetet i Föreskriftsrådet föreslås isom
avsnitt 20.

Miljöskyddskommittén föreslog också bestämmelse bostäderatten
och lokaler skall i betryggande grad fria från strålning vilketvara
bemöttes positivt remissinstansema. Kommunerna har sedan längeav
med utgångspunkt i hälsoskyddslagen arbetat med hälsoproblemen med
radon i bostäder. Socialstyrelsen har beslutat vägledande värden förom
radonhalt i befintliga bostäder. lagrådsremissenI det fannsattangavs
goda skäl särskilt problemenatt med strålningnämna i detta samman-
hang föreskrifter sådana störningaratt strålning dock bordemen om som

i förordning med stöd bemyndigande i balken i stället föranges en av
i lagtexten. Utredningen har uppfattning och vill i sammanhangetsamma
påminna möjligheten meddela miljökvalitetsnormerattom även
beträffande detta.

Miljöskyddskommittén föreslog den upplåteräven lokaler föratt som
bostäder eller allmänna ändamål skall kunna åläggas bekostaatt
undersökningar behövs för tillsynen. Detta inte någramöttesom
invändningar från remissinstansema. Regler motsvarande slag finnsav
redan i miljöskyddslagen. Vi föreslår motsvarande bestämmelse ien
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avgifter miljöbalken.kapitlet iom
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14 Vattenföretag

14.1 Miljöbalken och lagen med särskilda
bestämmelser vattenföretagom

Förslag: Stora delar vattenlagen arbetas i miljöbalken.av
Återstoden bildar lag med särskilda bestämmelseren om
vattenföretag.

14. l Direktiven

Miljöbalksutredningen bör enligt direktiven särskilt infogaöverväga att
vattenlagen helt eller delvis i miljöbalken. Enligt direktiven detär
mycket talar för sådant infogande. Där påpekasett emellertidsom att
vattenlagen omfattande lagverkär ett också behandlar andra frågorsom

sådanaän har direkta miljöaspekter. Frågan vattenlagenssom om
infogande i miljöbalk därför inrymmasägs särskilda frågeställningar.en
Utgångspunkten skall enligt direktiven utredaren i första handattvara
lämnar förslag till hur hela vattenlagen skall infogas i miljöbalken. Om

sådan lösning visar sig olämplig, enligt direktivenär utredarenen vara
oförhindrad i stället lämna förslag till huratt de delar vattenlagenav

har anknytning till centrala miljöfrågor skall infogas i miljöbalken.som
Utredaren skall därvid lämna förslag till huräven de delar vattenla-av

inte infogas i miljöbalken skall föras till enhetligtgen som ettsamman
regelsystem.

14. l Tidigare milj öbalksarbete

Miljöskyddskommittén i sitt principbetänkande SOUtog 1991 :4, 46s.
avstånd från tanken med vattenlagen i samlad miljölagstiftning.att ta en
Kommittén anförde alltför omfattande lagar inte kanatt sammanföras i



Vattenföretag360 SOU 1996:103

överskådligheten skall vinnas.önskadeenhetlig miljölag denomen
omfattande lagverkvattenlagenpåpekadeKommittén är ettatt som

tidsödande lagstiftningsarbete.efter mycket Attkommit tillnyligen ett
utformningen denna regleringden tekniskafråganpå nytt ta avomupp
inte framstår motiverat.ytterligare arbete Detskulle medföra somsom

tillför vattenlagen inte förskommitténanförda talade enligt överatt en
samlad miljölag.ny,

huvudbetänkandeupprepade i sitt SOUMiljöskyddskommittén
hålla vattenlagen utanförfört nämnda2661993:27, argument atts.

olägenhetdet inte skulle bli någonKommittén tillademiljöbalken. att
lagtekniskaparallellt denbåda lagkomplexentillämpa de samt attatt

vattenlagensbristningsgränsenkonstruktionen skulle belastas över om
lämnade dock dörrenbalken. Kommitténfördes ibestämmelser öppen

i miljöbal-vissa delar vattenlagenskede föraför iatt ett avsenare
dettaeventuella behoveti kap.tillåtlighetsreglema 3 Detken, främst av

med följdlagstiftningen.arbetesig under kommitténsskulle få visa
Miljöskyddskommitténs förslag tillremissbehandlingenVid av

borde förasvattenlagenantal remissinstanseröbalk ansågmilj attett stort
in i miljöbalken.

lagrådsremiss konstatera-regeringsdåvarandeVid sin behandling av
viktiga lagar på1994/95:10, bil. 13, 1de Lagrådet prop. atts.

vattenlagen, hade lämnatssärskilt nämndesbland vilkamiljöområdet,
nackdel balken intedetLagrådet ansågutanför miljöbalken. attvara en

vattenlagenför hållamiljölagstiftning.omfattade all Argumenten att
fann det dockövertygande. LagrådetLagrådet inteutanför enligtvar

ökad samordningbedöma huringående analyssvårt att utan enmeren
till stånd.borde komma

utvecklade Miljö-f1994:96, 314slutbetänkandesitt SOUI s.
miljöbal-vattenlagen iinte föraförskyddskommittén attargumenten

skulleikraftträdandemiljöbalkensskäl sadesken. Ett attgott vara
balken såskulle inriktasansträngningarförsenas stöpa attatt omom

principiellt och därför viktigarekan föras in.vattenlagen Ettäven mer
antal be-innehållerkommittén vattenlagenskäl enligt ett stortattvar

vattenföretag ochinriktade juststämmelser teknisk naturav
önskvärt behålla ioch för sigvilka det ivattenanläggningar, är att

slagsida detmiljöbalken våldsamskullelagfonn, ensom gemen
och kanskei denna. tredjede fördes Detvattenrättsliga hållet om

frågordel deenligt kommitténviktigaste att storargumentet avenvar
därför krävsdomstol och detbehandlas i vattenlagen prövas attavsom
miljöbalks-i dåvarandeutsträckningrättegångsregler i helt änannanen

enligt kommitténandra sidansagda innebar åsistförslag. Det att om
miljöområdetdomstolsprövning ocksåframtid tilli går överman en
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och förfarandet därför behöver regleras ingående, det i sådanmer en
situation kan visa sig fruktbart tillämpa vattenlagens förfaranderegleratt
och i det sammanhanget slå ihop miljöbalken och vattenlagen.

Miljöskyddskommittén anförde vidare i slutbetänkandet att en
möjlighet låta miljöbalkens allmänna delar gällaär fullt iatt ut
vattenrättsliga frågor och behålla vattenlag bara behandlar deen som

tekniska och processrättsliga delarnarent En sådanvattenrätten.av
lösning skulle dock enligt kommittén försämra möjligheterna för både
allmänheten och myndigheterna överblicka Med tankeatt vattenrätten.
på ämnesområdets omfattning ansågs detta medföra nackdelarstora stora
från pedagogisk synpunkt.

Den dåvarande regeringen vidhöll i propositionen prop. 1994/95: 10,
96 och 101 vattenlagen inte skulle sammanfogas med miljöbal-atts.

ken. Tidigare framförda upprepades. kundeDet dock iargument
framtiden bli aktuellt föra in ytterligare lagar i miljöbalken syftetatt när
med dessa sammanfaller med miljöbalkens.

14.1.3 Argument för infoga vattenlagen i miljöbal-att

ken

har redogjortsHär för de finns införa vattenlagenargument attmotsom
i framtida miljöbalk. Endast kortfattat har berörts skäl talar fören som

vattenlagen förs in. skäl skall därförDessa utvecklas här.att
Vatten naturtillgång värde från miljösynpunktär förstort samten av

rekreation och friluftsliv. På tid har vattendragens och våt-senare
markemas betydelse livsmiljöer för djur- och alltmerväxtartersom
kommit i blickpunkten. Medvetenheten betydelse för denvattnetsom
biologiska mångfalden har blivit Vattenföretag har typisktstörre. sett

inverkan på miljön. innebärFöretagen våra viktigastestor att en av
används. Redan systematiska skäl talar därför mycketnaturresurser av

för vattenlagen liksom delen övrig central miljölagstiftningatt större av
förs i miljöbalken.samman

Viktigare detta systematiska skäl miljön sannoliktän harär att
mycket vinna på vattenlagen förs i miljöbalken. Vattenlagenatt att
har ofta kritiserats för alltför exploateringsinriktad. Lagenatt vara ger
inte alltid önskvärt för hänsyn till miljön. Situationen kanutrymme
naturligtvis förbättras vattenlagen förs i miljöbalken,utan att om
lagen ändras så hänsyn till miljön skall i balken.att tassamma som
Risken emellertid exploateringstänkandet i alltför hög grad finnsär att
kvar sådan anpassning. Vattenlagens karaktär miljölagtrots en av
markeras tydligare den förs in i miljöbalken.om
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betydelsefullt förEtt skäl smälta vattenlagen i miljöbal-annat att
ken samordnad prövning härigenom kan åstadkommas. de fallIär att en
där enligt nuvarande regler prövning skall ske enligt olika lagar kan en
prövning ske i miljöbalk. samordningsfördelarDessa kommer ävenen
vattenföretagen till del. framgårSom avsnitt kommer22 inte baraav
vattenföretag också miljöfarlig verksamhet tillståndsprö-störreutan att

i domstol. processuella bestämmelserna kanDe härmed samordnasvas
och tillståndsprövningar ske.kangemensamma

Ytterligare viktigt skäl för arbeta in vattenlagen i miljöbalkenett att
många bestämmelser i vattenlagen har likheter med andraär att stora

regler i miljöbalken, varför dessa regler kan samordnas. Viktigast är att
samordna tillåtlighetsreglema. harSom kan denämnts ävennyss
processuella bestämmelserna samordnas. kanDärutöver samordning ske
mellan vattenlagens bestämmelser tillsyn, straff, ersättning,om
regeringsprövning respektive skydd för vattenområden och motsvarande
bestämmelser i andra lagar.

Enligt Miljöbalksutredningen talar således övervägande skäl för att
arbeta in vattenlagen i miljöbalken.

för inordnande14.1.4 Sättet vattenlagen i miljö-av
balken

Vattenlagen omfattande lagverk. innehållerLagen ungefär 300är ett
paragrafer fördelade på kapitel. kan jämföras22 Detta med detatt
miljöbalksförslag fanns i den återkallade propositionen innehöllsom

Ävendrygt paragrafer fördelade250 kapitel.25 mångaom av
vattenlagens bestämmelser kan sammanföras med andra bestämmelser
i balken det klart infogande helastår vattenlagen skulle tillföraatt ett av
miljöbalken antal bestämmelser. Miljöbalken skulle därmed,stortett

Miljöskydskommittén befarade, få slagsida detåt vattenrättsligasom en
hållet. skallSom visas i det följande finns det emellertid goda skäl att
lämna del vattenlagens bestämmelser utanför miljöbalken.en av

Delar vattenlagen har ingen, eller i fall liten, anknytning tillvartav
miljörätten. gäller framför allt lagens bestämmelserDetta samfällig-om
heter. regler bör därför inte smältasDessa i miljöbalken, i ställetutan
infogas i lag med särskilda bestämmelser vattenföretag. Ien om en
sådan börlag samlas den omfattande regleringen vattenföretagav som
flera deltar

helt skäl bör inte hellerAv vattenlagens bestämmelserett annat om
rådighet införas i miljöbalken. Anledningen miljörätten i övrigtär att av
tradition inte behandlar frågor har förfogarätt överattom somvem
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mark eller heller miljöbalkenInte bör innehålla sådanvatten. en
reglering. Goda skäl talar i stället för införa reglerna rådighetatt om

i jordabalken, där besläktadeöver regler finns. intevatten För iatt
onödan splittra det vattenrättsliga regelsystemet dock Miljöbalk-anser
sutredningen reglerna rådighet skall införasäven i lagen medatt om
särskilda bestämmelser vattenföretag.om

Som framgår avsnitt bör inte29 heller vattenlagens detaljeradeav
bestämmelser bygdeavgifter och fiskeavgifter arbetas i miljöbal-om
ken. Reglerna sådana avgifter bör i stället finnas i lagen medom
särskilda bestämmelser vattenföretag.om

Till lagen med särskilda bestämmelser vattenföretag bör slutligenom
föras vissa vattenrättsliga särbestämmelser, exempelvis de stäm-om
ningsmål och andelskraft.om

visarDetta sammanfattningsvis delen vattenlagen kanstörreatt av
arbetas i miljöbalken. Som redan har kommer mångaantytts av
vattenlagens gällande bestämmelser kunna generellaersättasattnu av
regler. detta kommerUtöver det finnas antal särbestämmelser föratt ett
vattenföretag. Vattenföretagen skiljer sig härigenom inte från andra stora

verksamheter regleras i miljöbalken, exempelvisgrupper av som
Ävenmiljöfarlig verksamhet och hantering kemiska produkter. förav

dessa verksamheter det nödvändigt ha särregler.är att
grundläggandeDe förutsättningarna för få utföra vattenföretagatt

kommer i miljöbalken framgå förde all verksamhet gällandeatt av
reglerna i balkens första avdelning. innebärDetta hänsynatt samma
skall till miljön vid utförande vattenföretag, vid bedrivandetas av som

verksamhet kan påverka omgivningen. Utöver detta börav annan som
vissa särskilda krav ställas på vattenföretag. Liksom i dag skall
vattenföretag få komma till stånd endast fördelarna från allmän ellerom
enskild synpunkt företaget kostnaderna skadorna ochöverväger samtav
olägenhetema det kap.3 4 vattenlagen.§ Vidare bör det iävenav
fortsättningen finnas särskild bestämmelse fisketgaranterar atten som
skyddas kap.3 vattenlagen.11 § Risken skulle balkensattannars vara
generella aktsamhetsregler i praktiken medför försvagad ställning fören
fisket.
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14.2 Vilka vattenföretag skall tillstånds-

prövas

Även fortsättningenFörslag: i krävs enligt huvudregeln alltid
tillstånd till vattenföretag.

Vattenlagens bestämmelser vattenföretag har i många avseendenom
likheter med miljöskyddslagens bestämmelser miljöfarlig verksam-om
het. Goda skäl talar därför för verksamheterna långtså det möjligtatt är
skall regleras kan bl.a.Det utformaövervägasgemensamt. att gemen-

bestämmelser tillståndsplikt.samma om
Lagstiftningstekniken i vattenlagen och miljöskyddslagen olikaär när

det gäller vilka verksamheter tillståndspliktiga.att ärange som
Vattenlagen innehåller fullständig reglering och tillstånd krävs alltid,en

inte i lagen. Miljöskyddslagen innehåller endastannatom anges
huvudprinciper. Regeringen har bemyndigats meddela nämnareatt
föreskrifter. Sådana föreskrifter har regeringen meddelat i miljöskydds-
förordningen. bilaga till förordningen forI vilka verksamheteren anges
tillstånd krävs. verksamheter har betecknatsDe med hosA prövassom
Koncessionsnämnden medan de verksamheter betecknas med Bsom

hos länsstyrelsen. Tillstånd krävs alltså bara för särskiltprövas
uppräknade verksamheter. Generellt kan tillstånd krävs oftaresägas att
för vattenföretag för miljöfarlig verksamhet.än

Förklaringen till Vattenlagen innehåller fullständig regleringatt en av
tillståndsplikten kap. första8 § stycket regeringsformen inte7 harär att

tillåta bemyndigande till regeringen meddela föreskrifteransetts att om
fårRegeringen enligt nämnda bestämmelse meddela föreskriftervatten.

bl.a. och miljövård däremot inte i allmänhet.natur- vattenom men om
Många Vattenlagens bestämmelser kan inte ochröra natur-av anses
miljövård. När Vattenlagen arbetas i miljöbalken kommer dock saken
med all sannolikhet i läge. Eftersom miljöbalken behandlarett annat

och miljövård bör bemyndigande i fortsättningen kunna ske vidnatur-
alla frågor regleras i balken. Grundlagen lägger därförvattenom som
inte något hinder i för utforma likartad regleringvägen att en av
tillståndsplikten för vattenföretag och miljöfarlig verksamhet.

generellt kräva tillståndAtt för all miljöfarlig verksamhet inteär
realistiskt. eventuell anpassning skulleEn i stället innebära reglernaatt

tillståndsplikt för vattenföretag ändras så tillstånd endast krävsattom
i särskilt angivna fall. sådan ordning rådde iEn 1918 års vattenlag.
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Kritik reglerna tillstândsplikt i års vattenlag låg bakom1918mot om
med generell tillståndsplikt infördes i 1983 års lag. Enligtatt ett system

rådde osäkerhet tillståndspliktens omfattning.kritiken det Gräns-om
och följden blev vattenföretagdragningsproblemen ansågs attstoravara

omgivningspåverkanmed icke obetydlig inte alltid tillståndsprövades.
vattenlag visar alltså detErfarenheten från års svårt1918 äratt att

utforma regelsystem där enbart särskilt uppräknade typerett av
gällandevattenföretag tillståndsprövas. vattenlags bör därförNu system

möjligen i framtiden detfinnas kvar. slutsats kanDenna omprövas om
miljöfarligvisar sig försöken beträffande verksamhet ersättaatt att

tillståndsplikt med generella föreskrifter för olika verksamhetstyper slår
motsvarande möjlighet vidväl kan i så fall bli aktuelltDet prövaut. att

vattenföretag.

Flottning14.3

flottning skall intesärskilda bestämmelserNågraFörslag: om
med särskilda bestämmelserinföras i miljöbalken eller lagen om

vattenföretag.

flottning iflottning finns i lagen 1919:426Bestämmelser omom
inrättande, utvidgning och1983:294allmän flottled och i lagen om

inte aktuellt föra dessaallmän flottled.avlysning Det är attav
miljöbalken.bestämmelser i

bestämmelser flottning finns därutöver iVissa särskilda om
flottled eller utvidgas behöver det ivattenlagen. allmän inrättasNär en

åtgärder Utförandeanläggningar eller iallmänhet utföras vatten. av
normalt vattenföretag. Sedananläggningar och åtgärdersådana utgör en

fall, kan det bli aktuelltavlysts, och i andraallmän flottled har även att
Även vattenföretag.flottningsanläggningar. sådana åtgärderriva utgörut

Miljöbalkensinte vattenföretag.Flottningen sådan däremot någotärsom
verksamheter och de särskilda bestämmel-generella bestämmelser om

gälla förvattenföretag kommer naturligtvis ävenatt vatten-serna om
till flottning.företag har anknytningsom

generella bestämmelsernaflottning förutom i deVattenlagen reglerar
bestämmelser. Särskilda bestämmelservattenföretag i vissa särskildaom

första stycket särskildaoch 2,finns rådighet kap. 4 § 4 5 §2om
andrastycket ersättning 9 kap. 3 §första 3,tvångsrätter 8 kap. §1
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stycket, 11 § tredje stycket, 14 § och 15 §, prövningen vattenmålav
13 kap. första13 § stycket 8 och 24 § l utrivning kap.14 3 §.samt

Sedan flottningen upphörde i Klarälven i början 1990-taletav
förekommer det inte flottningnågon i Sverige. Ett antal flottningsan-
läggningar finns dock kvar. Sådana anläggningar kan i framtiden komma

rivas Trots behovet riva flottningsanläggningar bedömeratt ut. att utav
Miljöbalksutredningen det i miljöbalken och lagen med särskildaatt
bestämmelser vattenföretag inte behövs några särskilda bestämmelserom

gäller flottning. övergångsbestämmelsernaI kan deattsom anges
särskilda bestämmelserna i 1983 års lag alltjämt skall tillämpas.
Miljöbalksutredningen återkommer till denna fråga i kommandeett
betänkande.

A
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skötsel jordbruksmarkTäkter,15 av

verksamheteroch vissa andra

Nuvarande regler15.1

skötsellagen och skogsvårdslagen meddelas bl.a.naturvårdslagen,I
naturmiljön vid utövandet olikaregler syftar till skydda typeratt avsom

hänsynsregler uttalasoch skogsbrukets s.k.verksamheter. jord-I ävenav
hushållning med ochbredare miljösyfte, bl.a. naturresurserett

skallmångfald. angivna reglernabevarande biologisk De straxnuav
allmänna hus-Dessförinnan påpekas denredovisas översiktligt. att

skogsmark i kap.för jordbruksmark och 2 4 §hållningsbestämmelsen
sammanhang, betänkandetsbehandlas inaturresurslagen annatett se

avsnitt

täktverksamhetRegler15.1.l m.m.om

jord,sand, lera,naturvårdslagen får täktEnligt 18 § torvsten,av grus,
länsstyrelsens tillstånd. Från kravetjordarter inte skeeller andra utan

täkt enligt vissaenligt naturvårdslagen undantastillstånd prövassom
för markinnehavarenstäkt skerspeciallagar, bl.a. vattenlagen, samt som

husbehov.
från början i syfte skydda landskaps-Täktverksamhet reglerades att

betonades skyddet förbilden. samband med lagändringar år 1974I
bakgrund lagändringar år 1982 senaturmiljön starkare. Mot prop.av

naturvårdsin-principen den starkare1981/82:22O 12 är attnumeras.
desto måste behovetgäller för område, störretresse ett avsom

skall medges.täktmaterialet för tillståndattvara
tillståndsplikt krävs enligtParallellt naturvårdslagens 5 §med

ändamål markin-täkt matjord förskötsellagen tillstånd till änannatav
fåmed skötsellagens tillståndsplikthusbehov. Syftetnehavarens är att

produktionbrukningsvärd mark intekontroll över tasatt ur genom
matjordstäkt.

miljöskyddslagstiftningen tillämplig påSedan år 1989 är även
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täktverksamhet. Genom miljöskyddsförordningen forskrivs tillståndsplikt
enligt miljöskyddslagen for berg- och torvtäkter.större Prövningen
enligt miljöskyddslagen främst störningarrör omgivningen från

Ävenverksamheten i form damm eller buller. regler i skogs-t.ex.av
vårdslagen krav på tillstånd för avverkning svårföryngrad skogom av
eller skyddsskog har betydelse för möjligheten bedriva täktverksam-att
het. Vidare skall enligt 3 § naturvårdslagen hushållningsbestämmelserna
i naturresurslagen tillämpas vid prövningen täkttillstånd i det enskildaav
fallet.

Behovet det täktmaterial tillståndsprövning gäller har,av som en
såsom i allt utsträckning fåttnämnts, betydelse förstörre prövningen.
Sedan år 1983 får länsstyrelsen enligt 18 § andra stycket naturvårdsla-

förelägga den söker täkttillstånd bl.a. lägga framattgen som en
utredning belyser behovet täkten. dettaI avseende avspeglarsom av
lagen i någon mån insikt täktmaterial förekommer i begränsadatten om
omfattning. Delvis liknande skäl har legat till grund för för-iatt
ordningen 19841381 täktavgift föreskriva avgiftsskyldighet forom om
den innehavare täkttillstånd jfrär SOU 1979:14 70f ochsom av s. s.

Täktavgifterna100. täcka kostnader för prövning ochatt statensavser
tillsyn täktverksamhet tillståndspliktig enligt naturvårdslagenärav som
och vattenlagen.

Hushållningsaspekten kommer till tydligare uttryck i lagenännu
1995:1667 skatt träder i kraft den julil 1996.naturgrusom som
Enligt denna lag skall skatt betalas for brutet utvinningennaturgrus om

sker med stöd tillstånd enligt bl.a.naturgruset 18 § naturvårdsla-av av
Med i den lagen naturligt sorterade jordarternaturgrusgen. avses nya
till övervägande del består fraktionerna sand, ochsom stenav grus,

block. motiven till lagenI den naturgrusskatten skattenattom nya anges
skall verka for bättre hushållning med och påskyndanaturgrusen

frånövergången användande till alternativa material,naturgrus t.ex.av
krossat berg och i viss utsträckning prop. 1995/96:87.morängrov

Såsom tidigare omfattar tillståndsplikten för täkter inte täkt försagts
markinnehavarens husbehov, s.k. husbehovstäkter. Enligt motiven till
naturvårdslagen med husbehovstäkt i första hand den förbrukningavses

behövs för sköta jordbruks- eller skogsfastighet prop.attsom en
1964:148, 75. I rättspraxis har emellertid reglernaansetts atts. om
husbehovstäkt omfattar alla slags fastigheter med jord- och skogsbruk.
Regeringsrätten har i dom slagit fast denna vida tolkningatt ären
gällande domen uttalas1 täkt for husbehov kan skerätt. varje slagatt

fastighet. Avgörande det material bryts används inomärav om som
RÅfastigheten för dess behov och inte 1993 ref. 4.eget avyttras

I anslutning till det sagda erinras Miljöbalksutred-senast attom
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ningen, enligt direktiven, skall tillståndsreglering böröverväga om en
ske husbehovstäkter såvitt och liknande.av avser grus

Jord- och skogsbrukets miljöregler15 .1.2

När skötsellagen års jordhävdslag1969 huvudsyftetersatte attvar
brukningen jordbruksmark skulle hålla viss minimistandard. För attav
motverka brukningsvärd mark jordbruksproduktion innehöllatt togs ur
lagen, med vissa undantag, tillstândstvång för nedläggning jordbrukav
och för täkt matjord sådan mark. Sedan år 1990 räcker det medav

anmälan till länsstyrelsen innan jordbruksmark drift 4 §. Avtasen ur
föregående avsnitt framgår tillståndsplikten för matjordtäkt föratt annat
ändamål markinnehavarens husbehov kvarstår 5 §.än

miljörättsligt intresse och b skötsellagen.Av 6 6 Istörre är a
föreskrivs hänsyn skall till naturvårdens och kulturmiljövår-6 § att tasa

dens intressen vid skötsel jordbruksmark och vid markan-av annan
vändning i jordbruket. paragrafens andra stycke bemyndi regeringenI gas
eller den myndighet regeringen bestämmer meddela närmareattsom
föreskrifter den hänsyn sålunda skall Enligt b får6 §tas.om som
regeringen eller myndighetden regeringen bestämmer meddelasom
föreskrifter fordras frånskäligen kan miljöskyddssynpunktsom om
begränsningar antalet djur i jordbruk, försiktighetsmått för gödsel-ettav
hanteringen och växtodlingen. Regeringen har med stöd skötsellagenav
bemyndigat föreskrifterStatens jordbruksverk meddela miljöhän-att om

jordbruket.isyn
Skogsvårdslagen har efter förslag i proposition skogspolitikom en ny

riksdagen 1992/ bet. 1992/93:JoU15,prop. 93:226, rskr.antogssom av
1992/932352 ändrats från den januari bl.a. det gäller1 1994 när
miljöhänsynen i skogsbruket. Då beslöts mål för skogspolitiken därnya
miljöfrågorna framskjuten plats tidigare. fortsättningenIängavs en mer
skall det finnas både produktionsmål och miljömål för skogs-ett ett
bruket. Målen skall jämställda. kommer till uttryck iDetta 1 §vara
Skogsvårdslagen lyder: Skogen nationell tillgång skallärsom en som
skötas denså uthålligt god avkastning samtidigt denatt ger en som
biologiska mångfalden behålls.

skogsvårdslagen finns omkring paragrafer. EfterI 40 denu nyss
redovisade allmänna bestämmelserna bl.a. lagens mål behandlas iom
5-9 anläggning skog, bl.a. föryngringsâtgärder, och i 10-14av
avverkning skog. behandlas15-21 krav tillstånd tillIav
avverkning i svårföryngrad skog. 1984 års ädellövskogslag hart.ex.
inarbetats i och innehåller22-28 29 § regler insektshärjning.om
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Regler hänsyn till naturvärden, kulturrniljövården och rennäringenom
finns i 30-31 §§. förstaI 30 § stycket regeringen eller denattanges
myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter densom om
hänsyn skall till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressentassom
vid skötseln skog, såsom i fråga hyggens storlek och utläggning,av om
beståndsanläggning, kvarlämnande träd och trädsamlingar, gödsling,av
dikning och skogsbilvägars sträckning. finnsI 32 § bestämmelseen om
miljökonsekvensbeskrivningar. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva det i ärenden enligt lagen skallatt
finnas miljökonsekvensbeskrivningar det möjligt bedömagör attsom
vilken inverkan metoder för skogens skötsel och skogsod-nya nya
lingsmaterial har miljön.på Slutligen meddelas i lagen bestämmelser om
tillsyn, och överklagande.ansvar

erinrasHär utredningen har i uppdragatt övervägaattom om
skötsellagen och skogsvårdslagen bör infogas i miljöbalken eller

samordnas med balken. Miljöskyddskommitténs förslagsätt ochannat
överväganden remissyttranden kommitténs betänkandenöversamt anges
kunna tjäna utgångspunkt.som

Samrådsskyldighet15.1.3 m.m.

betydelseAv för de verksamhetstyper har beskrivits ocksåärsom nyss
20 § naturvårdslagen. denna paragraf föreskrivsI samrådsskyldighet
med länsstyrelsen beträffande arbetsföretag kan komma attsom
väsentligt ändra naturmiljön. Skyldigheten omfattar inte företag ärsom
underkastade tillståndsplikt enligt 18, 18 och 19 naturvårdslagen,c
dvs. täktverksamhet, markavvattning företag fordrar tillståndresp. som
enligt reglerna naturvårdsområde. hellerInte i fråga företag tillom om
vilka tillstånd har lämnats enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen
föreligger samrådsskyldighet.

Samrådsparagrafen har successivt skärpts. Exempelvis infördes år
1991 möjlighet för naturvårdsmyndigheten länsstyrelsen elleren -
kommunal myndighet förordnats enligt 43 § tredje stycketsom
naturvårdslagen förbjuda arbetsföretag andra åtgärder inteatt ett om-

tillräckliga och det nödvändigt från naturvårdssynpunkt.är Omär ett
sådant förbud medför pågående markanvändning försvårasatt avsevärt
inom berörd del fastigheten fastighetsägaren enligt 26 §är natur-av
vårdslagen berättigad till ersättning. Beslut förbud enligt paragrafenom

knappast vanligt resultat samrådsförfarandet. Bestämmelsernaär ett av
samråd tjänar istället normalt syftet naturvårdsmyndighetenattom ge

kännedom miljöstörande företag och möjlighet allmännaattom genom
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råd eller förelägganden mildra företagets inverkan natumiiljön.
skogsnäringens miljöansvar nyligen utökades ändringarNär genom

i skogsvårdslagstiftningen fogades samrådsskyldigheten efter imönster
till skogspolitiken.naturvårdslagen del iNumera 43 §som en anges a

naturvårdslagen regeringen får förordna de befogenheteratt att som
länsstyrelsen enligt i stället skall skogs- vårdsstyrel-har 20 § utövas av

naturvårdsförordningen framgåroch 23 § 1976:484 samrådattsen av a
beträffande skogsarbetsföretag, avverkning, skogsbilvägarvissa ocht.ex.
skogsgödsling, med skogsvårdsstyrelsen.skall ske

naturvårdsförordningen har jordbruketsGenom § skötsellag23 även
knutits samrådsbestämmelse. Underrättelsetill naturvårdslagens till
länsstyrelsen jordbruksmark skall jordbruksproduktionatt tasom ur

samråd beträffande sådant arbetsföretagbetraktas anmälansom en om
för vilket marken i anspråk.tas

Slutligen här i korthet naturvårdslagens reglering dennämns av
speciella åtgärden vilthägnad. Enligt § naturvårdslagen råder24 a
tillståndstvång för uppförande vilthägn. Reglerna har sin grund iav
behovet skydd för friluftslivet och för naturmiljön.av

Regler täkter i balken15.2 om

Prövningsplikt för kommersiella täkter berg,Förslag: sten,av
sand kvarstår.grus, m.m.

skall kunna underställas prövningspliktHusbehovstäkter
enligt balken.

befaras skada livsbetingelsema för någontäkt kanEn som
hotad skall endast ieller djurart eller sällsyntärväxt- som

naturvårdsaspektemaundantagsfall tillåtas. Miljöskydds- och
samordnas vid prövningen täkttillstånd.av

Kommersiella täkter15.2.1

delade meningar tillståndsplikt skall gälla förDet råder inte attom
kommersiella Naturvårdslagens regler täktverksamhet itäkter. ärom
huvudsak utformade de kan infogas i miljöbalken omfattandeså att utan

underkastas också täktverksamhet balkensändringar. Härigenom
miljöstörande verksamhet och så vis skärpsregler förgemensamma

täktregleringen.
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Tillståndsplikt15 .2.2 för husbehovstäkter

Frågan tillståndsplikt för husbehovstäkter redan i sambandtogsom upp
med lagändringar i naturvårdslagen år 1974 prop. 1974:166 101 ochs
har därefter återkommit flera gånger, i 1991 års miljöpropositiont.ex.
1990/91:90 402. Som tidigare nämndes ankommer det på Miljö-s nu
balksutredningen med utgångspunkt från Miljöskyddskommitténsatt
förslag frågan.överväga

Miljöskyddskommittén noterade i sitt huvudbetänkande s. 497 ff att
länsstyrelsen har möjlighet enligt samrådsregeln i 20 §attnumera
naturvårdslagen förbjuda husbehovstäkt, det bedömsen om vara
nödvändigt från naturvårdssynpunkt. Kommittén fann emellertid skäl för
effektivare regler och föreslog bestämmelse skulle detgöraen som
möjligt för regeringen eller myndighet utfärda föreskrifteratten om
tillståndsplikt för husbehovstäkter. Kommittén framhöll dock syftetatt
med förslaget inte införa allmän tillståndsplikt för husbe-attvar
hovstäkter. Täktemas storlek borde enligt kommittén viktigutgöra en
grund för reglering och det kunde införa olika regler förövervägas att
olika slags fastigheter och olika delar landet.av

Många remissinstanser tillstyrkte Miljöskyddskommitténs förslag.
Markägarnas och skogsindustrins organisationer anförde synpunkter mot
kommitténs förslag och i lagrådsremissen utelämnades förslaget med
regeringens uttalande frågan tillståndsplikt för husbehovstäkteratt om
borde utredas vidare.

Kompletterande underlag

Miljöbalksutredningen har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsenav
försetts med ytterligare underlag i frågan tillståndsregleringom av
husbehovstäkter. Av detta underlag framgår sammanfattningsvis
följande.

Naturvårdsverket har lämnat redovisning kontakter med etten av
antal länsstyrelser husbehovstäktemas omfattning och Verket harart.om
i redovisningen refererat till samstämmig beskrivning problemen av
med avsevärd miljöpåverkan. fleraFrån håll har uttryckts uppfattningen

husbehovstäktema klart hot hushållningenatt är med bl.a.ett mot
och uppgifter har lämnats områdennaturgrus riksintresse ellerattom av

andra värdefulla objekt återfunnits sargade eller förlorade på grund av
denna täkter.typ av

Länsstyrelserna har till verket för de areellauppgett att uttag
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allt skogsbilvägar andra slagnäringamas behov, framför vägar,samt av
ofta utdragna i tidenvållar den skadan. Sådana ochärstörsta uttag

obehandlade och någon läkande efterbehandling.täkterna står Iutan
husbehovsbegreppet tolkas så det täckerverkets underlag attattanges

fastighet där materialet finnsinte bara behovet på den ävenutan
vidsträckta tolkning och tillämp-brukningsenhetens husbehov. Denna

markägare hävdar arealerning medföra storaatt som somuppges
skogsegendomar, bedriver omfattandebrukningsenheter, t.ex. stora

för hela brukningsenheten.husbehovstäkt platsen
okontrollerade samfällighetsuttag till skadaproblemEtt utgörannat

naturmiljön och fornminnen. skadorför naturresurshushållningen, Dessa
till för.komma till med och ställa någonkan svåra rättaatt svarsvara

förproblem gälla där betalning arbetet ochLiknande kan uttag
den utför arbetetkvittas med material, dvs. även tar uttransporten som

Ännu problem kan dematerial för del. uttag startarett somvaraegen
till kommersiell täkt. ansökanhusbehovstäkt för övergå Näratt ensom

ställs prövningsmyndig-tillstånd till täkt för avsalu väl kommerom
heten ofta inför fullbordat faktum.

understrukit de betydandeEnligt Naturvårdsverket har länsstyrelserna
få till stånd efterbehandlingsåtgärder inom områden därsvårigheterna att

Avsaknaden efterbehandlingskrav lederför husbehov har skett.uttag av
övergivna täkter används avfallstippar.till att som

för samråd enligtverkets underlag anmälan 20 §I noteras att
påfallandebeträffande husbehovstäkter har minskatnaturvårdslagen

Länsstyrelserna har till verket deunder de åren. uppgett attsenaste
flesta husbehovstäktema aldrig anmäls.

underlag deAvslutningsvis framgår Naturvårdsverkets attav
grund- ochoreglerade husbehovstäktema ofta kan hotutgöra motett

täktverksamheten bedrivs eller hänsyn tillOm ovarsamt utanytvattnet.
rådande förhållandengrundvattennivån får länsstyrelsen undernåsatt

föreskrifter för grundvatt-tillfälle meddela villkor eller till skyddinte att
net.

föreslår i sitt underlag all täktverksamhet skallNaturvårdsverket att
tillståndspliktig med möjlighet för regeringen eller den myndighetgöras

undantag från tillstånds-regeringen bestämmer föreskrivaatt omsom
omständigheter. exempel undantagplikten under vissa Som attanges

geografiska områden, visst angivetskulle kunna gälla inom vissa på ett
bebyggelse inom områdenavstånd från vattendrag, sjöar och kust, m.m.,

beträffandenaturtyper/landskapstypermed vissa t.ex. morän samt
vissinkl. efterbehandlingsområde, intetäkter än ytaupptar mer ensom

fårvisst djup och aldrig kommaoch inte når närmareän ettmer
antal Till undantagen skulle ocksågrundvattenytan visstän meter.ett
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kunna kopplas generella föreskrifter bl.a. skadeförebyggandeom
åtgärder, försiktighetsmått i olika avseende, efterbehandling, hantering

oljor och avfall, bullemivåer, säkerhetsåtgärdertransporter,av m.m.
Skogsstyrelsen har gjort enkät hos skogsvårdsstyrelsema och meden

stöd den bedömning antal och storlek husbehovstäkterav en av av som
används därmed nyttjas årligen. Enligt denna bedömning finnsutan att
det många husbehovstäkter,små de flesta mindre kommersi-avsevärt än
ella täkter. bedömsDet 21 000 husbehovstäkter finns med påatt uttag

m3/år,mindre mJ/år100 täkter2 200 medän på 100-1 000 ochuttag
m3/år.180 täkter med på l 000-10 000 Endast någon husbe-uttag

m3/århovstäkt med 10 000 finns enligt Skogsstyrelsensöveruttag
bedömning. Skogsvårdsstyrelsema har påpekat det finns betydligt fleratt
små husbehovstäkter för andra ändamål skogsbilvägar, förän vägart.ex.
till fritidshus. Som kommentar till siffrorna har tillagts de två minstaatt
storleksordningarna ligger klart under nivån för kommersiella täkter och

jämförelse med dem relevant först i storleksgruppenatt ären
m3/år1 000-10 000 och då i dess intervall.övre

det gällerNär täktbegreppet Skogsstyrelsen det finns fleraattanser
skillnader mellan de kommersiella täkterna och husbehovstäktema. Från

kommersiell täkt material, oftast materialtransporteras sorteraten av
sand till plats för visst ändamål. Mindreetc., ettgrus, en annan

husbehovstäkter för skogsbilvägar ligger ofta utmed och kanvägen vara
svåra definitionsmässigt skilja från schaktningar skärningaratt som
inte omfattas täktbegreppet. Vid byggande skogsbilvägar bedrivsav av
enligt Skogsstyrelsen oftast husbehovstäkt den klartmorän ärav som
dominerande jordarten i våra skogsmarker. Morän, bestående av

material, block, sand, mjäla och leraosorterat i olikasten, grus, mo,
sammansättningar, råder det ingen brist på. Grus och sand däremot är
sorterade material ofta i åsar finns i begränsade stråk och detsom som
från hushållningssynpunkt angelägetär näratt morän ärspara an-
vändbar.

Skogsstyrelsen betonar slutligen betydelsen skogsbilvägarav ur
skogspolitisk synvinkel och påpekar skogsbruk inte kan bedrivasatt utan

Tillåts inte byggande skogsbilvägar resulterartransporter. detta iav
minskad lönsamhet och i tidigare väglöst land bortfall möjlighetenav

driva skogsbruk. Uteblir utbyggnadema behövliga skogsbilvägaratt av
har detta enligt Skogsstyrelsen samhällsekonomiska verkningarstörre än
kostnadsfördelningen mellan den enskilde och för det intrångstaten som
täkter medför.
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Miljöbalksutredningens överväganden

Miljöbalksutredningen den lagen skattnoterar att naturgrusnya om
inte omfattar husbehovstäkter. Beskattning sådana täkter har dockav
diskuterats tämligen utförligt i lagens förarbeten SOU Slff1995:67 s.

anförsoch 1995/96287 29f och i propositionen från såvälattprop. s.
kan finnas anledninghushållnings- naturvårdssynpunkt det attsom

den lagstiftningbeskatta husbehovtäkter. propositionen uttalasI att som
framMiljöbalksutredningens arbete kan leda till bör avvaktas innan

beträffandeslutlig ställning beskattning husbehovstäkter.tas av
Miljöbalksutredningen den bedömningen, vilken ligger i linje medgör
Miljöskyddskommitténs och med grunderna för lagen beskattningom av

skäl talar för täkter för husbehov bör kunnastarkanaturgrus, att att
omfattandeunderkastas prövningsplikt. Husbehovstäkter kan ochvara

spoliera områden värdefulla för naturvärden. finns riskDessutomärsom
för täkter ingrepp i landskapet tillståndsplik-sådana orsakar större änatt

samhälletstiga kommersiella täkter. Sett synvinkel kan ocksåur
husbehovstäkterna innebära dålig hushållning med naturresurser.

otillfredsställande olika regler gäller för täktervidareDet är att som
kan orsaka jämförbara skador. prövningsmyndigheter kan detFör vara

motivera avslag till kommersiella täkter inom känsligasvårt att
det samtidigt fritt fram husbehovstäkternaturområden ärnär öppnaatt

platser. Syftet med tillståndsreglera husbehovstäkterpå ärattsamma
för kommersiella täkter, bl.a. kunnadetsamma gäller att stoppasom

skador naturmiljön.täkter befaras medföra påsom
alternativ till tillståndsreglering kunde föreskrivaEtt attvara om

för bestämmelser samråd motsvarandeanmälningsplikt inom ramen om
dem finns naturvårdslagen. På så skulle i och för sigi 20 § sättsom nu

husbehovstäktkunna skapas möjligheter naturvårds-att stoppa somen
dock fog ifrågasättasmyndigheten får kännedom kan medDet omom.

anmälningsplikt skulle kommer till medinnebära rättaatten man
dagens situation. husbehovstäkternaLänsstyrelserna har äruppgett att

problem och anmälningsplikt inte skulle öka deras möjlighetett att en
komma till med problemen. har det, framgåttDessutomrättaatt som av

länsstyrelsemas uppgifter, visat sig samrådsbestämmelsema fungeraratt
eftersommindre väl det gäller husbehovstäkter, dessa inte anmälsnär

de kan komma väsentligt ändra naturmiljön. Till dettatrots att att
kommer samrådsförfarandet i varje enskilt ärende. Detägaatt avses rum
skulle trubbigt medel försannolikt bli och uppnå deattett tungrott
eftersträvade syftena.

Även fråganaspekt kan läggas till valet mellanomen annan
och tillståndsreglering. förbud täktverk-anmälningsskyldighet Ett mot
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samhet inom för samrådsförfarande berättigar markägarenett tillramen
ersättning. Avslag på markägarens tillståndsansökan däremot inteanses

någon ersättningsrätt. Beträffande det fallet har i denge senare
rättsvetenskapliga litteraturen uttalats det föreligger presumtion föratt en

verksamhet har så speciella drag,att den bara fåratt utövasen som pass
med särskilt tillstånd, markanvändningär att änanse som en annan
tidigare. doktrinenI har vidare anförts också husbehovstäkteratt t.ex.av

de inte kräver tillstånd,även möjligen skulle innebäragrus, om att
marken används på helt Jonzon m.fl., Naturvårdslagen.ett sättnytt En
kommentar, 1988 206. råderDet dock delade meningar dets. om
sistnämnda. Om tillståndsplikt införs för husbehovstäkter skallnu
följaktligen inte någon ersättning utgå tillstånd avslås. Utredningennär
återkommer till ersättningsfrågor i betänkandet.senare

Miljöbalksutredningens arbete syftar till utforma bestämmelseratt
kan användas för skydda miljön och hushålla medattsom naturresurser.

Mot denna bakgrund kan ifrågasätta det skall skillnadman om vara
mellan husbehovstäkter och kommersiella täkter, det handlar sånär om

och skadliga ingrepp ansökanstora kommersiell täkt inteatt en om
skulle ha beviljats. Förslaget i Naturvårdsverkets underlag dock alltförär
långtgående, eftersom det skulle innebära tillståndsplikt för alla täkter
med möjlighet föreskriva undantag. Miljöbalksutredningenatt om
föreslår istället i likhet med Miljöskyddskommittén möjlighetatt atten
föreskriva tillståndsplikt för husbehovstäkter införs. tillstånds-Denom
plikt diskuteras främst sådana ingreppär i betydandesom nu som mera
mån motverkar hushållningen med täktmaterial eller kan medföra skada

betydelse på miljön. På så vis jämställs i lagstiftningen alla täkterav
medför och skadliga ingrepp istora täktmaterialetävennaturensom om

används på fastighet eller brukningsenhet, skogsbolagnärt.ex.samma
bygger skogsbilvägar.

Miljöbalksutredningens förslag innebär liksom Miljöskyddskommit-
téns inte obligatorisk tillståndsskyldighet införs.att Regeringen elleren
den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas meddelaattsom
föreskrifter täkt för markinnehavarens husbehov inte fåratt skeom utan
tillstånd. Med detta bemyndigande kan regeringen, eller efter delegation

myndighet, föreskriva tillståndsplikt för visst eller vissaen ettom
områden landet där skyddsbehov finns, exempelvis därav naturgruset
börjar slut, eller för hela landet det behövs.ta om

Tillståndsplikten kan begränsas inte bara till de områden börsom ges
bättre skydd till detett material böräven skyddasutan vilketsom

vanligtvis torde Därmed kan uppnånaturgrus. materialattvara man som
finns i rikligare mängd och brytning inte medför lika skador,storavars

används exempelvist.ex. morän, skall byggas.när vägar
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bestämmelserna blir tillämpliga på matjordföreslagnaDe även som
skötsellagen. skäl undanta matjordstäkterregleras i Några5 § attnu
utredningens mening, särskilt den föreslagnafinns inte enligt som
tillståndsplikt för husbehovstäkter begränsas tillbestämmelsen attom

ändraråtminstone i någon mån naturmiljönomfatta ingrepp som
skall omfattaTanken alltså inte tillståndstvångetnegativt. är att

ellerbedrivs inom för hållbart jord-husbehovstäkter ettsom ramen
täktmaterialet eller området behöver särskiltskogsbruk såvida inte

skydd.
tillståndstid och villkor för täkttillståndMiljöbalkens regler om avses

tillstånd för husbehovstäkter i denbli tillämpliga också påsjälvfallet
föreskrivs med stöd bemyndigandet i balken.tillståndspliktmån av

tillstånd för husbe-det dag inte finns några reglerEftersom i om
Övergångsbestämmelser.regler därom förenas med Hurhovstäkter måste

bl.a. hur bemyndigandetutformas blir beroendedessa skall attav
återkommer i komman-tillstånd utnyttjas. Utredningenföreskriva ettom

eftersom detÖvergångsbestämmelserde betänkande till frågan är enom
balken.fråga gäller för helasom

täkttillståndPrövningen av

naturvårdslagen tillståndsprövningennuvarande regler iEnligt avom
bör Reglernavilka slags övervägandentäkter framgår inte göras.som

innehålla endast ledning förskallvad täktansökan ger en svagom en
intresseav-bör ske bakgrundöverväganden. Prövningendessa mot av en

för hur denna avvägningprövningsregel uttryckVägning och som geren
täktmaterialmiljöbalken. Förhållandet vissaskall bör införas i attgöras

det i framtidenmotiverarbegränsad ävenattutgör ytterst resursen
befarastäkt kanfyller behov. Vidare börtäktenprövas ett somenom

hotad ellereller djurartlivsbetingelsema för någonskada ärväxt- som
i undantagsfall tillåtas.sällsynt endast

Miljöskyddskommittén,medMiljöbalksutredningen föreslår, i likhet
tydlig tillåtlighets-till i lagtextendetta kommer uttryckatt genom en

regel.
länsstyrelsen för närvarande tillstånd-redovisats skallSåsom tidigare

miljöskyddslagen. miljöbalkenenligt Ivissa täkterstörre ävenspröva
finns då intemiljöskyddslagen.naturvårdslagen och Detsamordnas bl.a.

samtliga effekter pådubbelprövning. Täktenslängre behovnågot av
vid tillfälle.skall alltsåomgivningen prövas ett
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15.3 Regler skötsel jordbruk i balkenom av

m.m.

Förslag: Lagen skötsel jordbruksmark infogas i miljöbal-om av
ken. Skogsvårdslagens koppling till miljöbalken vidareövervägs
i samband med utarbetandet fdljdlagstiftningen till balken.av

Miljöbalksutredningens överväganden i denna del skall enligt vad som
i direktiven sin utgångspunkt i Miljöskyddskommitténstaanges

betänkanden och remissyttrandena dessa.över
Miljöskyddskommittén ansåg huvudbetänkandet 473 ff det lågatts.

till hand föranära miljöregler från olikaatt över sektorlagar till balken,
så denna skulle kommat.ex. innehållaatt kapitel medatt särskilda

aktsamhetsregler for olika näringar såsom jordbruk och skogsbruk.
Fördelarna med sådan lösning kunde bl.a. den samlatatten ettvara gav

regler har betydelseöver förstor bättresträvangrepp motsom en
livsmiljö och hållbar utveckling bättre överblick alla desamt överen en
rättsliga instrument kan användas i miljöarbetet.som

Kommittén pekade också nackdelar med föra in de konkretaatt
miljöreglema för olika sektorsverksamheter i balken. Utvecklingen mot

samhällsstruktur där miljötänkandet all verksamhet kundeen genomsyrar
komma motverkas. Om miljöreglema i stället integrerasatt i de lagar

i övrigt reglerar verksamheter finns det goda möjlighetersom samma att
underlätta sådan utveckling. Ingår miljöreglema för jord- ochen
skogsbruket i respektive sektorslag blir det också lättare för såväl
tillsynsmyndigheter brukare överblicka de lagregler harattsom som
direkt och grundläggande betydelse for näringen.

Sammanfattningsvis ansåg kommittén övervägande skäl talade föratt
hänsynsregler och liknande föreskifteratt med inriktning på miljöskydd

i sektorslagama inte skulle föras till miljöbalken.över Kommittén
föreslog dock jord- och skogsbruket skulle kopplasatt till miljöbalken

balkens allmänna bestämmelser förstaatt avdelningen skullegenom
omfatta åtgärder i dessaäven näringar. Detta innebar balkensatt
allmänna bestämmelser kunde läggas till grund för tillsynsåtgärdert.ex.

jordbruk och skogsbruk.rör Samordningen borde dessutom, enligtsom
kommittén, innebära kapitlen miljökvalitetsnormeratt och miljökon-om
sekvensbeskrivningar blev tillämpliga inom jord- och skogsbruket på

det gäller bl.a.sätt plan-när och byggsektorn ochsamma som tran-
sportsektorn. fannsDäremot det enligt kommitténs uppfattning inget
behov inom de areella näringama tillämpaatt de avvägningsreglerav
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i dag finns i och kap. naturresurslagen, vilka i kommitténs2 3som
förslag fördes oförändrade i miljöbalken.

skogsbrukEnligt Miljöbalksutredningen har jord- och inverkanstor
påverkar i hög grad bl.a.på miljön. dessa näringar bedrivs denHur

kväveläckage naturmiljöns utseende.biologiska mångfalden, och Flera
skogsvårdslagenbestämmelser i framför allt skötsellagen harävenmen

för därför miljölagstiftningenockså införts till skydd miljön. När ses
effektiviseras miljöbalk talar mycket förför samordnas och iöver att en

lagar skötseln de areella näringama bör idessaatt tasom av
Miljöskyddskommittén fann talar också skälmiljöbalken. Såsom mot en

sådan samordning.
först skötsellagen det framgått endast två materiellaGranskas är som

specifikt ochbestämmelser i lagen, och näringen inte4 5 §§, rörsom
fåhuvudsakligen och naturskyddet. Eftersom lagen innehåller såmiljö-

får behovet överblickmateriella bestämmelser argumentet om av anses
sedan skogsvårdslagenlätt skäl samordning. Studerasväga motsom en

bestämmelser reglerar denfinner den innehåller fleraatt somman
uppbyggdspecifika verksamheten i skogsnäringen. inteLagen är som

präglas i stället krav ställs på vissatillståndslag den attattutanen av
skogs-villkor långsiktigt hållbar produktion.skall uppfyllas i Ien

nyligen gjorts omfattande ändringar ochvårdslagen har också ett
för brukarna ochöverblickmiljömål har införts. Argumentet om

miljötänkande därför tyngd detsektorgenomslag för har nären annan
den lagen fördes i balken skulle detgäller skogsvårdslagen. Om

innehålla flera bestämmelserockså skulle kommainnebära balkenatt att
skogsnäringen.miljökaraktär reglerar Sammantagetinte är utansom av

skogsvårdslagen i miljöbalkentalar för skälendetta att tasatt mot
närvarande heller skäl föra dedet för inteDå finns överväger över. att

eftersomskogsvårdslagen till balken,miljöbestämmelser finns isom
för inte föraskälskulle motverka de syftendetta attangetts somsom

skogsvårdslagen i balken.in hela
dock inte sådana skäl förgäller skötsellagen finns detdet återNär

regler för näringen och i övrigtbehålla lagen med dess två materiellaatt
påpekas skötsellagen, imiljöbestämmelser. skall vidareDet att motsats

tydligt miljömål. Skötsellagenskogsvårdslagen, inte uttrycker någottill
föras i miljöbalken.Miljöbalksutredningens mening in Dennabör enligt

har siginställning stöds flera remissinstanser överyttratsomav
miljöbalk, däribland de myndigheterMiljöskyddskommitténs förslag till

tillsyn skötsellagens efter-tillämpa lagen ochhar utöva överattsom
levnaden.

jordbruksmarkanmälningspliktbestämmelserSkötsellagens närom
matjord blirdet gäller täktdrift fogas i balken. Närtas av somur
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utvecklats balkens allmänna bestämmelser täkt tillämpliga.nyss om
Miljöbalksutredningen skall enligt direktiven undersökaäven om

lagstiftningsåtgärder behövs för till skogsbruket hänsyn tillatt att tarse
aktsamhetsreglema, miljökvalitetsnormema och miljökonsekvensbe-
dömningama. Regler därom i balken föreslås i 3 kap., kap.6 7resp.
kap. såsom utredningen tidigare anfört. Miljöbalksutredningen åter-
kommer till dessa frågor i kommande betänkande töljdlagstift-ett om
ningen till miljöbalken.

Naturvårdslagens15.4 bestämmelser om sam-
råd i balken

Förslag: Naturvårdslagens regler samråd och vilthägn infogasom
i balken.

Miljöbalksutredningen föreslår 20 § naturvårdslagenatt om sam-
rådsskyldighet beträffande miljöstörande verksamhet infogas i miljöbal-
ken. samband härmed föreslåsI ändring samrådsparagra-smärreen av
fen. Genom ändringen införs förbud påbörja samrâdsplik-ett mot att en
tig verksamhet inom veckor efter det anmälan har skett såvidaattsex
inte samrådsmyndigheten medger annat.

Vidare förslås naturvårdslagens regler vilthägn infogas iatt om
miljöbalken med vissa redaktionella ändringar. Placeringen dessaav
bestämmelser i balken kan diskuteras. Alternativt kunde vilthägn
regleras i anslutning till strandskyddsbestämmelsema. Genomt.ex. att
reglerna otvivelaktigt verksamhet i och har visst sambandrör naturen
med jordbruksverksamhet och den allmänna samrådsbestämmelsen
förordar utredningen vilthägn regleras i detta sammanhang.att
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16 Genetiskt modifierade organismer

Förslag: Bestämmelserna i lagen 1994:900 genetisktom
modifierade organismer inarbetas i miljöbalken.

16.1 Bakgrund

Våren 1990 riksdagen ställning till frågor forskning ochtog om
tillämpning bioteknik bet. l989/90zJoU9, rskr. 250. tiotalEttav
motioner hade väckts inom omrâdet. Riksdagen behandlade främst
forskning och tillämpning rörande djur, och mikroorganismer.växter

Bioteknik deñnierades, i enlighet med rekommendationer inom
European Federation for Biotechnology, biokemi,syntessom en av
mikrobiologi och processteknologi i syfte tekniskt utnyttja egenska-att

hos mikroorganismer, cell- och vävnadskulturer och cellbestånds-per
delar. Det finns lång erfarenhet denna teknik och metodernaen av
ansågs väl beprövade. Med traditionell bioteknik förhindrades korsningar

biologiska barriärer.över Med gentekniken,artgränsema ettav
metodområde inom biotekniken, kom möjlighet till förändringar ävenen
över artgränsema.

Riksdagen framhöll gentekniken medförde såväl riskeratt som
möjligheter för samhället. avstånd frånDen generellt förbudtog ett mot
viss forskning. sådantEtt förbud skulle enligt utskottet heltvara
främmande för de traditioner sedan länge rått avseende forskningensom
och samhället i övrigt. Samtidigt betonades behovet ökadav en
samhällskontroll dettapå område. Särskilt framhölls de etiska problem
och ekologiska risker förknippade med gentekniken. Riksdagenärsom
hänvisade till nyligen tillsatt parlamentarisk beredning, Genteknikbe-en
redningen. Denna skulle enligt sina direktiv bereda frågor om an-

Översynenvändningen genteknik. borde enligt riksdagens meningav
bl.a. behandla följande huvudområden: Kunskapsläget ekologiskaom
risker förbundna med frisläppande genetisktär modifieradeettsom av
organismer, principer för ekologisk riskvärdering behovetsamt av
forskning kring de ekologiska riskerna. Etiska principer för vad som
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bör tillåtet och otillåtet vid användningen genteknik. Principervara av
för anmälningsplikt och prövning genteknisk verksamhet ochav

Övergripandeorganisationen denna kontroll. immaterialrättsligaav
frågor patent och växtförädlarrätt.

Genteknikberedningen presenterade i september sitt1992 slutbetänkande
Genteknik utmaning SOU 1992:82. Genteknikberedningenen-
föreslog användningen genetiskt modifierade organismer skulleatt av
regleras i befintliga lagar tillämpliga bl.a.på genteknik.som var

Miljöskyddskommittén, också behandlade frågan regleringsom om
användningen modifieradegenetiskt organismer i sitt huvud-av av

betänkande SOU 1993:27, föreslog gentekniken skulle reglerasatt
med övrig bioteknik i miljöbalken.gemensamt

Riksdagen fattade under våren 1994 beslut införandeom av en
övergripande lag genetiskt modifierade organismer prop.om

i1993/942198, bet. 1993/94: rskr. 1993/94:JoU29, 391.

i
Gällande16.2 rätt V

i
iLagstiftning betydelse för hanteringen16.2.1 av av

genetiskt modifierade organismer .

och med lagen genetiskt modifieradeI 1994:900 organismerom
infördes den första övergripande lagstiftningen avseende hanteringen av
genetiskt modifierade organismer. Bestämmelserna utredningarom om
bedömning skador tillståndoch för avsiktlig utsättning och ut-av
släppande på marknaden trädde i kraft den januari1 1995. övrigtI
trädde lagen i kraft redan den juli 1994.1

Dessförinnan reglerades användningen genetiskt modifieradeav v
organismer och andra organismer, liksom produkter innehåller ellersom
består genetiskt modifierade organismer, i olika lagar beroendeav
tillämpningsområde. lagar gäller vidDessa sidan genteknik-numera om
lagen. Så krävs tillstånd enligt livsmedelslagen för livsmedelt.ex. ett

har tagits fram med hjälp genteknik den prövningutöversom av som
redan förekommit enligt lagen genetiskt modifierade organismer ochom
den förordning meddelats med stöd den.som av

16.2.2 Gentekniklagen

Regeringen föreslog alltså riksdagen övergripande lagatt anta en om
genetiskt modifierade organismer istället för, den genteknikbe-av
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redningen förordade lösningen, ändra i befintlig lagstiftning.att Lagen
1994:900 genetiskt modifierade organismer innehåller grund-om
läggande och övergripande bestämmelser bl.a. tillståndskrav ochom
tillsyn. Mer detaljerade bestämmelser i Förordningen 1994:901ges om
genetiskt modifierade organismer och myndighetsföreskrifter. Skälen till

regeringen valde denna lösning enligtatt propositionenvar
1993/942198 huvudsakligen dels övergripande lagstiftningatt en ger
lagtekniska och systematiska fördelar med avseende på genomförandet

gällande EG-direktiv, dels det med övergripande lagstiftningattav en
lättare bilda sig uppfattningär vilka regler gäller föratt en om som

gentekniken och få enhetlig praxis.att en
Fackmyndigheterna fick dock behålla för kontrollenansvaret av

genetiskt modifierade organismer. förAnsvaret prövning tillståndsan-av
sökningar och anmälningar och tillsyn ligger för närvarande enligt
genteknikförordningen på sju olika myndigheter. Dessa Arbetar-är
skyddsstyrelsen, Fiskeriverket, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspek-
tionen, Skogsstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens livsmedelsverk.
Statens naturvårdsverk har dessutom samordnande funktion.en

nämnd,En Gentekniknämnden, med övergripande förett ansvar
övervakningen genteknikområdet inrättades och kom ersättaattav
Delegationen för hybrid-DNA-frågor.

gentekniklagenI finns allmänt tillståndskrav för avsiktligett
utsättning genetiskt modifierade organismer och för utsläppande påav
marknaden produkter innehåller eller består sådana organis-av som av

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer harmer. som
bemyndigats meddela föreskrifter tillståndskrav för inneslutenatt om
användning genetiskt modifierade organismer.av

etisk bedömningEn skall enligt lagen i varje enskilt fallgöras av
tillståndsgivning. Som har framhållits tidigare genteknikenutgör ett
revolutionerande genombrott inom biotekniken. Människan har
visserligen sedan mycket lång tid ändrat egenskaper hos djur och växter,
dels s.k. domesticering succesiv anpassning till människansgenom
användning och dels traditionell förädling och avel. Medgenom
genteknikens hjälp finns möjlighet med allt bättre precisionattnu
tillföra djur och helt egenskaper föraväxter överattnya genom
artfrämmande gårDet flytta mellan djur ocht.ex. attgener. gener

Det svårt förutse vad denna utveckling kanväxter. är leda till. Detatt
sig grundläggande etiska frågor människansrör förändrarätt attom om

naturen.
Genteknikberedningen ansåg det inte krävdes någon etiskatt

bedömning i varje enskilt fall. slutsatsDenna kritiserades starkt vid
remissbehandlingen. Såväl allmänheten forskare området ärsom
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angelägna etisk kontroll verksamheten sker.attom en av
Miljöskyddskommittén förordade etisk bedömning i varjegörsatt en

enskilt fall.
Regeringen konstaterade i propositionen det bland allmänhetenatt

finns för och uppenbart oetiska användningaratten oro nya av
gentekniken inte skall uppmärksammas i tid. Regeringen fann det
betydelsefullt regelsystemet utformades så etiska bedömningaratt att
ingår naturligt i den fortlöpande kontrollen denett momentsom av
gentekniska verksamheten och föreslog lagen genetiskt modifie-att om
rade organismer skulle innehålla regel etisk bedömningatten om en
skall vid tillståndsgivningen.ske Riksdagen detta förslag.antog

EG-direktiv avseende16.3 genetiskt modifie-

rade organismer

bakgrund den osäkerhet råderMot vilka risker för hälsa ochav som om
miljö hanteringen genetiskt modifierade organismer kan innebärasom av
har råd antagit två direktiv på området. inneslutenEG:s Det ena avser
användning genetiskt modifierade mikroorganismer, 90/219/EEG, ochav
det andra avsiktlig utsättning alla genetiskt modifieradeavser av
organismer, 90/220/EEG. Direktivet innesluten användning ärom av
minimikaraktär, vilket innebär regler kan föreskrivas deisträngareatt
olika medlemsländerna, medan direktivet avsiktlig utsättning är ettom
harmoniseringsdirektiv, vilket innebär nationella regler inte fåratt
längre i kraven direktivet.än

Direktivet innesluten användning16.3.1 om
90/219/EEG

Med innesluten användning i detta direktiv verksamhet däravses en
mikroorganismer modifieras genetiskt eller där sådana genetiskt
modifierade mikroorganismer odlas, förvaras, används, transporteras,
destrueras eller bortskaffas och där fysiska hinder eller kombinationen

fysiska, kemiska eller biologiska hinder används för begränsaattav
dessa mikroorganismers kontakt med allmänheten och miljön.

Med genetiskt modifierad mikroorganism mikroorganismen avses en
genetiska material har förändrats på inte inträffarsättettvars som

naturligt parning förökning.ellergenom
inledningen till direktivet inneslutenI användning deom anges
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syften skall ligga till grund för tillämpningen bestämmelserna.som av
Det enligtsägs Rom-fördragetatt skall gemenskapens åtgärder i

miljöfrågor grundas principen förebyggande verksamhet och haom
mål bevara, skyddaatt och förbättrasom miljön och skyddaatt

människors hälsa.
Det ocksåsägs innesluten användningatt genetiskt modifieradeen av

mikroorganismer bör ske på sådant derasett sätt möjliga negativaatt
konsekvenser för människors hälsa och miljön begränsas och att
vederbörlig uppmärksamhet olycksförebyggandeägnas åtgärder och
avfallskontroll.

Vidare det nödvändigt det vidtasanges attvara gemensamma
åtgärder för utvärdera och reduceraatt de potentiella risker uppstårsom
i all verksamhet innefattar innesluten användning genetisktsom av
modifierade mikroorganismer, och fastställa lämpliga villkoratt för
användningen.

Som generell regel för innesluten användning gälleren skallatt man
vidta alla lämpliga åtgärder för undvika negativaatt effekter
människors hälsa och miljön.

För kunna vadatt lämpligaavgöra åtgärderär i det enskildasom
fallet skall användaren förhandsbedömninggöra riskerna.en av
Verksamheterna delas in i två Den A,typer. icke-kommersiellena, avser
verksamhet forskning, undervisning Den andra, B,som etc. övrigavser
verksamhet. Dessutom delas de genetiskt modifierade mikroorganismer-

i två den omfattar genetisktna modifieradegrupper varav ena,
mikroorganismer med låg risk för skador på människors hälsa och
miljön och den andra, II, omfattar övriga genetiskt modifierade
mikroorganismer.

Beroende klassificeringenpå gäller olika bestämmelser. Det sigrör
skyldighet föra protokoll,att anmälningsskyldighetom och tillstånds-

plikt.
EG-kommissionen beslutade den 16 januari 1996senast ändringom
riktlinjerna för klassificering enligt direktivetav inneslutenom

användning.

16.3.2 Direktivet avsiktlig utsättning 90/220/EEGom

Direktivet avsiktlig utsättning tillämpligtär på allaom typer av
genetiskt modifierade organismer, GMO, alltså djur ochäven ochväxter
inte bara mikroorganismer. direktivetI dock det inte börattanges
omfatta organismer har erhållits med vissa metoder för genetiskasom
förändringar vilka på vedertaget har isätt antalanvänts tillämpningarett

13 16-0729
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medföra säkerhetspro-sighar visattid inteunder längreoch vilka en
blem.

här detförändrad betydergenetisktorganism även attAtt ären
före-intesådantförändratsharmaterialet sättgenetiska ett som

rekombination.naturligellerparningnaturligtkommer genom
införandeavsiktligtvarje formutsättningavsiktligMed avavavses

genetisktkombinationellerorganismermodifieradegenetiskt aven
inneslutning.särskildmiljön någonimodifierade organismer utan
mellan de reglerolikheternadirektivtill dettainledningenI attanges

förbereder ochellernärvarande tillämparförmedlemsstaterna somsom
miljön kan skapaorganismer imodifieradegenetisktutsättning avavser

produkterhandelshinder förellerkonkurrensvillkorojämlika som
markna-denpåverkadärmedochorganismerinnehåller gemensamma

funktion.dens
harmoniseranödvändigtdärfördetvidare är attDet sägs att

Åtgärder förområde.detta närmalagstiftning attmedlemsstaternas
syftevarandra itillbestämmelser upprättamedlemsstaternas att en

åtgärdernautsträckningdenbör imarknadfungerande inre avser
miljö- och konsument-och säkerhethälsamänniskorsskyddet för samt

helaupprätthålls inomskyddsnivåhögutformas såintressen att en
gemenskapen.

skallmiljöriskemaframgårinledningsbestämmelserdirektivets attAv
skeUtsättningen börsker.utsättningfall innanenskilti varjebedömas

omfatt-och utsättningensminskarvarvid inneslutningenför steg,steg
ochvarjeskall skeutvärderingundan.för Enökar undan stegning av

ellerinnehållerproduktförsvarbart. Innanvisa ärnästa stegatt somen
skallmarknadensläpps påorganismermodifieradegenetiskt utbestår av

utveckling.ochforskningförfältförsök inomigenomden ramen
innehålleravsnitt. Delfyra Auppdelade iartiklarDirektivets är

förutsättningavsiktlighandlardelbestämmelser, Ballmänna om
ändamålför varjeutvecklingsändamål och än attochforsknings- annat

påsläppareglerinnehållerdel Cmarknaden, utpå attsläppa ut om
och vissasekretessbestämmelserinnehållerdeloch Dmarknaden

kommissionen.förförfaranderegler
förenklattillstånd.krävs Ettoch Cenligt del BverksamhetFör
delverksamheter enligt Bbeträffandeifrågakan kommaförfarande om

modifieradegenetisktsådanautsättningenerfarenhetertillräckliga avom
vunnits.harredanorganismer

fåri EUmedlemsstatersamtligakrävsenligt CverksamhetFör att
marknaden. Resersläppsprodukteninvändamöjlighet utmot attatt

fallvissafrågan. IEG-kommissioneninvändningsådannågon avgör
avgörande. Enförtill RådetfråganhänskjutaKommissionenskall
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medlemsstat kan också tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen
Ävenprodukt. dessa frågor lämnasav tillen över Kommissionen för

avgörande.

16.4 Utvecklingen genteknisk verksamhetav

sedan gentekniklagen antogs

1 Riksdagens jordbruksutskott har i PM, 1995-06-14, Genteknik -Reglering och utveckling, redovisat vissa erfarenheter genteknikla-av
tillämpning. På muntlig förfrågan undergens april 1995 riktad till

samtliga tillsynsmyndigheter har det framkommitl det hittills varitattl aktuellt för Arbetarskyddsstyrelsen ASS och Statens Jordbruksverk
SJV ärendenpröva enligtatt lagen och förordningen genetisktom
modifierade organismer. Uppgifterna från denna PM har uppdaterats.

Inom ASS har hittills tjugotal anläggningarett för verksamhet med
innesluten användning genetiskt modifierade mikroorganismerav

Ansökningarnaprövats. läkemedelsindustrin forskning ochavser samt
undervisning. Inom SJV område har hittills fyra anmälningar:s om
innesluten användning genetiskt modifierade djur ochav prövats ett
tiotal anmälningar förär närvarande under prövning. Alla forskningrör
med försöksdjur.möss som

Inom läkemedelsområdet finns 30 inregistrerade harpreparatca som
framställts med hjälp genteknik i slutna Dessa produktersystem.av
innehåller dock inga genetiskt modifierade organismer.

.Inom SJV område har inga ärenden varit aktuella för avsiktlig:s
utsättning inom djurområdet. Ett flertal tillstånd till avsiktlig utsättning

växtsidan har däremot meddelats i Sverige. Dessa ärenden har avsett
förändringar vårraps, potatis och sockerbetor beträffandeav bl.a.
stärkelsekvalitet, tolerans ogräsmedel och frost.mot motl

Några ansökningar tillstånd till utsläppande på marknaden harom

1 inteännu mottagits svenska myndigheter för sig djur,av växtervare
eller foder, förutom de remisser från EG-kommissionen utsläppandeom
på marknaden efter ansökan hos behöriga myndigheter i andra länder.
Det har emellertid uppgivits börjaratt signärma ansökanman om
marknadsgodkännande potatis för industriellt ändamål.av
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utblickInternationell16.5

ansökningarprövades 369februari 1995oktober 1991Fr.o.m. t.o.m. om
sedanSverige harEU-området.inomutsättningavsiktlig växterav

ärenden.dessasigmöjlighethaft1994 överdelen yttraattavsenare
Ärendena gjort någraSverige inteområden därfalli många ännurör

skador.bedömningar avegna
marknadenutsläppandeförgodkäntsprodukterfall harnågraI
rosésallatsojaböna ochtobak,gäller fyrainom DetEU. växter raps,

vacciner.och två
genteknikområdet. har gjortsDetinomsnabbtKunskapen växer nu

marknadsgodkända produkternautsättningar. äravsiktliga Demånga
modifierade organismergenetisktanvändningInneslutenfå.däremot av

marknaden.släppsprodukttillalltidhellerleder inte somen
genteknik hittillsanvändningenomfattande ärkanskeDen mest av

forskning.naturvetenskapligmedicinsk ochinomhjälpmedelsom
Sverigeläkemedelsframställning i år. I15förGenteknik har använts ca

hållerFlerainregistrerade attfinns knappt 30 preparatpreparat. nya
fram.tas

sannolikt kommitgenteknikenharläkemedelstillverkningUtöver
utsättningaravsiktligamångahar skettväxtförädling. Detlängst inom

godkänt idetprincipSverige.inom I är ettoch ärinom EU även som
medlemsstat harSverige. Omgodkänt iland ocksåEU-annat en

risk förproduktsådan utgöranledninggrundad attatt anta enen
ellerdock begränsamedlemsstatenfåreller miljö,hälsamänniskors

territorium.sittprodukten inomförsäljningelleranvändningförbjuda av
omedelbartmåstemedlemsstaternade övrigaochKommissionen

mark-inteprodukt harNågonbeslut.sådant ännuunderrättas ettom
marknaden,den svenskapåförväntaskani Sverige,nadsförts snartmen

utsädesproduktion.förinledningsvisnämligen raps
länderna har imångfald anslutnabiologiskkonventionen förtillDe

säkerprotokoll försärskiltframarbetabeslutatnovember 1995 ettatt
organismer.modifieradegenetiskthantering av

gentek-regleringPropositionen16.6 avom

verksamhetnisk

propositionsärskildframlägga1994valde årRegeringen att omen
istället förorganismermodifieradegenetisktramlaginförande omav en

här redogjortsmiljöbalk. skälAvbestämmelser iin dessataatt somen
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för, fann regeringen bestämmelserna skulle finnasatt samlat och inte,
Genteknikberedningen föreslog, förändringar skullesom att ske i

befintliga lagar. Regeringen fann emellertid frågan införandeatt om av
gentekniklag skulle behandlas för sig. Något förslag bestämmel-en om
beträffande genetiskt modifierade organismer finns således inteser i

lagrådsremissen avseende miljöbalk.

16.7 Skälen för Miljöbalksutredningens för-

slag

l6.7.l Lämpligheten in gentekniklagensatt taav
bestämmelser i miljöbalken

Miljöskyddskommittén ansåg särskilt bioteknikensatt betydelse för
ekologin det naturligt behandlagör biotekniken i miljöbalken.att
Kommittén ansåg dock bestämmelserna borde hållasatt i ettsamman
särskilt kapitel. Kapitlet skulle enligt kommitténs förslag innehålla
bestämmelser inte bara genetiskt modifierade organismerom oavsett-

det fråga djur,är mikroorganismerväxter, eller virusom om utan-
också biologiska bekämpningsmedel och vissa andra biotekniskaom
produkter.

Genteknikberedningen ansåg direktiven borde införlivasatt med
svensk ändringarrätt i de särskilda författningar innehållergenom som
bestämmelser organismer och produkter på respektive område ochom

någon samlad lagstiftning.utan
Regeringen förslog i propositionen grundläggande ochatt över-

gripande regler bl.a. tillståndskrav och tillsyn skulle i lagom ges en om
genetiskt modifierade organismer detaljerade föreskrifterattmen mer
skulle i förordning och myndighetsföreskrifter. Riksdagenges antog
detta förslag.

Gentekniklagen reglerar inte genteknikens användning människor.
Den reglerar inte heller skadeståndsansvar vid användningen av
genetiskt modifierade organismer eller immaterialrättsliga frågor.
Gentekniklagen innehåller överhuvudtaget inte några föreskrifter rentav
civilrättslig karaktär.

Lagens första uttryckliga syfte skyddaär människors och djursatt
hälsa och miljön. Skälet de ekologiska riskerär förknippade medärsom
gentekniken. Kvalificerade ekologiska bedömningar nödvändiga förär

riskerna för hälsanatt avgöra och miljön med användning och utsättning
genetiskt modifierade organismer med produkterav samt att som
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marknaden.släpps påsådana organismereller bestårinnehåller utav
utarmninggentekniken leder tillrisk förföreliggerDet attt.ex. en aven

mångfalden.biologiskaden
skalltillämpas.försiktighetsprincipen Hänsynförarbetena skallEnligt

föregåsAll verksamhet skallmiljön.risken för skador påredan tilltas
tillfredsställandegrund förtillkan läggasutredning ensomenav

organismerna kanmiljöskadorvilka hälso- ochbedömning somav
aktsamhetskravet alltid deallmännaskall enligt detVidareförorsaka.

behövs förövrigt iakttasförsiktighet ividtas och denåtgärder attsom
och miljön.och djurs hälsamänniskorsnegativa effekter påundvika

säkerställagentekniklagensyftet iuttryckligaandraDet är attatt
vadförutsedet svårtmotiverasetiska hänsyn Detta är attatttas. nuav

människanmöjlighet förmedförutvecklingen,gentekniskaden ensom
tillbör ankommaleda till.kan Detändra på staten attnaturen,att se

verksamhet ochi dennaetiska hänsynverksamhetsutövaren atttaratt
verksamhet tillåts.försvarbaretisktendast

framhållit uttalar regeringenGenteknikberedningenmed vadlikhetI
linjegentekniklagen, den, iinförande1993/94:198i attavomprop.

biologiskstrategi för1993/94:30ianfördesmed vad enomprop.som
Människan harskyddsvärde.har rättmångfald, attettatt naturenanser

samtidigt det hennesbrukaoch attförändra ärnaturen, ansvarmen
Människansde ekologiskarubbningar iallvarligaförhindra systemen.

moraliskttillkoppladrätt är ett ansvar.
utsättningtillstånd till avsiktliginnebärGentekniklagen att av

marknadenutsläppande påochorganismermodifieradegenetiskt av
modifierade organis-genetisktinnehåller eller bestårprodukter avsom

försvarbar. Attetisktverksamhetenendastmeddelasfår ärommer
följer lagensanvändningvid inneslutenskalletiska hänsyn äventas av

skalletiska bedömningenaktsamhetsregel i 4 Den utgöraallmänna en
verksam-gentekniskakontrollen denfortlöpandedel denviktig avav

uppmärksam-i tidför intesamhället finnsheten i I attstort. manoroen
skallgenteknik.användningar Hänsynoetiskauppenbartoch avmar nya

och miljöa-hälso-liksomdjurskyddsintressenochtill konsument-tas
ocksåkontrollenetiskavid denUtgångspunktema ärspekter. av

naturvårdskaraktär.
gentekniklagen,fårbedömningmiljöbalksutredningens ävenEnligt

ochhälso-huvudsakligenbedömningen inteden etiska avserom
miljönskyddet förfrågorgradi sådanmiljöaspekter, attomavseanses

miljöbalken.ibör ingådess regler



SOU 1996:103 Genetiskt modifierade organismer 391

16.7.2 Behov förändringar i sakav

Förslag: Krav på märkning vid utsläppande på marknaden av
produkter innehåller eller består genetiskt modifieradesom av
organismer införs i lagtexten.

Erfarenheterna lagen genetiskt modifierade organismerav om är
begränsade. Lagen har varit ikraft sedan den juli1 1994 och vad gäller
de bestämmelser reglerar utredningar bedömning skadorsom om av

tillstånd för avsiktlig utsättningsamt och utsläpp på marknaden sedan
den 1 januari 1995. Erfarenheterna hur aktsamhetskrav ochav ut-
redningar skador har tillämpats i huvudsak hänförligaär till denom
verksamhet har funnits före gentekniklagen, främst inom läkeme-som
delsindustrin och vid växtförädling. Bland nuvarande tillsynsmyndig-
heter finns erfarenheter dessa bedömningar i första hand inomav
Läkemedelsverket och Statens jordbruksverk inom Statenssamt
naturvårdsverk.

Flertalet myndigheter kunskapenatt snabbt inomväxermenar nu
genteknikens omrâde. Inom läkemedelsindustrin har innesluten
användning genetiskt modifierade organismer vid läkemedelstillverk-av
ning under 15 år. Vidanvänts växtförädling har utsättningar i forsk-
nings- eller försökssyfte skett sedan år 1989.

I Sverige har tillstånd för avsiktlig utsättning beviljats endast vid
Ännuväxtfcirädling. har ingen produkt med genetiskt modifierade

organismer godkänts för utsläpp på marknaden i Sverige, medmen
gällande regler produkterär godkänts för utsläpp på marknaden isom
andra EU-länder godkända inomäven Sverige ingen myndighetom

sig detta.motsätter
direktivetI avsiktlig utsättning genetiskt modifieradeom av

organismer i miljön i artikel 11 i den anmälan skallattanges som
föregå utsläppande skall bl.a. förslagett till märkning lämnas.ett I
förarbetena till gentekniklagen tillstånd till utsläppandeatt påanges
marknaden produkter innehåller eller består genetisktav som av
modifierade organismer bör förenas med villkor märkning skerattom
7 § gentekniklagen. I 8 § lagen kemiska produkter finns krav påom
produktinformation avseende uppgifter betydelse från hälso- ochav
miljöskyddssynpunkt. Kommissionen utfärdade i oktober 1995 ett
tolkningsdokument XI/655/95 angående märkningskravet för mark-
nadsgodkännande enligt direktivet 90/220/EEG. tolkningsdokumentetI
anförs direktivet möjlighetatt föreskriva villkor i produktgod-attger ett
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beslut också krävt märkning.i vissakommissionenkännande och att
hänfört sig till riskbedömningen.dockmärkning harkrav påDessa

innebära krav påtolkningsdokumentet intefår enligtSådana krav
modifie-eller består genetisktinnehållerproduktmärkning att avenav

rade organismer.
ståndpunktbehandlathar nyligenEuropaparlamentet en gemensam

livsmedelförordninginför antagandet EG-25/95EG om nyaav ennr
skallförslagetEnligt detlivsmedelsingredienser.och antagnanya

livsmedelsegenskaper,allamärkning informeraskonsumenten omgenom
användningoch avseddnäringsvärdesammansättning,såsom av

livsmedelsingre-livsmedel ellerskiljerlivsmedlet, dessa nyttett enom
redanlivsmedelsingredienserlivsmedel ochjämförbaradiens från som

avgörande upphävdesskallskillnadenfinns. Kravet att avvara
enligtmodifierade organismergenetisktFörslagetparlamentet. attom

med tilläggetparlamentetmärkas försågs90/220/EEG skalldirektiv av
genteknisktmed genteknik"vilkaskall omfattamärkning ävenatt

förtidigare undantagförekommer". Ettmodifierade organismer som
innebärbeslutupphävdes. Parlamentetsegenskaperjordbruksmässiga

iFörslaget hanterasmärkningskravet.skärpningsålunda viss aven
behandlaskommer påfördraget ochmed artikel 189b ienlighet nytt att

rådet.av
enligtuttalatbetänkande 1995/96:JoU11har iJordbruksutskottet att

sidafrån svenskgrundläggande kravetdetmening börutskottets attvara
innehåller ellerprodukttydligt framgårmärkningdet att engenom

pekar påUtskottetmodifierade organismer.genetiskt attbestår av
detlivsmedel,det gälersärskiltmärkningbehovet när attär stort menav

märkning. Omrimligt krävaprodukterandrabeträffande ettär attäven
modifierade organismergenetiskthjälp ärframställts medlivsmedel av

fårkonsumenternaangelägetflesta falli deenligt utskottetdet att
överlämnarUtskottetmärkning.förhållandedettakännedom genomom

bestämmaanfördai detutgångspunktmedregeringen närmaretill att
förutsätterUtskottetmärkningskravet.och omfattningenförformerna av

märknings-tydlighet driverkraft ochregeringen med största storatt
intemationel-påpekarUtskottetinternationella sammanhang.frågan i att

de bliviti den månbeaktasgivetvis måsteöverenskommelser
regeringen till kännahar beslutatSverige. Riksdagenbindande för att ge

1995/96:243.rskr.anfört,vad utskottet
gäller produktervadbedömerMiljöbalksutredningen att som

detmodifierade organismergenetiskt ärinnehåller eller består avav
vetskapprodukt alltid fårsådanrimligt denetiska skäl möteratt ensom

därför införasmärkningskrav börmodifieringen. Ettden genetiskaom
Regeringen ellermarknaden.påsläppssådana produkterför alla utsom
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den myndighet regeringen bestämmer bör bemyndigas utforma denatt
omfattningennärmare och utformningen märkningskravet.av

Förhållandevis kort tid har förflutit sedan riksdagen ställning tilltog
propositionen införande lagen genetiskt modifieradeom av om
organismer. Utvecklingen gentekniken och erfarenheterna sedanav
lagens ikraftträdande inte vid handen det finns skälatt ändrager att nu
de materiella reglerna i gentekniklagen utöver produktin-att ett
formationskrav bör framgå lagtexten och inte endast föreskrivasav som
villkor i enskilda tillstånd.

16.7.3 Myndighetemas ansvarsområden

i Förslag: En förordningenöversyn 1994:901 genetisktav om
i modifierade organismer bör avseende framförgöras allt för-

delningen myndigheternas ansvarsområden vad gällerav pröv-
nings- och tillsynsverksamhet.

Sju myndigheter i dag för föreskrifter, tillståndsgivning ochsvararpl tillsyn enligt lagen genetiskt modifierade organismer. Myndigheternaom
har meddelat föreskrifter följer bestämmelserna i EG:s direktiv.som
Utöver dessa myndigheter finns tvâ myndigheter med samordnande
uppgifter. Trots det har flera exempel givits på problem med glapp,1
överlappningar eller oklarheter i tillsynsmyndighetemas ansvarsområden.
Problemen kan leda till frågor inte behandlas denatt myndighetav som
har bäst kompetens for ärendet utgångspunkten förtrots att ansvarsför-
delningen befintligt sektorsansvar. En följd kan blivar attannan
väsentliga frågor lämnas utanför myndigheternas ansvarsområden.

Synpunkter har framförts prövningen och tillsynenatt överav
genteknisk verksamhet borde koncentreras till myndighet beträffandei en

l frågor avseende den inre miljön, vilka hänför sig till dir. 90/219/EEG,
l och myndighet avseende frågor beträffande den miljön, vilkaen yttre

omfattas dir. 90/220/EEG. Besluten skulle då föregås samrådav medavg
i andra berörda myndigheter.

En samrådsgrupp har bildats. deltarDär såväl de sju tillsynsansvariga
myndigheterna de två samordnande myndigheterna. Gruppensom är
forum för information, diskussion och erfarenhetsutbyte i fråga bådeom
ansvarsfördelning, föreskrifter och internationellt arbete inom gentekni-

Ävenkens område. de ansvariga myndigheterna har tagit sinaom
uppgifter enligt lagen genetiskt modifierade organismer påom stort



modifierade 1996:103SOUGenetiskt organismer394

intrycksamladeMiljöbalksutredningens översynallvar attär en av
ändring iNågonberörda delar börförordning i övervägas.regeringens

kande förändringarerforderlig föremellertid inte översynenlag är som
leda till.

och haryrkande J05O99motionerna J0503anledningMed av
regeringenoch givitjordbruksutskottets förslagsig tillanslutitriksdagen

ansvarsför-börregeringenmening översyntill känna sin göraatt aven
myndigheternautpekadegenteknikförordningenmellan de idelningen

iJordbruktsutskottet har1995/962243.rskr1995/96:JoU11,bet.
följande.bl.a.anförtbetänkandet

ochklarareåstadkommabörmedSyftet attöversynen merenvara
iArbetet börmyndighetssidan.organisation på görasändamålsenlig

Särskild uppmärksam-myndigheter ochmed ansvarigasamråd organ.
ochtillsynsmyndigheternamellansamrådbehovetåthet bör ägnas av

mellan degränsdragningenFråganberördaövriga omorgan.
Gentekni-medicinsk-etiska råd ochåvilat Statensuppgifter som

konse-särskild uppföljningsärskilt.studeras Enknämnden bör av
ocksåböravgiftsfmansieringen göras.kvenserna av

denna frågamed förslag iåterkommasigåtarMiljöbalksutredningen att
betänkande.kommandei
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17 Kemiska och biotekniska produkter

17.1 Nuvarande regler
År 1973 infördes lagen hälso- och miljöfarliga innebarDenom varor.

skärpt produktkontroll. Den lagen den juli1 1985 med denen ersattes
gällande lagen 1985:426 kemiska produkter. Lagen harnu om en

generell tillämpning kemikalieområdet och kemikalielagstiftningen
skär många sektorer. Kemikaliefrågor arbetsmiljön, denrörgenom som

miljön och konsumentfrågoryttre olika slag regleras i delarstoraav
enligt lagen kemiska produkter. Också hälsoskyddsfrågorom av mer
generell karaktär byggprodukter och deras verkant.ex. på inomhus-
miljön kan regleras med stöd kemikalielagstiftningen. Genomav att
lagens syfte förebygga skadorär på människoratt och miljön har dess
huvudinriktning kommit bli orienterad marknadsföringsledet.att mot I
kemikalielagstiftningen betonas särskilt tillverkarens och importörens

för tillräcklig undersökning och dokumentationatt finns. Detansvar är
också tillverkare och importörer i första hand skall försom svara
information och skall lämna upplysningar för förebyggaattsom att
kemikaliehanteringen förorsakar skada.

Målet för kemikaliekontrollen förhindra skadorär på människoratt
och miljö. För målet skall kunna nås måsteatt skadliga ochämnen
produkter så långt möjligt med sådanaersättas mindreärsom som
farliga eller helt ofarliga. Hanteringen kan innebäraämnen riskerav som
för hälsa och miljö måste säker. Vidare måstegöras alla kemiska
produkter används utredas väl med avseende på deras effekter påsom
hälsa och miljö. Information skaderisker och förebyggande åtgärderom
skall lämnas till dem använder sådana produkter.som

Lagen kemiska produkter har endast fåtal reglerettom ärsom
gällande direkt den enskilde och alltså idagmot är utpräglad ramlag.en
För lagens tillämpning gäller i stället betydande antal regeringsför-ett
ordningar och myndighetsföreskrifter, grundade bemyndiganden i
lagen. Den centrala förordningen förordningen 1985:835är om
kemiska produkter bl.a. innehåller de grundläggande bestämmelser-som

det Kemikalieinspektionen förda produktregistret. Med stödna om av
lagen kemiska produkter har också meddelats förordningenav om
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förordningen 1985:837 PCBbekämpningsmedel,1985:836 omom
förordningenmotorbensin,1985:838förordningen omm.m.,

hälso- och1985:840 vissaförordningenkadmium,1985:839 omom
miljöfarligt1985:841förordningenproduktermiljöfarliga omm.m.,

anmälningsskyldighet beträffande1985:997förordningenavfall, om
förbudförordningen 1986:683ventilationsanläggningar,asbest i om

fordon, förordningen 1989:974friktionsbelägg iasbesthaltigamot om
kloreradevissa1991:1289förordningenbatterier,miljöfarliga om

kvicksilverhaltigavissa1991:1290förordningenlösningsmedel, om
förordningen 1995:555spillolja,förordningen 1993:1268 omvaror,

ozonskik-bryterförordningen 1995:636HFC, ämnen nersomomom
gränsöverskridande1995:701förordningenoch transportertet avom

avfall.
föreskrifter myndig-påockså utfärdatskemikalieområdet harPå

och förordningeni lagenbemyndigandenstödhetsnivå med omav
Kemikalieinspektionensexempel kanprodukter. Somkemiska nämnas
produktregistret, KIFSanmälan till1986:2föreskrifter KIFS om

kemiskafarligalivsfarliga och mycketförtillståndskrav1986:5 om
bekämpnings-vid överlåtelsemärkning1987:3produkter, KIFS avom

hälso-förvaringochförpackningar1987:4medel, KIFS avomom
saluförbud och1989:4produkter, KIFSkemiskamiljöfarligaeller om

bekämpningsmedel, 1989:5KIFSvissaanvändningsförbud för om
klassificering och1994: 12träbaserade skivor,KIFSfonnaldehyd i om

varuinforma-1994:13och KIFSprodukterkemiskamärkning omav
Även kemikali-föreskrifter påmeddelatharNaturvårdsverkettionsblad.

kungörelsen SNFS 1989:1kanområde.elagstiftningens Här nämnas
kungörelsen 1987:5SNFSmotorbensin,föreskriftermed avstegomom

ytbehandling ochföranvända kadmiumämnenförbudfrån att m.m.
ochföreskrifter kyl-med1992:16 värmepum-SNFSkungörelsen om

och HFC.HCFCinnehållande CFC,panläggningar
finns detprodukterbiotekniskalagstiftninggällerdetNär om

1991:639avsnitt 16 lagenbehandlats igentekniklagenförutom som
bekämpningsmedel. Biotekniskabiologiskaförhandsgranskning avom

utvecklats ellerhar skapats,produkterbeskrivasprodukter kan somsom
organismer ellermateriallevandeanvändningmodifierats avgenom -

gångerprodukter har mångaBiotekniskaorganismer.delar enav
gällerprodukter.till kemiska Detanvändningparallell t.ex. som

rengöringsmedel.ochbekämpningsmedel
förhands-1991:1288förordningenutfärdatslagen harTill om

Även område harbekämpningsmedel. dettabiologiskagranskning av
1994:4myndighetsnivå bl.a. KIFSföreskrifterutfärdats om

genetiskt1994:11bekämpningsmedel och KIFSbiologiska om
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organismer.modifierade

EG-regler17.2

67/548/EEG m.fl.Direktivet17.2.1

till reglerna inomkemikalielagstiftning i förhållandegäller vårdetNär
Sverige fick i förhandlingarnade övergångslösningarinnebärEU som

period fyra år räknatmedlemskap bl.a. undersvenskt attett en avom
behålla sinafram till kan Sverigemedlemskapets början, dvs. 1999,från

kemikalieområdet.fall regler på Nugällande, i vissa strängarenu
Övergångsperiodenundergenomförs inom EU översyn av nonn-en

EG-procedurer. Sverige deltarmed normalagivningen i enlighet som
EU-medlem i översynen.

till direktiv gällerantal direktiv och förslagfinnsDet ett stort som
produkter.och biotekniskakemikalier

och andratillnärmning lagar67/548/EEGdirektivetI om av
märkning farligaförpackning ochomklassificering,författningar av

klassificering,rubriken reglerframgårfinnsämnen omavsom
flertal gångerdirektiv haroch märkning.förpackning Detta anpassatsett

9l/325/E-direktivför tolfte gångenframsteg, bl.a.till tekniska genom
växtskydds-förbud79/117/EEGdirektivetEG. I mot attom

släpps påvissa verksammainnehållerprodukter ämnen utsom
växtskyddsprodukterförbjuds vissaoch användsmarknaden som

kvicksilverföreningargäller bl.a.vissa verksamma Detinnehåller ämnen.
klorföreningar såsom DDT.Esvåmedbrytbara organiskavissa ttsamt

2455/92/EEGförordningenexempel EG-reglerytterligare är om
förordningen,kemikalier.farliga Denimport vissaochexport somav

implementering, behandlarmedlemsländernaalltså gäller i utan samma
antal. Syftet79/117 ytterligaredirektivetfarliga ettämnen samtsom

för anmälan ochinföramed förordningen är gemensamt systemettatt
till tredje land vissaochi fråga importinformation export avom

restriktioner.underkastadeförbjudna ellerkemikalier strängaärsom
direktivetbestämmelserna isäkerställaytterligare syfteEtt är attatt

för67/548 tillämpas även export.
bekämpningsmedel mellanuppdelning växt-Inom EU görs aven

behandlas i direktivetVäxtskyddsmedelskyddsmedel och biocider.
marknaden. Medväxtskyddsmedel påutsläppande91/414/EEG om av

bekämpningsmedel, exempelvis sådanabiocider övriga somavses
Nationalencyclope-i bostäder. Enligtbekämpning ohyraanvänds för av

dödar liv bekämpningsme-din med biocid ämne t.ex. ettett somavses
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del eller antibiotikum. exempelSom på andra biociderett grupper av
pesticider alla kemiska bekämpningsmedel, baktericideranges

bakteriebekämpningsmedel, herbicider växtbekämpningsmedel,
fun gicider svampbekämpningsmedel, och insekticiderinsektsbekämp-
ningsmedel.

Hittills har regleratEU vissa biocider i växtskyddsmedel i tidigare
angivna direktivet 79/117. finnsNu det också förslag särskiltett ettom
biociddirektiv för närvarande behandlas i rådets arbetsgrupp försom
miljöfrågor och behandlas något längre fram i detta avsnitt.som

I Sverige vi inte denna uppdelning mellan växtskyddsmedelgör och
biocider. stället harl vi uppdelning mellan kemiska och biologiskaen
bekämpningsmedel i lagstiftningvår vilket alltså inte EU har.

Direktivet17.2.2 91/414/EEG utsläppandeom av
växtskyddsmedel på marknaden

Direktivet gäller enligt godkännande,l utsläppande på marknaden,art.
användning och kontroll inom gemenskapen kommersiella växt-av
skyddsmedel utsläppande marknadenpå och kontroll inomsamt
gemenskapen verksamma avsedda användas för bl.a.ämnen att attav
skydda eller växtprodukter alla skadliga organismer.växter Medmot
växtskyddsmedel enligt verksamma2 ochämnenart. preparatavses som
innehåller eller flera verksamma i den form de levereras tillett ämnen,
användaren och avsedda skydda1.1 eller växtprodukterväxteratt mot
alla skadliga organismer eller förhindra inverkan från sådana organis-

påverka1.2 livsprocesser på näringväxters t.ex.sätt änannatmer,
tillväxtreglerande medel, bevara1.3 växtprodukter, i den mån ämnena
eller produkterna inte omfattas särskilda bestämmelser konserve-av om
ringsmedel, förstöra1.4 oönskade eller förstöra1.5 växtdelarväxter,

hämma eller förhindra oönskad tillväxt hossamt växter.
Med enligt direktivet kemiska grundämnen och derasämnen avses

föreningar i naturlig eller industriellt framställd form, inklusive
föroreningar har uppstått vid tillverkningen. Med verksammasom

eller mikroorganismer, däriblandämnen virus, harämnenavses som en
allmän och specifik verkan skadliga organismer, eller växter,
växtdelar eller växtprodukter. innebärDetta direktivet omfattar såvälatt
kemiska bekämpningsmedel, vilka vi reglerar lagen kemiskagenom om
produkter och förordningen bekämpningsmedel, biologiskaom som
bekämpningsmedel vi reglerar lagen förhandsgranskningsom genom om

biologiska bekämpningsmedel förordningen till den lagen. Vårsamtav
lag biologiska bekämpningsmedel omfattar dock nematoderävenom
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rundmaskar, insekter och spindeldjur.
Enligt skall medlemsstaterna föreskriva3 endastart. växt-att

skyddsmedel de har godkänt i enlighet med direktivet får släppassom
marknaden och användas deraspå inom territorier. medlemsstatEnut

får dock hänvisninginte med till växtskyddsmedel inte haratt ett
godkänts för användning inom dess territorier hindra tillverkning,
lagring och sådana produkter avsedda användas itransport att ettav

medlemsland medlet godkänt i medlemsland ochärannat ett annatom
de fastställtstillsynskrav har medlemsstaterna uppfyllda.ärsom av
Medlemsstaterna skall också föreskriva verksamma endast fårämnenatt
släppas på marknaden de klassificerade, förpackade och märktaärut om
i enlighet med direktiv 67/548/EEG.

artikel finns regler beviljande, omprövning och återkallandeI 4 om
godkännanden för växtskyddsmedel. Medlemsstaterna skall säkerstäl-av

växtskyddsmedel endast godkänns bl.a. dess verksammaatt ett om
finns i bilaga och villkoren i bilagan uppfyllda1 ochämnen ärupptagna

tillräckligt effektivt, inte påverkarmedlet ellerär växter växtpro-om
dukter på oacceptabelt och inte orsakar onödigt lidande ellersättett

skall bekämpas.onödig hos ryggradsdjur Vidare det intesmärta attsom
direkt indirekt skadliga effekterhar några eller på människors eller djurs

hälsa via dricksvatten, föda eller foder eller grundvattnett.ex. på samt
inte påverkar miljön oacceptabelt med särskild hänsyn till delspå sättett

och utbredning i miljön, särskilt det gäller föroreningmedlets öde när
inklusive dricksvatten och grundvatten, dels dess inverkan påvatten,av

utanför målgruppen. Maximala resthalter i de jordbruksprodukterarter
omfattas godkännandet skall fastställas provisoriskt medlems-som av av

och anmälas till kommissionen skall bedöma detta ärstaten som om
förfarandegodtagbart enligt särskilt hos Ständiga kommittén församt ett

växtskydd besluta provisoriska maximihalter for hela gemenskapen.om
får förbjuda eller hindra införsel till sitt territoriummedlemsstat inteEn

produkter innehåller pesticider, resthalten under-rester avav som om
stiger den provisoriska maximihalten fastställts. godkännandeEttsom
får endast beviljas för bestämd tid högst tio medlemssta-åren om som

fårbestämmer. Godkännanden helst detnär omprövasterna som om
finns uppgifter tyder på något kraven enligt artikeln inteattsom av
längre uppfyllda. godkännande får återkallas det kanEttär om
fastställas kraven för godkännande inte längre uppfyllda elleräratt
felaktiga eller missledande uppgifter har lämnats. Villkoren för
godkännande kan ändras det kan fastställas ändringar i frågaattom om
användningssätt och använda mängder motiverade med hänsyn tillär

tekniska framsteg.vetenskapliga och
behandlas fråganoch 6 upptagande aktiva iI 5 ämnenart. om av
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bilaga I 7 medlemsstaterna skallart. föreskrivaatt in-anges att
nehavaren godkännande eller den har beviljatsett utvidgningav som en

användningsområdet i enlighet med 9.1 omedelbart skallav art.
underrätta den behöriga myndigheten alla uppgifter möjligaom nya om
skadliga effekter växtskyddsmedel eller resthalterettsom ettav
verksamt kan ha människorämne eller djurs hälsa, grundvattnet
eller på miljön. Dessa uppgifter skall omedelbart överlämnas till övriga
medlemsstater och kommissionen.

behandlasI 8 Övergångsbestämmelserart. och undantag. Där anges
bl.a. medlemsstat får under tolv år efteratt anmälan direktivet,en av
dvs efter den juni15 1991, godkänna växtskyddsmedelatt som
innehåller verksamma inteämnen i bilaga ochär 1upptagnasom som
fanns på marknaden två år efter anmälan direktivet släpps utav
marknaden inom sitt territorium.

Enligt 9 skall ansökan godkännandeart. växtskyddsmedelettom av
den förgöras produkten först släpps på markna-attav utsom ansvarar

den i medlemsstat. Ansökan skall lämnas till de behöriga myndig-en
heterna i varje medlemsstat där medlet släppas marknaden.utavses
Den ansöker skall ha fast kontor inom gemenskapen.ettsom

behandlarArt. 10 ömsesidigt erkännande godkännanden. Omav en
medlemsstat ansökan godkännande växtskyddsme-mottar etten om av
del redan godkänt i medlemsstatär och sökanden begärsom en annan
det styrker jämförbarhet föreligger skallsamt medlemsstatenatt avstå
från kräva de och analyseratt redan haratt tester upprepas som genom-
förts i samband med godkännandet medlet i den andra medlemsstatenav

jordbruks- växtskydds- och miljöförhållanden även klimatiskaom som
relevanta för användningenär medlet jämförbara i de berördaärav

områdena. Vidare skall medlemsstaten i den mån enhetliga principer-
antagits enligt 23 produkten endast innehållernärart. verksamma-

i bilaga godkännaämnen medlet släppsupptagna marknadenatt ut
inom sitt territorium jordbruks- växtskydds- och miljöförhållandenom
även klimatiska relevanta för användningenär medlet ärsom av
jämförbara i de berörda områdena. Ett godkännande får förenas med
villkor följer det i enlighet med gemenskapsrättenatt vidtassom av
andra åtgärder beträffande distribution och användning för skyddaatt
distributöremas, användarnas och arbetstagarnas hälsa. Om upprepade

krävs eller godkännandetester skall dettaett vägras anmälas till
kommissionen.

Enligt skall12 medlemsstaterna utbyta informationart. godkändaom
växtskyddsmedel. I och13 14 finns bestämmelser vadart. ansökanom
skall innehålla och sekretess. I och behandlas15 16 förpackningart.om
och märkning växtskyddsmedel och i kontrollåtgärder.17 Iart.av
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resterande bestämmelser behandlas administrativa bestämmelser,
forskning och utveckling genomförande direktivet. Enligtsamt art.av

skall18 rådet på förslag kommissionen med kvalificerad majoritetav
besluta de enhetliga principer i direktivets bilagaom som avses

Inga har tagits i direktivets bilagaämnen detännu När gällerupp
enhetliga principer enligt har18 i direktiv 94/43/EEG sådanaart.
fastställts beträffande kemiska växtskyddsmedel såsom bilaga till6 dir.
9l/414/EEG Enhetliga principer för utvärdering växtskyddsmedel.av

direktivetDet trädde i kraft det datum det publicerades i Official
Journal, dvs den september1 1994. Enligt direktivets skall2art.
direktivet implementerat år efter ikraftträdandet. Enhetligaettvara
principer för medel innehåller mikroorganismer återstår attsom
fastställa.

Genom de regler utredningen föreslår i balken, tillsammans med
kompletterande bestämmelser i förordning och föreskrifter, kommer
direktivet genomfört.att vara

17.2.3 Förslaget till biociddirektiv

Som tidigare diskuteras för närvarande förslag till biocid-angetts ett
direktiv. Det i sin struktur i delar med direktivetöverensstämmer stora
91/4l4/EEG. skall krävas tillståndDet för få släppa biocidatt ut en
marknaden. tillstånd krävs bl.a.För de verksamma i biocidenämnenaatt
finns i direktivets bilaga och1 vissa andra kravupptagen att är
uppfyllda. Om den redan godkänd i medlemsstat skall denär en
godkännas i medlemsstat inte denna kanäven åberopaen annan om
speciella förhållanden motiverar beslut, skillnader iett annat t.ex.som
klimat. Ministerrådet kan förväntas ståndpunktanta en gemensam om
förslaget vid sitt i juni 1996.möte
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Särskilda17.3 regler kemiska och biotek-om

niska produkter i balken

Reglerna lageni kemiska produkterFörslag: i lagensamtom om
förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedel arbetasav
i balken och samordnas och får mindre ramlagskaraktär än
tidigare utökas till omfatta alla biotekniska produkter.samt att

spridning bekämpningsmedelLagen skogsmarköverom av
inordnas i balken och samordnas med reglerna kemiska ochom
biologiska bekämpningsmedel.

krav ställs den tillverkarHöga på och saluför kemiskasom
och biotekniska produkter, bl.a. införs skyldighet informeraatten

uppgifter skadliga effekter kommer fram.om nya om

regler för kemiska17.3.1 Gemensamma och biotek-

niska produkter

Kemikalielagstiftningen täcker framgått olika sektorer harochsom
kommit inta alltmer central roll i miljöpolitiken takti medatt atten
miljöproblemen har förskjutits från besvärande punktutsläpp till en mera
diffus miljöpåverkan. central betydelse för framgångsrikDet är av en
miljöpolitik användningen kemiska produkter och ämnen,att styra av

därmedinte minst i varuproduktionen, och åstadkommaatt att an-
särskilt farliga produkter avvecklas ellervändningen minskas.av

Kemikalielagstiftningen har också central roll det gällernär atten
internationella överenskommelser miljöområdet.nationell nivå reglera på

detta kan kemikalielagstiftningenexempel på harSom nämnas att
till bli de främsta instrumentetutvecklats används iettatt av som

Sverige, det gäller regelgivning bekämpa de globalanär att genom
miljöhoten i form uttunning ozonskiktet och flera andra formerav av av
klimatpåverkan.

Miljöskyddskommittén föreslog i sitt balkförslag särskilt kapitelett
kemiska produkter med bestämmelser motsvarande lagen6-12om
kemiska produkter. Kemikalieinspektionen framhöll i sitt remissvarom

ämnesområdet kemiska produkter hadevikten särskiltatt ettgettsav
framhävdeskapitel i kommitténs förslag. Enligt inspektionen därigenom

särskilda betydelse produkt- och varuinriktadeden den kontrollensom
i marknadsföringsledet har för förebygga kemikalier förs iatt att ut

hälsasådan användning leder till skador eller miljö.som
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lagrådsremissenI godtogs i allt väsentligt det förslag kommitténsom
hade lämnat. Kapitlet kemiska produkter utvidgades dock något iom
frågan meddela föreskriftergenerellarätten och avgränsning tillattom

lagstiftning. Försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen ellerannan
produktvalsprincipen vi väljer kalla den, för närvarandeattsom som
framgår lagen5 § kemiska produkter, hade i såväl Miljöskydds-av om
kommitténs förslag till miljöbalk i lagrådsremissen förts till desom
allmänna aktsamhetsreglema.

framgåttSom avsnitt föreslår7 vi flertal allmännaäven ettav
aktsamhetsregler gäller för hela balken. Dessa aktsamhetsreglersom
skall tillämpas alla bedriver verksamhet enligt balken. Medav som
begreppet bedriva verksamhet inte inte baraannatavses, om anges,
yrkesmässig verksamhet åtgärder privatpersoner vidtar.ävenutan som
Enligt aktsamhetsregeln i kap.3 2 § skall försiktighetsprincipen iakttas.

kap.I 3 3 § föreskrivs skyldighet vidta de skyddsåtgärder och deatten
försiktighetsmått behövs för hindra eller motverka verksam-att attsom
heten medför skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller
andra angelägna allmänna eller enskilda intressen. En ytterligare
aktsamhetsregel produktvalsprincipen i kap.3 6 innebärär attsom
riskabla kemiska och biotekniska produkter skall med mindreersättas
riskabla produkter. aktsamhetsreglerDessa bl.a. första5 §ersätter
stycket lagen kemiska produkter.om

Kemiska produkter17.3

kemiska produkterLagen i dag utpräglad ramlagär angettsom som en
till del konkretiseras föreskrifter meddelasstorsom genom som av

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Miljöbalks-som
utredningen eftersträvar klarhetensi intresse ifrångå ramlagstiftningatt
till konkret lagstiftning.en mera

Samtidigt finns det inom kemikalieområdet god erfarenhet atten av
använda generella föreskrifter. föreskrifterGenerella bör iäven
framtiden kunna utfärdas regeringen eller centrala myndigheterav som

led i kemikalieregleringen. Generella föreskrifter inom kemikalie-ett
området bör också kunna utfärdas för sådana skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått följer de allmänna aktsamhetsbestämmelsema.som av

bör självfalletDet alltid avvägning mellan berördagöras en noggrann
intressen innan bemyndigande till central förvaltnings-ett ges en
myndighet meddela generella föreskrifter.att

kemikalieområdetPå finns det med hänsyn till verksamheternas olika
anledning i likhet med vad gäller del andra verksam-art att som en-
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heter också ha särskilda aktsamhetsregler, i detta fall särskilt av--
passade för hanteringen kemiska produkter och bl.a.motsvararav som
6-12 EftersomLKP. utredningen eftersträvar utformaatt en
miljöbalk där i fall huvudbestämmelsema i miljölagstiftningen skallvart
kunna utläsas redan lagtexten föreslår utredningen reglerna iattav
balken kemiska produkter utökas vissa bestämmelserattom genom som

finns i de många förordningama till lagen kemiska produkter tasnu om
in i balken. gäller framförDetta allt bestämmelser generell betydelse.av

Biotekniska produkter17.3.3

finns dessutomDet antal lagar behandlar näraliggande frågorett som
och dessa lagars regler bör kunna samordnas med reglerna kemiskaom
produkter. gällerDetta särskilt biotekniska produkter.

Modern bioteknik har utvecklats snabbt under de decenniernasenaste
och spelar allt roll för samhällets utveckling. Genteknikenstörre ären

del biotekniken. moderna biotekniken omfattarDen utvecklings-en av
arbete och tillämpningar all den kunskap inomgenereratsav som
biokemi, molekylärbiologi och genteknik områden jord- ochsom
skogsbruk, livsmedel, miljövård, finkemikalier och processutrustning.
Biotekniska produkter levande organismer många gånger harär som en
parallell användning till kemiska produkter. gäller bl.a.Det som
bekämpningsmedel och rengöringsmedel. finns organismer harDet som
framställts särskilt för miljösanering eller metallutvinning.t.ex.
Exempelvis används bakterier för oljesanering, för destruktion av
bekämpningsmedelsrester, fryspunktnedsättande medel ochsom som
kärnor för bildning snö-/iskristaller i snökanoner. Bakterier har t.ex.av
används vid sanering kreosot vid Blekholmstorget i Stockholm.av

Miljöskyddskommittén föreslog i sitt förslag till miljöbalk särskiltett
kapitel biotekniska produkter. innehöll bådeDetta bestämmelserom om
genetiskt modifierade organismer djur, mikroorganismer ellerväxter,-
virus och biologiska bekämpningsmedel och vissa andra bioteknis-om-—
ka produkter de inte genetiskt modifierade. biologiskaDeäven ärom
bekämpningsmedel omfattas lagen förhandsgranskningsom av om av
biologiska bekämpningsmedel, och de organismertyper av som
Genteknikberedningen föreslagit skulle föras i den lagen, skulle enligt
Miljöskyddskommitténs förslag med betecknasett gemensamt namn
biotekniska produkter. Under den beteckningen skulle också föras
övriga genetiskt modifierade organismer.

framgått avsnitt följdes varken GenteknikberedningensSom 16 såav
förslag eller Miljöskyddskommitténs förslag. stället infördesI en
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särskild lag genetiskt modifierade organismer. lagrådsremissensIom
den lagen eller lagen förhands-förslag till miljöbalk ingick varken om

bekämpningsmedel. remissengranskning biologiska endastI angavsav
särskild lag genteknik och iregeringen hade föreslagit detatt en om

biologiska bekämpningsmedel inte ingåläget borde reglerna iom
miljöbalken.

förslår avsnitt bestämmelsernaMiljöbalksutredningen i 16 iattnu
genetiskt modifierade organismer inordnas i balken ilagen ettom

också arbeta lagen förhandsgransk-särskilt kapitel. Vi attavser om
ning biologiska bekämpningsmedel.av

1990/91:90,trädde i kraft den januari 1992 bet.lagen 1 prop.Den
1990/912338. till1990/91:JOU30, rskr. Lagen överensstämmer stora

förordningendelar med lagen kemiska produkter och 1985 2836 omom
bekämpningsmedel. propositionen framgår KemikalieinspektionenAv att

kemiska produkter skulle utvidgas tillhade föreslagit lagen attatt om
lagtekniskabiologiska bekämpningsmedel. lösningomfatta Denäven

reglera detta i särskild lag. motivera-valdes dock Dettaatt ensom var
förebyggaavsikten med lagen kemiska produkterdes med är attatt om

kemiskt inneboende egenskaper.skador kan orsakas ämnesettavsom
kemiska produkter utformadMed hänsyn till lagen äratt somom en

och kemiska hälso- och miljörisker och deramlag för kemikalier att
till lagen i detalj skall reglera olikaförordningar knutnaärsom mera

till respektive produktsproduktslag och tydligt anknyterkemiska
det olämpligt utvidga lagenriskegenskaper, ansågskemiska attvara om

omfatta kemikalier. denprodukter till Förkemiska änatt annat att nya
tillämpningsområde skulle bli entydigt klart vilkalagens angavs

Enligt lagens första paragraf medden omfattar.organismer avses
mikroorganismer, virus, nematoderbekämpningsmedelbiologiskt

har framställts särskilt förrundmaskar, insekter eller spindeldjur, som
olägenhet eller skadaförebygga eller motverka sanitärattatt

mikroorganismer eller virus.förorsakasegendom djur, växter,av
behandlar både biologiskaEUframgått avsnitt 17.2.2Som av

bekämpningsmedel i direktiv,bekämpningsmedel och kemiska samma
växtskyddsmedel. redan detomfattardetta endast Det äräven avom

i reglering.motivera skall skilja på dessa vårskälet svårt viattatt
fram ytterligare direktivhållerSärskilt det inom EU ettatt tassom

bekämpningsmedel eller biociderkommer behandla alla typeratt avsom
till hittillsvarande regleringväxtskyddsmedel. Med hänsyn vårutom

regler enbartlikhet med införafinns det dock inte skäl i EUatt som
organismerGenetiskt modifieradeväxtskyddsmedel.skulle omfatta

vilketavsnitti särskilda direktiv, 16.3,behandlas EU överensstäm-seav
särskilt kapitel iregler arbetas iförslag dessamed vårt ettattmer
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balken.
Som tidigare reglernaangetts överensstämmer biologiskaom

bekämpningsmedel i med bestämmelserna kemiskastort bekämp-om
ningsmedel utfärdade med stöd lagen kemiska produkter. Denav om
lagen omfattar dock endast kemiska och beredningar,ämnen däribland
beredningar döda organismer inte levande sådana. Detta börav men
dock inte något hinder förutgöra reglera alla kemiska ochattoss
biotekniska produkter däribland bekämpningsmedel, både kemiska och
biologiska, i sammanhang. Eftersom båda bekämpnings-ett typer av
medel kommer definieras i balken behöver inte allaatt regler omfatta
båda bekämpningsmedeltyper behov föreligger kanutanav om
särskilda regler beträffande enbart det bekämpningsmedlet meddelas.ena

Vi föreslår därför kemiska och biotekniska produkteratt regleras
tillsammans utifrån de regler för närvarande finns kemiskasom om
produkter och förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedel. Deav
särskilda aktsamhetsreglema hantering kemiska produkter fårom av

grunden i bestämmelsernautgöra och utökas till omfattaatt även
biotekniska produkter. Dessa regler skall omfatta genetisktäven
modifierade biotekniska produkter, för dessa gäller deävenmen
särskilda bestämmelserna detta i kap.13 miljöbalken. Reglernaom
föreslås utökas med bestämmelser från förordningar har eller isom
balken kan generell betydelse. gällerDetta till börja medattges
bestämmelsen i 6 § förordningen kemiska produkter ärom som en
precisering utredningsskyldigheten enligt lagen6 § kemiskaav om
produkter. bestämmelserDessa slås ihop i balken och kommer i
fortsättningen gälla biotekniska produkter. Vidareäven gälleratt detta
den viktiga bestämmelsen i förordningen kemiska produkter detattom
skall finnas produktregister. Denna i balken ochett registrettas
föreslås i fortsättningen omfatta biotekniska produkter.även

Tillståndskrav17.3.4 och upplysningsskyldighet

Ytterligare bestämmelser föreslås smältas i balken ärsom mera
detaljerade tillståndsbestämmelser. relativtDe vida bemyndiganden som
finns i lagen kemiska produkter har under de tio år lagen tillämpatsom
inte utnyttjats till föreskriva tillståndskrav beträffandeatt någon storom
mängd kemiska produkter. Enligt Kemikalieinspektionen detär en
vanlig missuppfattning, bland myndigheter, detäven skulle finnasatt
omfattande tillståndskrav kemikalieområdet. Beträffande krav på
tillstånd föreskrivs i förordningen kemiska produkter tillståndattom
krävs i vissa fall för import, överlåtelse och hantering livsfarliga ellerav
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mycket farliga kemiska produkter. Vidare föreskrivs i förordningen om
bekämpningsmedel kemiska bekämpningsmedel inte får saluföras,att
överlåtas eller användas godkända Kemikalieinspektio-utan att vara av

övrigt har inte föreskrivits krav tillstånd eller god-I omnen.
kännanden. Miljöbalksutredningen föreslår dessa bestämmelser skallatt
inordnas balken och samordnas med motsvarande bestämmelser i lageni

förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedel. Därmed kanom av
utläsa vilka krav tillstånd och godkännandenbalkenman av som

föreslås utökas till omfattagäller i Tillståndskravet ävenstort. att
farliga biotekniska produkter för vilka krav tillstånd försärskilt på

denimport saknas i dag. Regeringen eller myndighet regeringensom
bestämmer får meddela föreskrifter vilka produkternärmare om som
skall tillståndsplikten för särskilt farliga produkter.omfattas av

Vi föreslår i balken införs skyldighet för bl.a. denäven att en som
tillverkar kemisk eller bioteknisk produkt underrätta tillstånds-atten

efter eller godkännande kommer frammyndigheten det tillståndnär ett
uppgifter den kemiska eller biotekniska produkten kan haattnya om

människor eller miljön i övrigt. har hittillsskadliga effekter på Detta
växtskyddsmedel. generellt för allabara gällt godkända Kravet görs nu

biotekniska produkter för vilka tillstånd eller godkännandekemiska och
upplysningsskyldighet skall gälla förhar meddelats. Sådan även

tillstånd eller godkännande inte gäller,produkter för vilka krav om
produkten kan ha vissa skadliga effekteruppgifter kommer fram attnya

cancerframkallande påverka klassificering-och kan antast.ex. somvara
produkten. Motsvarande krav finns i EG-eller märkningenen av

67/548/EEG.direktivet
miljöfarligt avfall.tillståndskrav i förordningenfinnsDet även om

avfallslagstiftningen.bestämmelser behandlas i samband medDessa
Övriga lagen kemiska produkterförordningar utfärdade med stöd av om

bör iinnehåller flertal förbud olika Dessaämnen. ävenett mot
enskilda produkterfortsättningen finnas i förordningar eftersom de avser

generella karaktär.och därför inte har samma
Även tillståndsbestämmelser i balken börnuvarande tas ettom

den myndighet regeringenbemyndigande till regeringen eller somges
tillståndsplikt det behövs, motsvarandebestämmer föreskrivaatt omom

produkter.nuvarande bestämmelse i lagen kemiska Denna11 § om
särskiltmöjlighet behövs eftersom snabbhet och enkelhet kan vara

område kemiska och biotekniskavärdefull det gällernär ett som
behövligt. detprodukter där snabbt ingripande kan Dessutom ärett vara

då regler till de regler inomockså lättare våra EUantasatt anpassa som
och vi vanligtvis har till.attsom anpassa oss
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17.3.5 Spridning bekämpningsmedelav

finnsDet bestämmelser hur kemiska bekämpningsmedel får spridasom
i förordningen 1985:836 bekämpningsmedel utfärdats medom som
stöd lagen kemiska produkter. Regler spridning biologiskaav om om av
bekämpningsmedel har föreskrivits Kemikalieinspektionen med stödav

6 lagen§ förhandsgranskning biologiska bekämpningsmedelav om av
i KIFS 1994:4, Kemikalieinspektionens föreskrifter biologiskaom
bekämpningsmedel.

finnsDet regler spridningäven bekämpningsmedel i lagenom av
1983:428 spridning bekämpningsmedel skogsmark. Enligtöverom av
lagen spridning bekämpningsmedelär skogsmark för be-överav
kämpning lövsly förbjuden. Detsamma gäller användningenav av
metoder där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel.
Skogsvårdsstyrelsen får medge undantag kravet på återväxt inteom
rimligen kan tillgodoses röjning med mekaniska metoder. Detgenom
gäller dock endast kommunen inte enligt 3 § lagen beslutatom att
undantag inte får medges inom områden kommunen med hänsyn tillav
områdets betydelse för friluftslivet, naturvärden m.m.

Den lagen intagen i såväl Miljöskyddskommitténs balkförslagvar
i lagrådsremissen. Miljöskyddskommittén hade tagit bestämmel-som

i kap.11 Skydd för och djurlivet tillsammansväxt- med reglerserna om
markavvattning, biotopskydd Bestämmelserna överensstämde tillm.m.

del med 1-3 §§ lagen. lagrådsremissenIstor lagens bestämmelservar
intagna i kap Vissa11 arbetstöretag tillsammans med regler täkter.om

Även föreslårvi lagen arbetas i balken. Eftersom lagen handlaratt
spridning kemiska bekämpningsmedel bör dock reglerna smältasom av

in i kapitlet kemiska och biotekniska produkter utökas tillsamtom att
omfatta biologiska bekämpningsmedel.även Därmed kan alla regler om
spridning bekämpningsmedel, såväl kemiska biologiska, samlasav som
och samordnas.

Eftersom reglerna biologiska bekämpningsmedel och spridningom
bekämpningsmedel skogsmark inordnas i balkenöver kommer deav

allmänna aktsamhetsreglema i balken, däribland försiktighetsprincipen
och produktvalsprincipen, gälla också beträffande dessa verksam-att
heter.

detNär gäller användning bekämpningsmedel föreslår vi ävenav en
allmän aktsamhetsregel. innebärDen andra kemiska eller biotekniskaatt
produkter sådana kemiska och biologiskaän bekämpningsmedel harsom
godkänts eller meddelats dispens för enligt balken får användas för
bekämpning endast det uppenbart användningenär inte medförattom
risker för hälsan eller miljön.
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bränslenBestämmelser17.3.6 om

miljöbalken bör också lagenI 1976:1054 svavelhaltigt bränsleom
infogas. föreslogs också miljöskyddskommitténDetta och i lagråds-av
remissen. det lagtekniskt tillfyllestDär föraatt attangavs var en
paragraf bemyndigar regeringen meddela de föreskrifterattsom om
svavelhaltigt bränsle påkallade miljöskyddssynpunkt. Dettaärsom ur
innebar lagen svavelhaltigt bränsle oförändrad föreslogs föras1 §att om
in i miljöbalken i kapitlet miljöfarlig verksamhet.om

Vi föreslår också lagen svavelhaltigt bränsle arbetas iatt om
balken. utökas dock till omfattaBestämmelserna allt bränsle, inteatt
bara svavelhaltigt sådant. Vidare vi eftersom bestämmelsernaattanser
handlar hantering, införsel och användning kemiska produkter börom av
den inordnas i kapitlet behandlar dessa. likhet med vadI gällersom som

överlåtai dag bör regeringen bemyndigas meddelarättenatt att
föreskrifter till myndighet eller kommun.en

lagen kemiska produkter har från den januari införtsI 1 1995om en
bestämmelse bensin skall delas i miljöklasser och till lagen harattom
fogats bilaga beträffande dessa klasser. Till bestämmelsen har knutitsen
Skatteregler varför lagkrav ansågs krävas. bestämmelseDenna passar
inte bra i balken eftersom utredningen vill undvika ha bilagor tillså att
balken. Därför bör bestämmelse i lag ochdenna dåtas en annan
ligger bilavgaslagen till hands.1986:1386 närmast

Milj ökonsekvensbeskrivningar1 7.3.7

utredningsskyldighet lagen kemiska produkterregel i 6 §Den omom
förslår skall utökas och preciseras med bestämmelsen ivi 6 §som

förordningen kemiska produkter kan innebära kravsägas ettom en
miljökonsekvensbeskrivning kemikalieområdet. framgårpå Somtyp av

avsnittet miljökonsekvensbeskrivningar föreslås kravet miljö-av om
konsekvensbeskrivning generellt för ansökan tillstånd enligtvara om
miljöbalken. utvidgning kravet i förhållandeinnebär tillDetta en av
dagens lagstiftning eftersom det bl.a. kommer omfatta tillståndävenatt
beträffande kemiska och biotekniska produkter. Regeringen dockges
möjlighet föreskrifter medge undantag från det generellaatt genom
kravet beträffande åtgärder inte leder till betydande miljöpåverkan,som

miljökonsekvensbeskrivning obehövlig. Utredningskravetom en anses
enligt kemiska produkter gäller6 § lagen något tillståndoavsettom om
krävs för tillverkningen eller importen och för de allra flesta kemiska
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produkter krävs framgått inget tillstånd. innebärDet kravetattsom
utredning skall förs till balken,när betydligtgöras, vidareöver ärsom

kravet på miljökonsekvensbeskrivningar i balken.än Bestämmelserna
miljökonsekvensbeskrivningar har inte heller hittills omfattatom

kemiska och biotekniska produkter, begränsats till tillstånd för olikautan
verksamheter såsom miljöfarlig industri. hellerInte EG-direktivet om
miljökonsekvensbeskrivningar omfattar kemiska produkter endastutan
anläggningar och andra ingrepp i Därför kan ifrågasättasnaturen. om
bestämmelserna krav på miljökonsekvensbeskrivningar skall gällaom

för tillstånd för kemiska och biotekniskaäven produkter. Reglerna om
miljökonsekvensbeskrivningar inte avsedda för tillstånd och god-är
kännande angivna produkter och konsekvenserna för miljön kommerav

klarläggas övriga krav utredning. Vi föreslår därför iatt genom
avsnitt dessa10 undantas från kraven miljökonsekvensbe-att
skrivningar med hänvisning till framför allt utredningsskyldigheten i
balkens bestämmelse motsvarande 6 § lagen kemiska produkter ochom

förordningen6 § kemiska produkter.om

Kontroll kemiska17.3.8 och biotekniska produkterav

Kemikaliekontrollen ursprungligen inriktad på utgöraatt ettvar
instrument till skydd för människors hälsa och miljöfrågorna kommithar
in del i kemikaliekontrollen. Många miljöproblemsenare som en som
har visat sig svåra bemästra har sin orsak i användningenatt av
kemikalier. gäller kemiskaDet i kemiska produkter ocksåämnen men

och kemiska produkter ingår i olika denämnen För yttresom varor.
miljön dehar diffusa källorna blivit allt uppmärksammade i taktmer
med långtgående åtgärder har vidtagits för nedbringa deatt att stora
utsläppen miljöfarliga från enskilda industrier och andraämnenav
anläggningar.

I vårt land marknadsförs 10-20 kemiska000 för praktisktämnenca
bruk, totalt kemiska50 000 produkter. förekommerDessutom ettca

j,antal kemiska i mängd material och åämnenstort storen varor som
används i rad olika industriella och konsumenter. Fören processer av

kunna bedöma riskerna krävs kunskap kemiska in-att ämnensom
neboende hälso- och miljöfarliga egenskaper. Trots intensiv kun-en
skapsuppbyggnad pågår hela världen finns betydandeöver ännusom
luckor i vårt vetande, exempelvis rörande kemiska miljöfarligaämnens ä
egenskaper. gäller särskilt sådanaDetta lång °på sikt på-ämnen som
verkar livsbetingelsema. det gällerNär den miljön har de så kalla-yttre
de globala miljöhoten, särskilt klimatfrågan och dess verkningar i olika
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former, ha direkt samband med den moderna användningenansetts av
vissa kemiska produkter.typer av

övergripande kontrollenmålet för kemiska och biotekniskaDet av
produkter förhindra skador människor och miljön. Skadligaär att

och produkter bör därför så långt möjligt medämnen ersättassom
mindre skadliga och det möjligt med helt ofarliga.ärom

Produktvalsprincipen får i balken vidare tillämpning enligtänen
lagen kemiska produkter eftersom den placeras allmänom som en
aktsamhetsregel skall tillämpas för alla verksamheter enligt balken,som

kan innebäraavsnitt 7.6. användningen risker förDär ämnense av som
hälsa och miljö inte kan undvikas måste sådana åtgärder vidtas görsom

nåskontrollens skall det viktigthanteringen säker. mål allaFör äratt att
kemiska och biotekniska produkter används väl utredda medärsom

effekterna människors hälsa och miljön. Minstavseende på lika
alla i olika former kemiska ochangeläget hanterar bioteknis-är att som

produkter tillräckligt informeradeka produkternas eventuellaär om
vidskadeverkningar och övriga risker hanteringen.

uppnå målet för kontrollen kemiska och biotekniskaFör att av
produkter kan följande huvudmål sättastre upp:

innebär kemiska och biotekniska produkter1 Kunskapsmålet attsom
avseende effekter hälsa ochskall väl utredda med på sina på miljö.vara

tillverkaren, leverantören.för detta vilar på importören ellerAnsvaret
spridas produkterna.kunskap skall till alla hanterarDenna som
innebär så ofarliga produkter möjligt skall2 Produktmålet attsom som

Skadliga och produkter skall så långt det möjligtanvändas. ärämnen
skadligamed mindre och helst ofarliga sådana.ersättas

Hanteringsmålet innebär potentiella risker skall undanröjas3 attsom
hantering kemiska och biotekniska produkter.säkergenom av

förutsättning för och hanteringsmåletnå produktmåletEn är attatt
och användare får god information frånbåde konsumenter yrkesmässiga

leverantörer hanteringen produkterna.om av
område ingår i kontrollen och får alltmer uppmärksam-Ett som som

del varuproduktionen.het viktig miljöpolitiken Enärsom en av vara
kan påverkan människors hälsa eller på miljön under helapåutöva en

Ävensin livstid. därefter, avfallsledet, kan det från miljösynpunkti vara
ibetydelse vilka kemikalier ingått Redan i till-storav som varan.

verkningsledet eller tidigare bör därför eventuella långsiktigaännu
hälso- eller miljöaspekter ingående kemiska eller biotekniskaav

alltså spela viktig rollprodukter beaktas. Produktvalet kan i strävanen
förebygga miljöproblem.att senare
Regler avfall och producentansvar behandlas i avsnittnästaom som

har därmed anknytning till kemikalielagstiftningen.starken
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Avfall och18 producentansvar

18.1 Nuvarande regler

18.1.1 Svenska regler

Renhållningslagen innehåller föreskrifter kommunernas skyldigheterom
det avfallshanteringengäller och producentemas pånär om ansvar

området. Enligt renhållningslagen har kommunen förett ansvar
insamling och omhändertagande hushållsavfall. Regeringen får enligtav
lagen föreskriva kommunen skall forsla bort och slutligt omhändertaatt

avfall hushållsavfall och föreskriva källsorteringäven än ävenannat om
för visst slag avfall det betydelse från återanvändnings-,ärav om av
återvinnings- eller miljösynpunkt. Regeringen kan överlåtaäven en
myndighet eller kommunerna meddela föreskrifter.sådanaatt
Regeringen har i renållningsförordningen§ 1990:984 kommun-5 gett
fullmäktige denna utvidga det kommunala till hanteringrätt att ansvaret

avfall hushållsavfall och i 6 § föreskrivaäven änannat attav om
källsortering. Finansieringen kommunens verksamhet sker i alltav
väsentligt via avgifter.

Redan beslut år lade fast1975 riksdagen principengenom om
producenters för avfallshanteringen prop bet.1975:32,ansvar
l975:JoU10, rskr. 1975:161. den propositionen således bl.a.I angavs

för avfall kan hand på från miljö- ochatt ansvaret att etttas om resurs-
synpunkt riktigt i första åliggahand måste producenten. Innansätt
produktionen detpåbörjas bör känt hur det avfallav en vara vara som

följd själva produktionsprocessen skall behandlas och hur denär en av
färdiga skall omhändertas sedan den har Någon lag-använts.varan
stiftning för förverkliga producentansvaret infördes dock inte iatt
samband med 1975 års avfallspolitiska beslut.

Genom beslut godtog riksdagenår 1993 regeringens proposition
1992/93: 180, Om riktlinjer för kretsloppsanpassad samhällsutvecklingen
den s.k. kretsloppspropositionen och den där föreslagna lagstiftningen
bl.a. producentansvar bet. 1992/93:JoU14, rskr. 1992/932344.om
Avsikten lagstiftningenmed påskynda utvecklingenär att mot ett mer
resurshushållande miljöanpassadsamhälle och vamproduktion.en
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Genom uppnå ökad återanvändning, återvinningatt och återföring tillen
kretslopp skall uppkomsten avfallnaturens förebyggas och minimerasav

och hushållningen våra förbättras. Producentemaav resurser av varor
har betydelsefull roll det gäller minska avfalletnär från produkteratten
och öka återvinningen produkter ochatt avfall.av

kretsloppspropositionenI industrin endast i begränsadattangavs
omfattning arbetat efter den princip riksdagen 1975. Därförantogsom
föreslogs lagstiftning producentansvar. lagstiftningsteknikDenom som
valdes bemyndigande till regeringenatt föreskrivaettvar attge om
producentansvar. Avsikten med lagstiftningen producentansvarär att ett
skall kunna införas successivt på områden där detta från miljö- ochär
resurshushållningssynpunkt motiverat, ekonomiskt rimligt och tekniskt
möjligt. Med denna lagtekniska lösning kan resultat uppnåssamma som

direkt i lagen hade föreskrivit producentansvar, detom man om men
kan införas stegvis förutsättningar för detta finns.när Producentema kan
då också frivillig vidta åtgärder för genomföra producentansvaret påatt

för dem lämpligt regeringen behöverett sätt utfärda någonutan att
förordning. Samtidigt det signal till producentemaär de inteatten om
frivilligt sitt så kan regeringentar förordning tvingaansvar genom en
dem sittatt ta ansvar.

Bestämmelserna innebär bl.a. regeringen eller den myndighetatt
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter skyldighet för produ-om

till avfallet de eller de förpackningarcentema att att dese av varor av
tillverkar, importerar eller säljer forslas bort, återanvänds, återvinns eller

hand på sådant kan krävastas försätt miljömässigtom som en
godtagbar avfallshantering. Detta får gälla avfall frånäven den
verksamhet de bedriver. Föreskrifterna kan skyldighetäven attavse
märka eller förpackning lämna uppgifter insamling,samten vara en om
återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden.
Föreskrifter producentansvar kan meddelas för alla slag avfall.om av

avfallFör mindre lämpat för fysisktär producentansvar kanettsom
ekonomiskt producentansvar föreskrivas avgiftatt tas utgenom en av
producentema för bortforsling och omhändertagande kommunensgenom
försorg.

Hittills har regeringen infört producentansvar områden. Dettre
gäller beträffande förpackningar förordningen 1994:1235genom om
producentansvar för förpackningar, beträffande returpapper genom
förordningen 1994:1205 producentansvar för returpapper samtom
beträffande däck förordningen 1994:1236 producentansvargenom om
för däck. Alla förordningama trädde i kraft den oktobertre l 1994.
Förordningen förpackningar då förordningenersatteom om pro-
ducentansvar för glasförpackningar och förpackningar Wellpappav som
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gällt sedan januariden 1 1994.
propositionen Producentansvar förI uttjänta bilar, prop.m.m.

1995/96: har regeringen föreslagit producentansvar skall införas174 att
för uttjänta bilar med stöd bemyndigandet i renhållningslagen.av
Riksdagen har antagit regeringens förslag och godkänt vad regeringen
anfört producentansvarinriktningen för uttjänta bilar bet.ettom av
l995/96zJoU2l, rskr. 1995/96:295.

Kretsloppsdelegationen har vidare föreslagit regeringen att pro-
införs för elektronikprodukter.ducentansvar Förslag finns också för

byggavfall.
föreslogMiljöskyddskommittén bestämmelserna i renhållnings-att

lagen i huvudsak oförändrade skulle föras till miljöbalken.över
föreslog vidare regler producentansvarKommittén överensstäm-om som

lagrådsremissende med den då presenterade producentansvar ochom
lagstiftning för.blivit den redogjorts I stort settsom senare som

i denna del anslötsamtliga remissinstanser yttrade sig sig tillsom
följdes i lagrådsremissen. Förändringarkommitténs förslag och detta

föreslogs i förhållande till renhållningslagens nuvarande bestämmelser,
fastighetsinnehavarens möjlighetbl.a. vad gäller regleringen påattav

avfall.hand hand sitttaegen om
Miljöskyddskommittén föreslog också tillägg skulle i 8görasatt ett

regeringsfonnen uppräkningen i punkt skullekap 47 § attgenom
kompletteras med hushållning med naturresurser. Skälet till förslaget

ifrågasatte uttrycket och miljövård i punktkommittén natur-attvar om
främjandet långsiktigt god hushållning4 omfattade medäven av en

bemyndigandet skulle inte användas förföreslagnaDetnaturresurser. att
meddela föreskrifter användningen mark och detnärvatten, utanavom

råvarutillgångar och liknande.gällde hushållningen med knappa
föreslog anledning förslaget i 1993/942116Regeringen i av prop. en

ändring regeringsformen riksdagen bet.i kap §8 7 antogssom av
1994/95:131993/94:KU36, rskr. 1993/94:359, bet. 1994/95:KU7, rskr.
följdesoch trädde i kraft den januari propositionen inte1 1995. I

Ändringenkommitténs lagtextförslag. innebär, såvitt intresse,ärnu av
efteri tredje punkten gjordes tillägget regeringen bemyndigandeatt att

i lag kan meddela föreskrifter återanvändning och återvinningäven om
för föreskrifter syftematerial. propositionen iI att att attav anges

åstadkomma kretsloppsanpassad samhällsutveckling och bl.a. rörsomen
ekonomiska förhållanden skall kunna beslutas regeringen eller någonav

myndighet föreslås återanvändning och återvinning materialattannan av
läggs till uppräkningen i kap8 §7ämnenav
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EG-regler18.1.2

finns flertalDet EG-direktiv på avfallsområdet. grundläggandeDetett
direktivet rådets direktiv 75/442/EEG den juli15 1975 avfallär av om

har ändrats direktiv 91/156/EEG. angivna direktivIsom genom
definieras hantering följandepå insamling, återvinningsätt: transport,
och bortskaffande avfall, inklusive kontroll sådan verksamhet ochav av
efterbehandling avfallsupplag. används alltsåDär begreppenav
bortskaffande och återvinning. Deñnitionema dessa begrepp enligtav
angivna direktiv vida.mycket Med bortskaffande de för-är avses
faranden omfattas bestämmelserna i bilaga till direktivet.2 Asom av

räknas bl.a. deponering, biologisk behandling, förbränningDär upp
land och till havs, lagring och lagring innan förfarandepermanent ett
enligt bilagan tillämpas. Med återvinning enligt direktivet deavses
förfaranden omfattas bestämmelserna i bilaga till direktivet.2 Bsom av

bl.a. återvinningDär antal och produkter,ämnenettanges av om-
raffinering eller återanvändning olja användning avfallsamtannan av av
främst bränsle eller energikälla. Direktivet behandlas vidaresom annan
i avsnitt och bifogas18.3.2 18.3.5. också betänkandet bilagaDet som

Farligt avfall direktivregleras i rådets 91/689/EEG den 12av
december farligt avfall.1991 behandlas i avsnittDetta 18.3.3. Ettom
ytterligare direktiv rådets direktiv 94/62/EG den 20 decemberär av

förpackningar och förpackningsavfall. Direktivet1994 behandlas iom
avsnitt 18.3.4.

förordning avfallsområdet rådets förordningEn på EEGär nr
259/93 övervakning och kontroll avfallstransporter inom, till ochom av
från Europeiska gemenskapen. trädde i kraft i februariDen 1993. För-
ordningar gäller i medlemsländerna införlivande, de får hellerinteutan
införlivas. Förordningen har dock kompletterats i lagstiftningvår genom
förordningen gränsöverskridande1995:701 avfall.transporterom av
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18.2 Kretsloppsprincipens genomslag i miljö-
balken

Förslag: Tillämpning de allmänna aktsamhetsregler vi föreslårav
i kap.3 skall leda till kretsloppsanpassning samhället. Deten av
gäller bl.a. regeln hushållnings- och kretsloppsprincipenatt i 3
kap. skall5 § iakttas alla skall hushålla medatt naturre-genom

och energi utnyttja möjligheterna till återanvändningsamtsurser
och återvinning.

Regeringen i våra tilläggsdirektiv bakgrund frågoratt motanger attav
producentansvar och andra frågor kretsloppsanpassningrörom som en

har vidare tillämpning den kan åstadkommasänen som genom
renhållningslagstiftningen bör Miljöbalksutredningen i vadöverväga
mån kretsloppsfrågoma skall regleras utanför det kapitel i balken som

avfallshantering.rör

18.2.1 Aktsamhetsregler för kretsloppsanpassning

Kretsloppsprincipen har vidare mål producentansvarett än fåatt genom
producenter återta de de producerat de blivitatt avfall. Syftetnärvaror

nämligen vadär utvinns skallatt på uthålligtnaturen ett sättsom ur
kunna användas, återanvändas, återvinnas och slutligt omhändertas

med minsta möjligasätt resursförbrukningannat och utan att naturen
skadas. Miljöbalksutredningen föreslår denna vidare tillämpning skallatt
i miljöbalken framgå dels balkens mål och dels de allmännaav av
aktsamhetsregler vi föreslår.

balkensI första kapitel Miljöbalkens mål har i l § måletangetts att
med miljöbalken skapa förutsättningarär för hållbaratt utvecklingen
i samhället där levande och kommande generationer tillförsäkrasnu en
hälsosam och god miljö leva För uppnå detta mål skallatt bl.a.att
hushållningen med och energi ochnaturresurser naturligt kretsloppett
med återanvändning och återvinning material främjas.av

De allmänna aktsamhetsregler vi föreslår, behandlas i avsnittsom
skall tillämpas alla bedriver eller bedriva verksamhetattav som avser
enligt balken. Med begreppet bedriva verksamhet inte annatavses, om

inte bara yrkesmässig verksamhet åtgärder privat-ävenutananges, som
vidtar. Det till börja med aktsamhetsregelnär i kap.att 3 5 §personer

16-072914
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hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen skall iakttasatt attgenom
alla skall hushålla med och energi utnyttja möjlig-naturresurser samt
heterna till återanvändning och återvinning. Enligt aktsamhetsregeln i 3
kap. skall försiktighetsprincipen iakttas. kap. föreskrivs2 § I 3 3 § en
skyldighet vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmåttdeatt som

hindra ellerbehövs för motverka verksamheten medför skada elleratt att
olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra angelägna allmänna
eller enskilda intressen. bestämmelser bl.a.Dessa 2 §ersätter a
renhållningslagen avfallshantering skall ske på sådant åtgärdersättatt att

underlättar återanvändning och återvinning avfall skall främjassom av
i första stycket renhållningslagenaktsamhetsregeln 3 § avfallsamt att

skall hanteras så olägenhet från hälsoskydds- eller miljövårdssyn-att
punkt inte uppkommer.

Även flera de allmänna aktsamhetsreglema iandra 3 kap. bidrarav
verksamt till styrning kretsloppsanpassning samhället. Detmoten en av

produktvalsregeln från lagen kemiska produkter, innebärbl.a.är om som
produkter skallriskabla kemiska och biotekniska med mindreersättasatt

Vidare föreslår regel skyldighetriskabla produkter, 3 kap. 6 en om
eller bedriva verksamhetför den yrkesmässigt bedriver ämnar attsom

bästa möjliga teknik, kap. bestämmelse finnsanvända 3 7 en som nu
miljöskyddslagen.i

allmänna aktsamhetsregler har alla stark anknytning tillDessa en
kretsloppstanken och har allmänna aktsamhetsregler i balken fåttsom

bredare tillämpning. innebär återanvändning, återvinning ochDe atten
hushållning med material och med mark, och energi skall främjasvatten

och kemiska och beaktasvid val teknik, material iämnen m.mav
tillverkning, användning och förbrukning.samband med konstruktion,

förbrukatillämpning dessa regler minskas behovet ändligaGenom attav
avfallsmängdema kan minskasminst vikti ochInte ärnaturresurser. att

liksom belastningen skadligadärmed också omfattningen deponier avav
på mark ochämnen vatten.
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18.3 Särskilda regler avfall och producen-om

i balkentansvar

Förslag: Milj öbalksutredningen föreslår definition avfallatt en av
med den definition gälleröverensstämmer inom EUsom som

Äveninförs i balken. definitionen miljöfarligt avfallav som
gäller inom skallEU införas i förordning till balken.en

Reglerna producentansvar i balken och utökas medtasom
möjlighet kräva information vilka och materialatt ämnenom som
ingår i omfattas producentansvar.en vara som av

detNär gäller de särskilda regler avfall finns i renhållnings-om som
lagen föreslår Miljöbalksutredningen dessa i särskilt kapitelatt tas ett

avfallshantering.om

18.3. Producentansvar1 m.m.

Bestämmelserna producentansvar i renhållningslagen gäller avfalletom
de eller förpackningar producentema tillverkar, importerarav varor som

eller säljer. Därför dessa bestämmelser bäst i regleringenpassar som
gäller avfallshanteringen. Bemyndigandet kunna föreskrivaattom om
producentansvar bör då lämpligtvis komma före bestämmelserna om
kommunernas skyldigheter.

Miljöbalksutredningen hade så i december 1995sent som en
utfrågning avfallshantering och producentansvar för avfall. Införom
denna hade Statskontoret tagit fram underlag hur producent-ett om

har fungerat i praktiken under det dryga år förordningamaansvaret som
då varit i kraft. Till utfrågningen hade inbjudits företrädare för näringsli-

avfallshanteringsbranschen, statliga myndigheter, kommuner,vet,
organisationer, universitet m.fl. dominerandeDen synpunkt fördessom
fram, framför allt från näringslivet och den privata avfallshanterings-
branschen, de nuvarande reglerna producentansvar inte bordeattvar om
ändras. De ansåg eftersom insamlingsmålen har fastlagts iatt som
förordningama skall uppnås först år 1997 eller det för tidigtärsenare

utvärdering Andragöra deltagare fördeatt framsystemet.nu en av
synpunkten kommunerna bör möjlighet kunna samordnaatt attges en
de olika producentemas insamlingsverksamhet.
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Naturvårdsverket har den februari till1 1996 regeringen dnr
M96/463/6 redovisat sitt uppdrag utreda behovet åtgärder påatt av
områden där producentansvar införts. föreslårDär verket det iatt
renhållningslagen skall införas samrådsskyldighet mellanen pro-
ducentema och kommunen ansvarsfördelningen beträffandeom
information till hushåll, renhållning kring insamlingsplatser Vidarem.m.
föreslås bestämmelse materialbolag åtar sig heltatt ett atten om som
eller delvis fullgöra producenters skall vid sidanansvar svara av

uppfylls.producentema för ställda krav Förslaget har remissbehand-att
lats och bereds i regeringskansliet.nu

Till utredningen har också flertal skrivelser från bl.a.getts ett
branschorganisationer. Miljödepartementet har också överlämnat antalett
skrivelser till utredningen detta område.rörsom

de frågor har tagits i dessa skrivelser denEn ärav som upp
regeringen fårbestämmelse finns i 6 § renhållningslagen utvidgaattsom

kommunala till hantering avfall hushålls-det även änannatansvaret av
avfall eller överlåta denna möjlighet till myndighet eller kommun.

renhållningsförordningenRegeringen har i 1990:984 kommun-5 § gett
Flera avfallshanteringsföretag och branschorgani-fullmäktige denna rätt.

medan vill densationer vill denna möjlighet bort, andra skallattatt tas
kvar.vara

jEnligt uppgift från Svenska Renhållningsverks-Föreningen hade i
totalt kommuner utökat till omfattabörjan år 1996 66 ansvaret attav

industriavfallicke branschspecifikt och 135 kommuner hade utökat
till omfatta miljöfarligt avfall. det underlagAvattansvaret som

Statskontoret fram till utredningens utfrågning framgår skälet tilltog att
utökningen för många kommuner de vill säkerställa de harär att att
överblick det totala avfallsflödet inom kommunen, för kunnaöver att

avfallsplaneringfullgöra sina skyldigheter beträffande och tillsyn.
föreskrifter producentansvar sikt torde kommaGenom att attom

omfatta allt fler avfall kan behovet utvidgning dettyper av av av
kommunala förväntas minska.ansvaret

Eftersom så relativt antal kommuner har det finnasett stort ansett
skäl utvidga utredningen det i balken skallatt ansvaret att tasanser

bemyndigande motsvarande renhållningslagen, kommunerna6 § attett
till avfall hushållsavfall.kan utvidgarätt änatt ansvaret annatges

Huruvida det i framtiden finns behov utnyttja bemyndigandetett attav
och kommunerna denna möjlighet får bli fråga för regeringen attge en

fråga samband med hur bemyndigandetharDennaavgöra. ett att
föreskriva utnyttjas. Utredningen dockproducentansvar attom anser
möjligheten utvidga det kommunala till avfall änatt ansvaret annat
hushållsavfall dettabör användas endast motiverat miljöskäl.när är av
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Därför bör sådan utvidgning alltid föregås ordentlig utredningen av en
och samråd med dem avfall utvidgningen alternativEttett vars avser.
eller komplement till kommunal utvidgning utredningen villett som

lämna något förslag kan införa auktorisa-nämna utan att att ettvara
tionssystem för alla avfall. sådantEtt tillämpastransportörer systemav
redan för miljöfarligt avfall enligt förordningen 1985:841 om
miljöfarligt avfall.

det gäller reglernaNär producentansvar utredningen inte attom anser
det finns skäl några ändringar. framfördesSom vidgöraatt nu
utfrågningen det för tidigt utvärderingär göraatt systemet,en av

Äveneftersom det varit krafti endast drygt och halvt år.ett ett
Naturvårdsverket ihar sitt till regeringen redovisade uppdrag ansett att
det inte finns skäl några andra ändringar i demgöraatt änsystemetnu
de föreslagit.

Vi föreslår därför bestämmelser motsvarande de nuvarandeatt om
producentsansvar arbetas in i balken. flesta bestämmelsernaDe placeras
i kapitlet särskilda bestämmelser avfall och producentansvar. Enom om
bestämmelse möjlighet avgift producentema i de fallatt ta utom en av
endast producentansvarekonomiskt föreskrivs, motsvarande 17 §ett a
renhållningslagen, dock i kapitletplaceras avgifter, 24 kap. 8om
tillsammans med övriga bestämmelser avgifter.om

Beträffande frågan samrådsskyldighet framkom det vid Stats-om
kontorets kartläggning och utfrågningen framför allt många kommun-att
företrädare föreliggerdet behov samordning skerettatt attanser av av
producentemas insamlingsverksamhet. Andra hävadade det redanatt
fanns fungerade samrådsförfarande mellan kommunerna ochett
producentema. samordningBehov fördes fram i Naturvårds-ävenav

förslagverkets redovisning. lagstiftningDeras samrådsför-ettom om
farande har varit remiss och för närvarandeangetts ärutesom
föremål for beredning i regeringskansliet. Utredningen finner i avvaktan
på detta inte skäl lämna förslag frågan.något iatt

det gäller fråganNär materialbolagen skall ettom ges ansvar
tillsammans med producentema lämnar utredningen skäl ingetav samma
förslag. Vi vill dock understryka producentema ansvariga föräratt att
insamlingsmålen demuppnås och de inrättade materialbolagenatt av
fungerar tillfredsställande. kanProducentema således aldrig befria sig
från sina skyldigheter föra på särskildaöveratt ansvaretgenom
materialbolag.

4denGenom tidigare nämnda propositionen 1995/96:174 nyligensom
antagits riksdagen ändrades straffbestämmelsema i renhållnings-ävenav
lagen bestämmelsen i renhållningslagen, innebär24 § 4attgenom som

föreskrifteralla producentansvar straffbelagda, upphävs frånäratt om
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den januaril 1997. stället skallI den möjlighet regeringen har enligt 8
kap. andra7 § stycket regeringsformen utnyttjas, innebär förattsom
varje bestämmelse ålägger producenten skyldighet får bedömassom en

skyldigheten skall förenas med bötesstraff eller inte. Utredningenom
föreslår därför inte någon motsvarande bestämmelse den i 24 § 4som
renhållningslagen i balken.

Vidare införs nämnda proposition bestämmelse igenom en ny
renhållningslagen, 8 Om det behövs för främja återanvändningatta
eller återvinning material sådana skrotbilar i bilskrot-av av som avses
ningslagen, får regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer meddela föreskrifter demontering eller hanteringom av
skrotbilar eller delar skrotbilar.av

Definition18.3.2 avfallav

Enligt renhållningslagen med hushållsavfall sådant avfall ochavses
orenlighet frånhärrör hushåll och därmed jämförligt avfall. Isom
nuvarande lagstiftning finns däremot inga definitioner avfall ochav
miljöfarligt avfall.

Frågan vad avfall har fått i praxis. framförDetär avgöras ärom som
RÅallt två domstolsavgöranden, från Regeringsrätten, 1976:5, ochett

från domstolen,Högsta NJA 1991 460, vägledande.ett ärs. som
Avgörandena innebär i korthet sådana har funnitägarenatt rester som
definitivt onyttiga för honom och viljeakt vill sig medgöragenom en av

avfall. Föremål använda och faktiskt ocksåär ägaren attsom avser
använder inte avfall:anses vara

EG finns definition avfall direktivetInom i 75/442/EEGen av om
avfall har ändrats direktiv 91/ 156/EEG. definierasDär isom genom
artikel begreppet1 a avfall följande varje föremål, ellersätt: ämne
substans ingår i de kategorier i direktivets bilaga och1som som anges

innehavaren sig med eller eller skyldig siggör är göraattsom av avser
med. Kommissionen skall enligt det förfarande fastställs i artikelav som

den april18 1 1993 förteckning vilket avfallupprättasenast överen
tillhör de kategorier i bilaga förteckning skallDennasom som anges

periodiskt och vid behov omarbetas med iakttagandeöverses av samma
förfarande. Bilaga innehållerl uppräkning antalett storten av
produkter och material i generell form och mycket vid. Kommis-ären
sionen har beslut den december20 94/3/EG1993 antagit dengenom
förteckning i definitionen. Förteckningen Europeiskasom anges
avfallskatalogen omfattar 18 sidor. Direktivet 91/ 156 ändratsom
direktivet 75/442 bifogas detta betänkande bilagasom
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Miljöskyddskommittén föreslog det i miljöbalken skulle införasatt
definition avfall och miljöfarligt avfall. Definitionen enligten av

kommitténs förslag innebar med avfall jämställs restprodukter. Kom-att
mittén föreslog också ändrad definition hushållsavfall jämfört meden av
den nuvarande definitionen i renhållningslagen. Med hushållsavfall
skulle restprodukter och orenlighet, härrör från hushåll, samtavses som
därmed jämförligt material. Enligt kommitténs förslag definieras
miljöfarligt avfall restprodukter och avfall, grundannatsom som av
sitt innehåll kemiska och sina egenskaper i övrigt kan befarasämnenav
medföra skada på miljön.

deNågra remissinstanser yttrade sig i denna del uttalade sigav som
positivt för avfall och miljöfarligt avfall definieras direkt i lagtexten.att

flesta yttrade sig emellertidDe inte huruvida de definitionerattanser av
det slag kommittén hade föreslagit behövs eller inte. Flera ansågsom
det olyckligt använda uttrycket restprodukt och anfördeattvara som
skäl restprodukt inte liktydigt med avfall kommittén inteäratt samt att
analyserat vad den föreslagna avfallsdefinitionen kan få för konsekven-

Bl.a. konstaterades det alltjämt råder oklarhet i frågaatt storser. om
definitioner på avfallsområdet. Vidare ansågs det angelägetatt attvar
innebörden olika begrepp inom avfallsområdet så långt möjligt klarasav

helst på europeisk nivå.ut,
lagrådsremissenI restprodukter uppkommer iattangavs som en

verksamhet i denna regelmässigt betrakta avfallär utövarenatt som som
vill bli kvitt. gällaDet kan hushållssopor eller industriavfall, t.ex.
spillolja. Emellertid har utvecklats och utvecklas fortfarande tekniska
förfaranden det möjligt nyttiggöra innehållet igör att restpro-som
duktema. kan skeDetta produkt eller delar den kanattgenom en av
återanvändas eller eller material kan återvinnas den. Detämnenatt ur
kan också fråga utvinna energi finns bunden iattvara om som
produkten. regel skerI sådant nyttiggörande i verksamhetett en som
bedrivs någon den hos vilken restprodukten haränav annan upp-
kommit. får till följd restprodukterDetta i verksamhet haratt som en
varit betrakta avfall råvara iär närmastatt attsom anse som en en

verksamhet. Därefter nämndes avfallsdefinitionEG:s ochannan angavs
problemet med går för vad avfallatt gränsen är attvar som anse som

eller inte gäller flera kanske främst spillolja. Som följdämnen men en
EES-avtalet har regeringen utfärdat förordningen 1993:1268av om

spillolja. Förordningen kraftträdde i den januaril 1994. Enligt
lagrådsremissen fanns det således olika skäl till inte införa någraatt
definitioner avfall och miljöfarligt avfall i miljöbalken. införandeEttav

sådana skulle försvåra Sveriges anpassning till regleringen inom EG.av
ändamålsenliga tillvägagångssättetDet därförmest att,uppgavs vara



Avfall424 och producentansvar SOU 1996:103

gjorts beträffande spillolja, med stöd bemyndigandensom av om
hantering avfall och kemiska produkter utfärda särskild förordningav en
för det speciella där så befinns erforderligt.ämnet vara

avfallsdefmitionDen EG antagit har hittills inte genomförtssom
lagstiftningnågon inom Sverige, gäller ändå här beträffandegenom men

avfallstransporter inom landet till och från landet eftersom EGsamt som
framgått tidigare antagit förordning detta. rådetsDet för-ären om
ordning EEG 259/93 övervakning och kontroll avfalls-nr om av

inom, till och från Europeiska gemenskapen trädde itransporter som
kraft i februari artikel i förordningen1993. I 2 med avfallattanges

avfall enligt definitionen i artikel il a direktiv 75/442, haravses som
redogjorts för tidigare.

Utredningen den bedömningen vi skall införagör att om en
definition bör den, med hänsynså till nämnda förordning redan gjortatt
den gällande i Sverige övrig samordning med EG:s regelverk, heltsamt

med innebär vi i fallEG:s. Det så bör hänvisaöverensstämma ävenatt
till den bilaga har. finnsEG Det inte något skäl till Sverigeattsom
skulle införa definition.en egen

Vilka konsekvenser införande EG:s definition i balken skulleett av
medföra dock svåra överblicka. fråga harEn ställtsär att ärsom om
formuleringen är skyldig sig med kan komma stridagöraatt attav

det svenska äganderättsskyddet. 2 kap regeringsformen,I 18 §mot som
behandlas i avsnitt varje medborgares32, egendomäven ärattanges

tryggad ingen kan tvingas sin egendomavstå till det allmännaattgenom
eller till enskild expropriation ellernågon sådant för-annatgenom
fogande det krävs för tillgodose angelägna allmännanärutom att
intressen. Enligt andra stycket skall den tvingas sinavstå egendomsom

expropriation eller sådant förfogande tillförsäkradannatgenom vara
ersättning för förlusten.

Professor Staffan Westerlund har uppdrag avfallshanterings-av
bolaget Ragnsells i maj skrivit1995 avfallsfrågor irapporten om
svensk Beträffande avfallsdefinitioner i EG-rätten skriver han bl.a.rätt.
följande:

märker lätt definitionen inte helt kompatibel med denMan äratt
svenska rättsordningens avfallsreglering. göra sig med kanAtt av
relativt lätt likvärdigt med vad ägaren funnit definitivtses som

för honom och varifrån han därför vill befriaonyttiga sig, som
Petrén formulerade det i regeringsrättsavgörandet Frågan1976. är

innefattas i ..skyldigvad kan sig med. svensktFörgöraattsom av
vidkommande frågan dock relativt enkel; enligt svenskär rätt är

sig med tidning efter ha läst deningen skyldig ochgöra attatt av en
konstitutionellt tillåtligtdet skulle heller inte införa sådanattvara en
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skyldighet dessförinnan ha ändrat regeringsformensutan att krav på
skydd för äganderätten.

Om vi till detta lägger egendomsordningen i land inteatt f°arett
påverkas EG/EU, så förefaller slutsatsen tillräckligt tydlig: EG:sav
avfallsdirektiv kan inte medföra någon ändring det svenskaav
rättsläget vad gäller avfallsbegreppet i äganderättsligt hänseende.ett

Westerlunds slutsatser bl.a. det rättslägeär det gäller avfallsbe-att när
i allmänhet har framkommit i linjegreppet med Regeringsrättenssom

avgörande 1976 och domstolensHögsta avgörande 1991 i huvudsakär
oförändrat. Han förtydligandet äganderättsskyddetatt imenar av
regeringsformen han därmed ändringen förstärker1994 denavser
tidigare tolkningen det svenska avfallsbegreppet, inte försvagar.av
Vidare han det EG-rättsliga avfallsbegreppet inteatt helt liktärmenar
det svenska, EG-rätten inte nationell vad gällertar över rättmen
äganderätt art. i222 Romfördraget lyder Detta fördrag skall intesom
i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning.
Därmed ändrar inte det EG-rättsliga avfallsbegreppet på den angivna
tolkning Westerlund rättsläget det gällergör avfalls-närsom om
begreppet i allmänhet beträffande förfoga egendomen.rätten att över
Däremot kan sådana frågor tillståndsplikt avseende avfallshanteringsom

sådana slags miljörisker med direktiven, ietc.som ger som avses
fortsättningen behöva tolkas det EG-rättsliga avfallsbegreppet.mot
Enligt EG-rätten avfall faktumär enligt Westerlundettvaror, som
ytterligare understryker svårigheterna direktöverföra EG-rättsligtatt
avgjorda eller preciserade frågor till den svenska rättsfrågan rättenom
och förfogandet avseende egendom.

Miljöbalksutredningen den uppfattningenär införandeatt ettav av
EG:s avfallsdefinition i sig inte skulle strida äganderättsskyddet imot
regeringsformen. Vid utformningen den övriga avfallslagstiftningenav
och vid tillämpningen den måste givetvis säkerställas så hellerattav
inte blir fallet. Vad kan hända EG:s avfallsdefmition intesom om
genomförs i vår lagstiftning Sverige kan fällas iär EG-domstolen.att I

dom den 10 maj har1995 domstolen fällt Förbundsrepublikenen
Tyskland för inte ha fullgjort sin skyldighet införlivaatt avfalls-att
begreppet i direktivet 75/442. Tyskland hade undantagit vissa åter-
vinningsbara från definitionenämnen vad avfall. Detärav som
förhållandet Sverige inte har någon avfallsdefinitionatt alls i lagstift-
ningen, endast i praxis, torde knappast innebärautan vi skulle undgåatt

fällas EG-domstolen.att av
Miljöbalksutredningen föreslår därför i balken införs definitionatt en
avfall med definitionöverensstämmer EG:s i direktivet 75/442.av som
I avsnitt har18.1.2 också redogjorts för definitionen vissa andraav
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begrepp i angivna direktiv. Eftersom det i Sverige inarbetade begreppet
slutligt omhändertagande omfattar båda i direktivet använda begreppen
återvinning och bortskaffande föreslår detta i vår definitionatt anges

slutligt omhändertagande. Därmed vår definitionöverensstämmerav av
hantering med den gäller inom EU.som

Definition miljöfarligt avfall18.3.3 av

har definierat farligt avfall i direktivet 9l/689/EEG farligtEG avfall.om
artikel avfall och andraI l används i direktivetatt termeranges som

skall definieras i enlighet med direktiv 75/442/EEG. Med farligt avfall
i direktivet:avses

Avfall finns i Förteckning, månaderupptaget senastsom en som sex-
före dagen för genomförandet direktivet skall utarbetas i enlighetav

förfarande fastställsmed det i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG ochsom
grundval bilaga och till det här direktivet. avfall skallpå 1 2 Dettaav

eller flera de egenskaper i bilaga Vid utarbetandeha en av som anges
förteckning skall hänsyn till avfalletsdenna ochtasav ursprung

sammansättning och, så relevant, gränsvärden för koncentration.när är
förteckning skall med jämna mellanrum och vid behovDenna överses

revideras förfarande.enligt samma
Allt avfall enligt medlemsstat företer någon eller någraannat som en-

de egenskaper i bilaga Sådana fall skall tillanmälasav som anges
enlighet med det förfarande fastställskommissionen och iöverses som

föri artikel i direktiv 75/442/EEG förteckningen.18 att anpassa
december 94/904/ECMinisterrådet har i beslut den 199422

den lista i definitionen. Listan omfattar åtta sidorupprättat som anges
avfallsslag från Europeiska avfallskatalogen haroch består deav som

eller flera de egenskaper i bilaga och de3 gör atten av som anges som
skall klassificeras farligt avfall.som

definierat farligt avfall lagstiftning. förordningenVi har inte i vår l
miljöfarligt avfall, utfärdats med stöd lagen1985:841 om som av om

kemiska produkter, i förordningen skall tillämpas fast2 § påattanges
eller flytande avfall det slag räknas där i l-l2. Iav som upp upp-
räkningen ingår bl.a. oljeavfall, lösningsmedelsavfall, färg- och
lackavfall, bekämpningsmedelsavfall avfall innehåller ämnensamt som
såsom kadmium, kvicksilver, cyanid och PCB. Vidare attanges
särskilda bestämmelser finns i förordningarna miljöfarliga batterierom
och spillolja. förordningen spillolja i medI 2 § attom om anges
spillolja i förordningen begagnade mineraloljebaserade elleravses

förutsättningsyntetiska produkter inklusive emulsioner. de harEn är att
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varit avsedda användas Smörjmedel eller för industrielltatt annatsom
ändamål, inte längre tillåtna eller lämpliga användas förär attmen som
sitt ursprungliga ändamål. Med spillolja också eldnings-resteravses av
olja drivmedel,och har förvarats i cistern oljehaltigtsamt annatsom
avfall har uppkommit efter rengöring.som

MiljöbalksutredningenGenom föreslår balkeni införsatt att en
definition avfall med EG:s definition iöverensstämmerav som
direktivet 75/442 kan vi införa definition farligt avfalläven en av som

med Utredningen föreslårEG:s. dock detta iöverensstämmer görsatt
förordningsform med hänsyn till definitionens detaljeringsgrad.

Utökade på18.3.4 krav information om en varas
material

lagen kemiska produkter finns bestämmelseI denattom en som
tillverkar, importerar eller överlåter kemisk produkt skallen genom
märkning eller på lämna uppgifter betydelse från hälso-sättannat av
eller miljöskyddssynpunkt produktinformation. bestämmelse,Denna

vi föreslår balkeninordnas i i 14 kap. omfattar dock10 endastsom
kemiska och biotekniska produkter. Enligt kap.14 l § andra stycket
balken kan regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
föreskriva balkens bestämmelser kemiska produkter skallatt om
tillämpas gällerpå Det grund sitt innehållvaror. varor som av av en
kemisk produkt kan medföra skador människor eller miljön och det
skall påkallat från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En motsvarandevara
bestämmelse finns i dag och regeringen har i 2 § förordningen

kemiska produkter bemyndigat1985 83 5 kemikalieinspektionen att: om
föreskriva bestämmelserna i bl.a. och lagen kemiska5 8att om
produkter, dvs. produktvalsprincipen och kravet på produktinformation,
skall tillämpas på sådana gäller alltsåDetta bara skadligavaror. varor.

kallas ibland negativ miljömärkning.Detta
positiv miljömärkning innebärEn mindre miljöbe-äratt varor som

lastande andra pekas det gäller sådan positivNär märkningän ut.
tillämpas frivillig ipå Sverige framför allt märkningssystem.tvåväg

samnordisk märkningDet beslutats Nordiskaärena en som av
ministerrådet och använder stiliserad märkningssym-som en svan som
bol. Det andra Svenska Naturskyddsföreningens Miljöval-Braär
märkning i samarbete med flera de grossistföretagen ochstörstaav som
har falk symbol.en som

Det viktigt uppnå kretsloppsprincipen, dvs. återvinning,är att att
återanvändning och hushållning material, främjas vid val ämnenav av
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och material används vid tillverkning Därför bör inte barasom av varor.
tillverkaren, importören eller den säljer producenten vetasom varor
vad den består eller innehåller andra, däribland denävenutanav som
köper och miljömyndigheter, ha kännedom. Därför görvaran samma
Miljöbalksutredningen den bedömningen möjligheter krävaatt att
information producenter vilka material och ingår iämnenav om som en

bör införas, liknande den bestämmelse finns i lagenvara som om
kemiska produkter produktinfonnation. Då har den attom som avser
köpa möjlighet välja från miljösynpunkt bättre Dåatten vara en vara.

också producenten medveten vilka material ingår och fårgörs om som
därmed anledning detta de från bl.a. kretsloppssyn-överväga äratt om
punkt bästa materialen.

infonnationsskyldighet här skulle redovisningDen som avses vara en
vad produkt innehåller. bör inte begränsas till negativDen ellerav en en

positiv miljömärkning, borde vad bestårutan oavsettavse varan av om
detta eller dessa material eller skadliga. skulle alltsåDetämnen är vara

varudeklaration eller miljövarudeklaration. Bestämmelsernatypen av
kemiska och biotekniska produkter föreslårvi i balken därförärom som

inte tillräckliga för uppnå sådan uppgiftsskyldighet. sådanEnatt en
skyldighet skulle kunna föreskrivas direkt i balken blir då gällandemen
generellt. alternativ bemyndiga regeringen eller denEtt myndighetär att

föreskrivaregeringen bestämmer uppgiftsskyldighet. Dåattsom om
skulle kravet kunna införas successivt för olika där behovvarugrupper,
främst föreligger och där det praktiskt lämpligt.är

sådan möjlighet kräva information också i enlighetEn medäratt
regler börjar komma inom Enligt artikelEU. 8 i direktivetsom
94/62/EG förpackningar och förpackningsavfall skall förpackningarom

försedda med uppgift vilka förpackningsmaterial harvara om som
för underlätta insamling, återanvändning och åter-Dettaanvänts. är att

vinning, materialutnyttjande, så den berörda industrin kanäven att
identifiera och klassificera dem.

generell skyldighet informera innehållet iEn skulleatt om en vara
innebära ganska långtgående krav på producenterna. Därför föreslår
Miljöbalksutredningen i stället det nuvarande bemyndigandet föratt
regeringen föreskriva skyldighet märka elleratt attom en vara en
förpackning omfattas producentansvar utvidgas. Bemyndigandetsom av
föreslås i fortsättningen omfatta föreskriva skyldighetäven rätt att om
för producenter lämna uppgifter vilka och materialämnenatt om en

eller förpackning innehåller. Föreskrifterna kan då, i fall tillvartvara en
börja med, omfatta de angelägna omfattasatt mest varugruppema som
producentansvar. Sådana föreskrifter bör medföra producenternaattav

i ökad utsträckning redan vid tillverkningen eller förpackningav en vara
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återanvända denbeaktar möjligheternaoch materialvid val attämnenav
återvinnadennaförpackningen ellerellerförbrukade att urvaran

material.medhushållamaterial attsamt
förpackningsdirektivet skall medlemsstaternaartikel iEnligt 9 1

direktivet, den 31ikraftträdandetförfrån dagenårtre som varav
uppfyllerförpackningarendastsäkerställthadecember 1994, att som

och bilaga släppsdirektivet dess 2iväsentliga krav utialla som anges
innehåller väsentliga krav påbilagaDirektivets 2marknaden.

återanvändbarhet och återvinningsbar-sammansättning,förpackningars
tidigareutredningen detföreslåruppfylla dettakunnahet. För attatt

meddela de före-tillutökasbemyndigandetnämnda rätt ävenatten
EG-direktiv.uppfylla krav iförbehövsskrifter attsom

avfallBehandling18.3.5 av

för behandlingeller anläggningupplag för,gällandeEnligt ärrätt av
rivningsverksamhet,ochindustri, bygg-sjukhus,från hushåll,avfall

jämförligeller därmedreningsanläggningochhästsportanläggning
miljöskyddslagen.tillståndspliktigt enligtelleranmälnings-inrättning

anläggningen och denskall tillförasavfallmängdBeroende på den som
ellerske hos kommunenväljs skall anmälanbehandlingsmetod som

för miljös-Koncessionsnämndenlänsstyrelsen ellersökas hostillstånd
får bedrivas.villkor verksamhetenpå vilkaskalltillståndetkydd. I anges

till reduceraemellertid begränsatsyfteMiljöskyddslagens är att
därförvillkoren kanverksamhet ochmiljöfarligfrånolägenhetema

vidverksamhetenmiljöpåverkan frånochutsläppendast annanavse
anläggningen.

75/442/EEGdirektivrådetsändringdirektiv 91/156/EEGI omavom
lämpligaskall beslutaartikel medlemsstaternaavfall i 3 att omanges

uppkommer ochavfall inteförsta,främja för detåtgärder för a attatt
avfall ochmängdenelleregenskaperhar skadligaavfall inte attatt

återvinnsandra, avfallför detbskadlighet begränsas...,avfallets att
andramaterialåtervinning ellervidareutnyttjande,återanvändning,genom
avfallellersekundära råvaror,till utvinnasyftar attattprocesser som

energikälla.används som
anläggningarbeträffande för vilkaförslaglägger ingaUtredningen

stöd kap. 6föreskrivas med 10tillståndsplikt skallelleranmälnings- av
nämndabestämmelsen i artikel i9dockeller Vi erinrar§§.7 om

tillämparinrättning eller företagvarjetillstånd krävs fördirektiv att som
Avfalls-direktivets bilaga 2 A.ibortskaffningsförfarandende som avses

bestämmelsen tillståndstidenkan berörasbehandlingsanläggningar attav
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för anläggningar riskerar förorena grundvattnet skallatt begränsassom
till fyra år i enlighet med EG:s grundvattendirektiv. Dessa regler
behandlas i avsnitten 13.2.3 och 13.3.6 miljöfarlig verksamhet. Vidom
prövningen enligt miljöbalken bör emellertid balkens samtliga syften
beaktas. Därför bör villkor kunna ställas föräven uppnå så liteatt att
avfall möjligt uppkommer det avfall ändåsamt att uppstårsom ärsom
så lite skadligt möjligt vid prövning enligt balken.som

En viss mängd avfall kommer dock alltid uppkomma. börDetatt
därför också möjligt i villkor ställa krav på inkommandeatt ävenvara
avfalls egenskaper för tillvara resurshushållnings-att ta och sorteringsa-
spekter vid prövning avfallsanläggningar enligt miljöbalkensen av
regler. Genom styrning avfallet, till för varje avfallsslag bästaen av
behandling, uppnås ökad resurshushållning. Endast sådant avfallen som
inte kan behandlas bör deponeras.sättannat

Med hänsyn till EG:s direktiv avfall och för säkerställaattom att
den styrning avfall önskar åstadkomma verkligen sker, kanav som man
det finnas behov regler för avfallsanläggningar demutöverav som nu
finns i miljöskyddslagen. Vi föreslår bestämmelse införsatt atten om
varje avfallsslag skall behandlas med hänsyn till sina särskilda egenska-

så minsta olägenhet uppstår ochatt så avfalletsper att tasresurser
tillvara på bästa sätt.

Om varje avfallsslag kan behandlas med utgångspunkt från sina
särskilda egenskaper ökar dessutom förutsättningarna på effektivtatt ett

begränsa miljöpåverkansätt från behandlingen sådan.som
En rimlighetsavvägning med avseende på miljömässiga fördelar å ena

sidan och kostnader å andra sidan bör göras.
För kunna de bedömningaratt göra behövs i dessa frågor börsom

sökanden åläggas redovisa alternativa behandlingsmetoder,att konse-
kvenserna med avseende miljöpåverkan och resurshushållning av
dessa kostnaderna för varje alternativ.samt

18.3.6 Kompostering

Miljöskyddskommittén föreslog vissa ändringar det gäller fastig-när
hetsinnehavares och nyttjanderättshavares möjlighet själva handatt ta

sitt avfall. Remissinstansema hade inte några synpunkter i denna del.om
Förslaget följdes i lagrådsremissen. Miljöbalksutredningen delar den

bedömning gjordes då.som
Vi föreslår därför, till skillnad från vad gäller i dag, attsom en

kommun bör i sina planer och beslut, dvs. redan på planeringsstadiet,
klart ställning till i vilka fall fastighetsinnehavarenta eller nyttjanderätt-
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Möjlighetensitt avfall.hanteringensörja förskall kunnashavaren attav
fastighetsinne-alltså gälla såvälböravfallshanteringensörja försjälv få

fallenbeslut angivnaplaner ochinyttjanderättshavare. Dehavare som
tordeEftersom detrenhållningsordningen.iskall även tas vara

ocksåfall bör detalla lämpligaförutseför kommunenomöjligt att
nyttjanderättshavarenochfastighetsinnehavarenmöjlighet förfinnas att

renhållningsordningensfrånundantagansökafall kunnai enskiltett om
ochfastighetsinnehavarenalltsåbestämmelsesådanföreskrifter. En ger

sådansjälv sörja förmöjligheterytterligarenyttjanderättshavaren att
skötas kommunen. Defall skalliavfallhantering annat avsomav

deframför alltnyttjanderättsinnehavare ärochfastighets- avses somsom
tvåfamiljsfastigheter.ochbor i en-

möjligheterna förpekades påkretsloppspropositionenRedan i att
kompos-de fall därborde underlättas. Ikomposterahushållenskilda att

miljöskyddssynpunktellerfrån hälso-probleminnebär någratering inte
iDärmedundantagsfall.endast igällakommunaltbör ett avsesansvar

exempel kanfrämstaavfall. Som nämnasvegetabiliskthandförsta
miljösynpunkt mångafrånträdgårdsavfall. kanDetkompostering av

fårkomposterbartavfallsådantriktigare är stannagånger att somvara
och användasuppkommithari huvudsakdär detfastighetenkvar på

ovillkorligenmåsteförutsättningjordförbättring.till Enexempelvis vara
kannyttjanderättshavarenellerfastighetsinnehavarenenskilde tadenatt

ochmiljövårdssynpunktsynpunkt,från sanitäravfallet påhand ettom
komposteringbetonasböroklanderligt Detsynpunkt helt attestetisk sätt.

det inteolägenhetertillfall kan ledaavfall i mångaanimaliskt omav
ochfastighetsinnehavarenförMöjlighetenkvalificeratpå sätt.görs ett

finnasavfall börsitthandsjälv kunnanyttjanderättshavaren taatt om
förFörutsättningarnaavfall.hushållsavfallsåvälgällervad annatsom

fåför självenskildedenställasbör tauppfylla de krav attatt som
ochkommunermellan olikanaturligtvisavfall varierarhand sittom

för varje kommun.särskiltdärför reglerasmåste

Nedskräpning18.3.7

ned-skyddbestämmelse tillnaturvårdslagen finns i 23 § motI en
utomhus,nedskräpartillse hanskalllyderskräpning attatt envarsom

glas, plast,med plåt,områden,bebyggdaeller inomsig i naturenvare
så brabestämmelsen inteEftersomavfall eller annat. passarpapper,
har medoch dessutomi balkennaturvårdslagenmotsvarandekapitleni

avfall.kapitletarbetas ibestämmelsenföreslåsavfall göra attatt om
idagbestämmelsertill deanknytningvissBestämmelsen har somen
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finns i 18-20 §§ renhållningslagen gaturenhållning Miljös-om m.m.
kyddskommittén föreslog i sitt följdlagstiftningsbetänkandet SOU
1994:96 dessa bestämmelser skulle, tillsammansatt med bestämmelser-

skyltar finns i naturvårdslagen, placeras i särskildna om Lagsom en
med vissa bestämmelser renhållning och skyltning, lagråds-Iom m.m.
remissen följdes kommitténs förslag varför dessa bestämmelser inte
fanns med i balkförslaget. Miljöbalksutredningen inte föreslåattavser
någon särskild lag detta. Bestämmelserna skyltar föreslås iom om
balken inordnas i särskilt kapitel tillsammansett med bestämmelserna
i 18-20 renhållningslagen, dvs. kapitlet kommer i stort att motsvara
den kommittén föreslagna lagen, avsnitt 19.av se

18.3.8 Dumpningslagen

Sverige har tillträtt Konventionen förhindrande havsföroreningarom av
till följd dumpning SÖavfall, Londonkonventionen 1972av av
1974:8. konventionenI förbjuds eller regleras dumpning särskiltav
angivna miljöfarliga Som följdämnen. detta internationellaen av
åtagande tillkom lagen 1971:1154 förbud dumpning avfallmotom av
i Lagen trädde i kraft den januarivatten. 1 1972. Lagen har ändrats vid

flertal tillfällen. Genomett ändring trädde i kraft den l januarien som
1993 utvidgades tillämpningsområdet till gälla Sveriges ekono-ävenatt
miska förbränning avfall till havssamt också regleras izon av som
konventionen. Enligt lagen det förbjudet inomär Sveriges sjöterrito-att
rium eller ekonomiska dumpa avfall i Dumpning får intevattnet.zon
heller ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Vidare är
det förbjudet landet eller den ekonomiska föraatt avfallur zonen som

dumpas i det friaär havet.avsett att Detsamma gäller i fråga om
förbränning avfall. Sverige har ratificerat två andraäven marinaav
konventioner förbjuder dumpning avfall i havet. Det 1992 årsärsom av

Östersjöområdetskonvention skydd marina miljö, den s.k.om av
Helsingsforskonventionen, konventionen för skydd densamt marinaav
miljön i Nordostatlanten, den s.k. Pariskonventionen. Förbudet mot
förbränning avfall infördes i samband med dessa konventionerattav
godkändes riksdagen prop. 1992/93:237, bet. 1992/93:JoU26, rskr.av
1992/93:382.

Miljöskyddskommittén föreslog dumpningslagens regler skulleatt
föras i huvudsak oförändradeöver till miljöbalken och in i kapitlettas

avfall. Remissinstansema hade inte några synpunkter i denna del.om
Förslaget följdes i lagrådsremissen med den ändringen friadet havetatt

med det adekvata uttrycketersattes havsområde. Detta gjordesannatmer
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för bättre skall med Londonkonventionen.lagen överensstämmaatt
smältsMiljöbalksutredningen föreslår också dumpningslagen in iatt

med ändring.balken i kapitlet avfall och producentansvar angivnaom
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och skyltningGaturenhållning19

och överskådliginnehålla samladMiljöbalken skallFörslag: en
ellerallmänna platsersäkerhet och snygghet påreglering om

landskapsbilden i dettaskydd miljönutomhus och om avannars
ochNaturvårdslagens regler skyltningavseende.speciella om

bestämmelserrenhållningslagensliknande åtgärder samt om
därför i balken.arbetasbl.a. allmänna platserrenhållning av

synpunkterAllmänna19.1

finns del bestämmelseri miljöbalkensamordnasde lagarI somensom
överhuvudtagettvekan dekan rådasmälta in.svåra Detär t.o.m.att om

fråga delsdet främstbestämmelseri balken.bör föras in De är ärom
finns iliknande åtgärderskyltning ochbestämmelser som nuom

bl.a. allmännabestämmelser renhållningnaturvårdslagen, dels avom
förts ditdelvis harrenhållningslagen ochifinnsplatser somsom nu

ordningslagensdenordningsstadgan i samband medfrån allmänna nya
ochfrågor säkerhetdem de gällerförtillkomst. Gemensamt är att om

iutomhus. Bestämmelsernaellerplatsersnygghet allmänna annars
desyfte i det avseendetvidarenaturvårdslagen har också attattett avser

landskapsbilden.naturmiljönskydda
plan- ocholika lagar, främstsamband med fleraBestämmelserna har

föreslogMiljöskyddskommitténden ordningslagen.bygglagen och nya
sammanföras tillskullebestämmelsernasitt slutbetänkandei att en ny

renhållning ochbestämmelsermed vissa särskildaoch fristående lag om
skyltning, m.m.

aktuelladebedömningenMiljöbalksutredningen dengör att
ochmed naturvårds-sambandallt såbestämmelserna har näraetttrots

arbetas ilämpar sig förmiljöbalken deavfallsbestämmelser i attatt
ibestämmelserna inordnasdärförföreslårUtredningenbalken. ettatt

särskildainnehålleravdelningeni tredjekapitel sistsärskilt som
beståalltsåKapitlet kommerverksamheter.förbestämmelser att av

renhållningslagen och 22 §motsvarande 18-20paragrafer natur-
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vårdslagen.

19.2 Frågor prövningsmyndighetom

beträffande skyltar

Miljöskyddskommitténs föreslag till lag med vissa särskildany
bestämmelser renhållning, skyltning innehöll paragraf 5 §om m.m. en
motsvarande 22 § naturvårdslagen. Den enda ändring i sak som
Miljöskyddskommittén föreslog kommunen skulleattvar ensam vara
tillståndsmyndighet och ha möjlighet förelägga rättelse. Kommit-att om
tén pekade på de frågor behandlas iatt 22 § naturvårdslagensom
alltigenom har karaktären kommunala angelägenheter. Eftersomav
kommunen tillstånd bygglov till skyltar inom detaljplanelagdager
områden och andra bygglovspliktigaprövar anläggningar, i principsom
kan störande skylt, fann kommitténän naturligtvara mer en att
kommunen också skulle handha tillståndsgivningen enligt förevarande
paragraf. Kommittén medgav förslaget kommunens beslutanderättatt om
kunde leda till vissa samordningsproblem vad gäller skyltar i närheten

För skyltar inomvägar. avstånd 50 frånett vägområdeav meterav
krävs nämligen för närvarande länsstyrelsens tillstånd enligt såväl
naturvårdslagen väglagen. Kommittén menade de befaradeattsom
problemen inte behövde bli de kunde lösasstörre iän samråd mellanatt
berörda myndigheter.

Miljöskyddskommitténs förslag lägga prövningen på kommunenatt
kritiserades bl.a. Vägverket och kritik dubbelprövningen fördesmotav
fram från antal länsstyrelser.även Vägverket föreslogett i5 § denatt
särskilda lagen inte skulle tillämpas tillstånd krävs länsstyrelsennär av
enligt väglagen.

Miljöbalksutredningen konstaterar det under nuvarande för-att
hållanden formellt sker dubbelprövning skyltarsett och andraen av
anordningar i närheten vägområden. Detta förefaller knappast utgöraav
något problem, eftersom länsstyrelsen handlägger ärendena i ett
sammanhang. situationEn med reell dubbelprövning skulle däremot
uppkomma Miljöskyddskommitténs förslag genomförs. Ettom av
huvudsyftena med miljöbalksreformen förenkla regelsystemetär ochatt

viktigt inslag i möjligasteett är mån avskaffa dubbelprövningar.att Det
skulle därför kunna bort reglernaövervägas prövningatt ta om av
skyltar i närheten vägområden från antingen miljöbalken ellerav
väglagen. dockDet tveksamt denna frågaär ligger inom förom ramen
Miljöbalksutredningens uppdrag. Utredningen föreslår det föratt system
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betydervilketvidarebehålls tills attgäller idagprövningen som
miljöbalkenbådetillståndsmyndighet enligtkvarstårlänsstyrelsen som
miljöbalkentillståndsmyndighet enligtlänsstyrelsenAtt äroch väglagen.

i förordning.reglerasdetta fåri lagtextendock intebehöver utananges
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före-utfårdandeförPrinciper20 av

skrifter

Bakgrund20.1

miljöbalktillFörslaget20.1.l

Därefteroch syften.målbalkenskapitelinledandemiljöbalkensI anges
uppnå dessaförutsättningarskapaavsedda attreglerföljer attärsom

verksamhetallpåtillämpliga motver-Reglernasyften.och ärmål som
miljöbalk förutsättertillförslag attUtredningensmålen.angivnakar de

frånföreskriftermedkompletterasskalldeltillreglerbalkens en
reglerEG:skommermyndigheter. Dessutomochregeringen

ochi lagbestämmelsersvenskigenomföras rättmiljöområdet att genom
förhållandevisockså igenomförandet storVidare kommerförordning.

centraladenutfärdadeföreskrifterskeutsträckning att avgenom
ochmiljö-pålagstiftningeninnebärområdet. Dettapå attmyndigheten

innehåll preciseratfå sittkommerhälsoskyddsområdet att genom
myndighet.centralmeddelatsföreskrifter av ensom

balkendekartläggauppdragi vårtingårdirektiven attEnligt av
ochbefogenheter,formellamyndigheternascentralaberörda resurser
tillförslagföreskrifterutfärdaför samti övrigtförutsättningar att ge

förbättringar.
börföreskriftsrättutsträckningvilkeniförfrågorViktiga äross

myndigheternatillföreskriftsrättenfördelningenhurochdelegeras av
ske.bör

gällandeföreskrifter i rättGenerella20.1.2

i dei dagskiljer sigföreskriftergenerellameddelaMöjligheten att
miljölagama.olika

Miljöskyddslagenmiljölagama.de äldstatillhörMiljöskyddslagen
verksamheter.prövningindividuelllångtgåendepåbygger aven

Möjlighetenresurskrävande.tidsödande och attbådePrövningen är
generellaförsiktighetsmåttochskyddsåtgärderpåkravenreglera genom
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föreskrifter begränsad.är Generella föreskrifter för miljöfarlig verksam-
het kan komma ifråga endast i vissa fall. Dels kan föreskrifter meddelas

gälla i särskiltatt områdenutsatta regeringen utpekatsom som
miljöskyddsområden. Det finns två sådana områden idag, nämligen
Ringsjön och Laholmsbukten. Dels kan generella föreskrifter meddelas
för frågor kontroll. Dels får, efter lagändring år 1995, föreskrifterom en
meddelas sådana försiktighetsmått inte får åsidosättasom medsom
anledning Sveriges medlemskap i EU. Regeringen kan ocksåav
längre EU i sådan fråga.än en

Utöver vad följer miljöskyddslagen kan generella föreskriftersom av
behövs från miljöskyddssynpunkt meddelas enligt lagensom skötselom

jordbruksmark beträffande djurhållning, gödselhanteringav och
växtodling.

Vattenlagens bestämmelser vattenföretag innehåller inte någotom
bemyndigande meddela generella föreskrifter.att Alla vattenföretag är
tillståndspliktiga med undantag främst för de fall där det uppenbartär

företaget inte medföratt någon skada. Med skada i vattenlagenavses
dels ekonomisk skada, dels påverkan och miljön i övrigt.naturen

Påverkan på regleras i övrigt framförnaturen allt i naturvårdslagen
innehåller bestämmelser syftar till skyddasom ochattsom naturen att

främja det rörliga friluftslivet. Lagen innehåller bl.a. möjligheter att
skydda olika områden. Inom dessa områden gäller särskilda regler.
Dessa områdesskydd kan generella föreskrifter.typ Lagenses som en av
innehåller också bemyndiganden föreskrivaatt vadnärmare om som
skall gälla inom sådant område.ett

Hälsoskyddet tillgodoses i utsträckning bemyndigandenstor genom
i hälsoskyddslagen 1982:1080 för regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer meddela föreskrifter till skyddatt för människors
hälsa. kanDet handla förhindrat.ex. sanitär olägenhetatt ellerom om

föreskriva viss luftkvalitet.att en
Av betydelse för både människors hälsa och miljön hanteringenär
kemiska och biotekniska produkter. Lagen kemiskaav produkter ärom

uppbyggd på aktsamhetsregler allmänt formuleradeär ochsom vars
innehållnärmare regleras generella föreskrifter med stödgenom av

lagen.
Slutligen finns också skäl särskilt renhållningslagenatt nämna som

också innehåller bemyndiganden för regeringen meddela generellaatt
föreskrifter. Regeringen kan bemyndigaäven myndighet eller kommun

medddela generella föreskrifteratt inom renhållningsområdet. Bort-
forsling och slutligt omhändertagande avfall liksom producentansva-av

regeleras generellaret föreskrifter.genom
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Begränsningsförordningen20.1.3 och verksförord-

ningen

Under 1970-talet blev s.k. ramlagstiftning allt vanligare. statligaDe
myndigheterna bemyndiganden utfärda föreskrifter. Pågenerösa attgavs
område efter område höjdes ambitionsnivåema och antalet regler från
myndigheterna ökade kraftigt. denna bakgrundMot inledde regeringen

intensifierad avreglering i mitten på 1980-talet i syfte åstadkommaatten
enklare och färre regler. resultat detta arbete begränsningsför-Ett av var
ordningen 1987:1347 trädde i kraft år 1988.som

begränsningsförordningenI fanns föreskrifter begränsade rättensom
för myndigheterna besluta regler. Begränsningsförordningenatt om nya
innebar krav myndigheternaspå regelgivning framförallt det gälldenär
konsekvensutredningar regelförslag. Konsekvensutredningama skulleav
dokumenteras och kommuniceras med dem berördes regelförsla-som av

Myndigheterna ålades också följa effekterna utfärdadeattgen. upp av
regler och dokumentera uppföljningen. Med regler avsågs i be-att
gränsningsförordningen myndigheters bindande föreskrifter och allmänna
råd.

Riksrevisionsverket fick i december 1992 i uppdrag regeringen attav
begränsningsförordningens tillämpninggöra översyn samt atten av

vilka bordeutreda åtgärder vidtas för eventuella brister skulleattsom
undanröjas. Riksrevisionsverket inhämtade synpunkter från företrädare
för myndigheternasde berörs regler studerade regelgiv-samtsom av
ningen vid Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.
Uppdraget redovisades till regeringen hösten Begränsningsför-1993
ordningen förslag förbättradtill tillämpning F 1993:26. Enligt-
Riksrevisionsverkets uppfattning kunde de huvudsakliga problemen som
kom fram i sammanfattas i följande huvudpunkter:översynen

kontrollen myndigheternasDen regelarbete uppfyllerexterna attav-
begränsningsförordningens krav för närvarande otillräcklig.är

berörsDe reglerna och tillsynsmyndigheten harsom av en svag
ställning förhållandei till de regelgivande myndigheterna i tillämp-
ningen begränsningsförordningen.av

handläggareDe arbetar med regelgivning har bristande kunskapsom
begränsningsförordningen och dess tillämpningsföreskrifter.om
information finns begränsningsförordningensDen krav nårsom om

inte till handläggarna i tillräcklig utsträckning.ut
arbetarDe med regelgivning saknar stöd underlättarsom som

tillämpningen förordningen och arbetet med konsekvensutred-av
ningar.
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De interna kraven på regelarbetet skall uppfylla förordningensatt-
krav oklara och de interna kontrollfunktionemaär Detär svaga.
saknas ofta klar policy från myndighetsledningen i denna fråga.en

bakgrundMot dessa erfarenheter lämnade Riksrevisionsverket iav
huvudsak följande förslag till åtgärder syftade till skapaattsom en
bättre tillämpning begränsningsförordningen:av

Tillsynsmyndigheten, RRV, bör starkare ställning och kunnages en-
begära myndighet inhämtar regeringens medgivande innan denatt en
beslutar regel.en
Företrädare för dem verksamhet kostnadsmässigt berörsvars av en
regel bör möjlighet begära tillsynsmyndigheten granskaratt attges
konsekvensutredningen regel.av en

internaDen styrningen myndigheternas regelarbete och tillämp-av
ningen begränsningsförordningen bör förbättras.av
Myndigheterna bör årligen ha överläggningar med de berörda om
konsekvenserna gällande regler.av
Myndigheterna bör erbjudas ytterligare utbildning i regelekonomi,
tillämpning begränsningsförordningenav m.m.
Regler direkt införlivande EG-regler enligt EES-ettsom avser av
avtalet bör undantas från begränsningsförordningens bestämmelser.

Begränsningsförordningen upphävdes den 1 november och1994 ersattes
verksförordningen nuvarande lydelse trädde i kraft den 1 januariav vars

1996 1995: 1322. Det 27-28 den gamlaär närmast motsvararsom
begränsningsförordningen. bestämmelserDessa har följande lydelse.

27 § myndighetenInnan beslutar föreskrifter eller allmänna råd
enligt författningssamlingsförordningen 1976:7725, skall myndig-
heten

detta den ändamålsenligaöverväga åtgärden,är mestnoga om
utreda föreskriftemas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga

och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i konse-en
kvensutredning,

statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer ochge
andra kostnadsmässigt eller på något betydande berörssättannatsom

Riksrevisionsverket tillfälle sig frågani ochsamt att yttra om
konsekvensutredningen,

begära regeringens medgivande besluta föreskrifterna deatt om
leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem berörssom

28 föreskrifter§ För uteslutande verksamheten inomrörsom
myndigheten och föreskrifter avgifter för vilka det finnsom en
skyldighet samråda enligt § avgiftsförordningen7 1992:191att
gäller inte 27 föreskrifter§ 2-4. För beslutas myndighetsom av en
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för uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och inteatt gårsom
vad följer förpliktelsema gäller inteutöver 27 §som av

Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa
eller risk för betydande ekonomisk skada föreskrift inteom en
beslutas, får vad i 27 § 2-4 till efter beslutet.sägs väntasom

Statskontorets20.1.4 underlagsrapporter till utred-

ningen

Statskontoret har i underlagsrapport till utredningen PM 1993-10-en
funnit15 det särskilt intresse hur styrningenär ochatt övervägaattav

framtagningen föreskrifterna till miljöbalk skall gå till och vad ettav en
övergripande för Naturvårdsverket enligt Miljöskyddskommitténsansvar
förslag skulle kunna innebära. Statskontoret det börattanser vara
angeläget med samlad behovsbedömning och prioritering deen av
områden skall täckas inom viss tidsperiod. Dessutom detärsom en
enligt Statskontoret angeläget med kvalitetssäkring föreskrifternaen av
i olika avseenden, bl.a. medverkande kompetenser, medinflytande i
framtagningsprocessen, riskhantering och gränsvärden.

StatskontoretsI olika alternativ vad gäller fram-rapport anges
tagningen föreskrifter till miljöbalk. olika alternativenDe iav en ger
varierande utsträckning Naturvårdsverket övergripande Deett ansvar.
alternativ Statskontoret följande:ärpresenterarsom

En delegation knuten till regeringen. sekretariatet placeras vid—
Naturvårdsverket. Delegationen fastställer plan förordningar ochöver
föreskrifter skall fram fördelar föreskriftsrätten tilltas samtsom
respektive myndighet.

friståendeEn nämnd med instruktion och anslagegetegen
statsbudgeten. Sekretariat vid Naturvårdsverket. Nämnden utarbetar
förslag till plan förordningar och föreskrifter skall framöver tassom

utarbetar förslag till hur föreskriftsrätten bör fördelas. Visssamt
föreskriftsrätt kan delegeras till nämnden.
En nämnd vid Naturvårdsverket jfr Forskningsnämnden och
Miljöövervakningsnämnden. anslagEget via Naturvårdsverkets
anslagsframställning. Nämnden utarbetar förslag till plan för
framtagning föreskrifter och fördelning föreskriftsrätt. Det ärav av
Naturvårdsverket den slutliga framställningen till regeringen.görsom

föreskriftsrådEtt vid Naturvårdsverket. rådgivandeEtt medorgan
allsidig sammansättning för erfarenhetsutbyte kring framtagningen av
föreskrifter F öreskriftsrätt delegeras regeringen till myndig-m.m. av
heterna.
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successiv anpassning föreskriftsrätten.En Uppdragav ges av
regeringen i regleringsbreven till myndigheterna från tillår år. De

formerna samarbeta och fördela uppgifter mellan myndig-attnya
heterna bl.a. överenskommelser eller avtal mellan generaldi-genom
rektörer utvecklas ytterligare.

Bestämmelserna i verksförordningen har tillkommit efter Statskontorets
rapport.

Miljöbalksutredningen bedömer det fortfarande finns behovatt ett av
samordning och kontroll i enlighet med vad Statskontoret anfört.

överväganden och förslag20.2

Användningen generella föreskrifter20.2.1 av

Vid utfärdande generella föreskrifterFörslag: skall alltidav
balkens mål, principer och allmänna aktsamhetsregler vara
vägledande.

Möjligheten miljöfarligreglera verksamhetatt genom
för,generella föreskrifter i stället eller komplement till,som

individuella tillstånd utökas.

utgångspunkt för Miljöbalksutredningen samordnad ochEn skärptär en
miljölagstiftning miljöbalk. utgångspunktEn är göraattgenom en annan
balkens bestämmelser direktverkande.konkreta och Samtidigtmera
innehåller utredningens förslag till miljöbalk med nödvändighet också
olika bemyndiganden. Fördelen med detta främst riksdagen kanär att
dra övergripande riktlinjer medan detaljer överlämnas åt regeringupp
och myndigheter inom för bemyndiganden i balken.ramen som ges

bemyndigandenmed fördelaktigt då det gällerEtt ärsystem att
den svenska miljölagstiftningen till regler på miljö-EG:sanpassa

området.
Möjligheterna föreskriftermeddela enligt bemyndigande i lag böratt

i princip lika hela miljörättens område. Regler med be-övervara
myndiganden flera förslagetförekommer i kapitlen i till miljöbalk.av

alla föreskrifter utfärdas stöd balken gällerFör med de skallattsom av
grundas på balkens mål, principer och allmänna aktsamhetsregler. Detta
innebär inte högre krav aldrig kan ställas i föreskrifter vadänatt som
följer de allmänna aktsamhetsreglema. kan genomförandetT.ex.av av
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EG-direktiv medföra längre gående krav.
framförDet allt inom den del miljöskyddslagenär motsvararsom nu

beträffande vattenföretag möjligheter meddela generellasamt attsom
föreskrifter begränsade i gällandeär rätt.

Miljöbalksutredningen föreslår möjligheten meddela generellaatt att
föreskrifter för miljöfarlig verksamhet utökas. Tillståndplikten bör i
vissa fall kunna generella föreskrifter. bör vissDessutomersättas typav

påverkan kunna regleras föreskrifter tillstånd krävsoavsettav genom om
för verksamhet medför påverkan.sådan skulle generellT.ex.som en
föreskrift buller kunna gälla för all verksamhet. Beträffandeom
tillståndspliktig verksamhet behöver dåbullret inte regleras särskilt i
villkor i tillståndet.

Vad gäller kan det ifrågasättasvattenföretag det inte rimligtärom
liksom beträffande miljöfarlig verksamhet, tillståndspliktenersättaatt,

i vissa fall med generella föreskrifter. Möjligheten meddela före-att
skrifter beträffande frågor i de fall tillståndspliktvissa föreliggeräven

praktisk lösning.bör också kunna Milj öbalksutredningen lämnarvara en
dock inte förslag avseende dessa frågor återkommer till dettautannu,

kommande betänkande. förändringari Några i vattenlagensstörreett
regelsystem område föreslås inte förpå detta närvarande. förändring-De

sigföreslås begränsar till vad direkt följdär attar som som en av
vattenlagen inordnas miljöbalken. Miljöbalksutredningeni dockmenar

eventuellttillståndsplikten på sikt bör kunna delvis ellerersättasatt
föreskrifter.kompletteras med generella

Generella föreskrifter för miljöfarlig verksamhet

föreslagit möjlighet meddelaVi har i avsnitt generella13.3.4 att att
föreskrifter för miljöfarlig verksamhet skall utökas.

bilaga till Miljöskyddskommitténs förslag till miljöbalkI SOUen en
finns1993:27 utredning Naturvårdsverket möjligheterna atten av om

införa generella föreskrifter för olika verksamheter.typer av
deAv 200 remissinstansema har cirka 60 sig Miljöskydd-överyttrat

skommitténs förslag föreskrifter.avseende generella Flera yttrandenaav
omfattar enbart positiva, allmänt hållna omdömen medan några
yttranden framför enbart kritik.

Med utgångspunkt från bl.a. Naturvårdsverkets bilaga till Miljös-
kyddskommitténs betänkande från remissinstansemasoch synpunkter
kan följande allmänna överväganden beträffande generellagöras när
föreskrifter lämpliga branschervilka kan bedömasär samt som som
möjliga och lämpliga föreskrifter i stället förför generella individuell
tillståndsprövning.
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Erfarenhetsmässigt innebär det vanligen omfattande arbeteett att ta
fram generella föreskrifter. oftaDet arbets- och tidskrävandeär att
förhandla med hel bransch jämfört med företag.enskilt Reglernaetten
i verksförordningen måste också beaktas. Ibland kan detta medföra att
föreskrifter bör underställas regeringen. Det kan bli frågaäven attom

förhandsanmälan till ochGATTgöra EU.
föreskriftNär väl beslutad och har i kraft kan det i vissaär trätten

fall finnas behov dispens från föreskrifterna. Erfarenheten visarattav ge
det sällan går klara alla individuella hänsynstaganden i generellaatt att

föreskrifter samtidigt skall hålla miljökraven. Det blir dåom man uppe
nödvändigt med prövning undantag i enskilda fall från krav ställdaav
i de generella föreskrifterna. sådant arbeteEtt också tids- ochär
resurskrävande. lösning kanEn lägga dispenshantering påattvara
länsstyrelserna.

Miljöbalkens möjligheter meddela föreskrifter för miljöfarligatt
verksamhet bör också möjlighet arbeta med både generellaattge
föreskrifter och individuell prövning för viss bransch. generellaDeen
föreskrifterna kan då sikte på de väsentliga grundkraven medan denta
individuella prövningen får hänsyn till lokala eller regionala behov.ta

Strategin för hur generella föreskrifter bör användas i respektive
bransch behöver således klaras i förhand för bådeut att resursan-
vändning och miljöresultat skall kunna optimeras. kriteriumEtt för
lämpligheten generella föreskrifter det finns ganskaär att ett stortav
antal anläggningar föreskriften omfatta. Om det fåärattsom avser
anläggningar bör det vanligen lämpligare med individuell prövning,vara
inte minst kostnadsskäl. kriteriumEtt hälso- ochärannat attav
miljöskyddet inte får riskera försämras vid övergång till generellaatt
föreskrifter.

Det kan också finnas skäl erinra sakägare inte kan få sinaatt attom
intressen prövade generella föreskrifter reglerar den olägenhetom som
drabbar dem endast vid individuell prövning verksamheten.utan en av

Miljöbalksutredningen har efter samråd med Naturvårdsverket gjort
följande allmänna och preliminära bedömningar möjlighet ochom
lämplighet med generella föreskrifter för olika branscher:

Jordbruk
Ungefär fjärdedel alla B-anläggningar i nuvarande miljöskyddsför-en av
ordningens bilaga tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningaröver

jordbruksverksamhet. Ungefär hälften allaär de anläggningarav som
varken tillstånds- eller anmälningspliktiga omfattas aktivär men som av
tillsyn jordbruk. Jordbruksverksamheter medför i utsträckningär stor
likartad miljöpåverkan och i övrigt till sin karaktär sådan det börär att
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finnas betydande tillståndsplikten medett utrymme ersättaatt an-
mälningsplikt och generella föreskrifter. bordeDet finnas möjlighet till

resursbesparingar för myndigheterna generella föreskrifterstora om
införs för vissa jordbruksanläggningar.

B h "tr e- -
finnsHär antal anläggningar eftersom den viktigaste fråganett stort men

för dessa lokaliseringsfrågan så bör individuell prövningär göras även
fortsättningen.i

rv 1-
livsmedels-Inom och dryckesvarutillverkningen finns antalett stort

anläggningar vilket talar för generella föreskrifter. Enligt Naturvårdsver-
ket miljövinsten vid föreskriftergenerella tveksam eftersomär in-
formationen i Naturvårdsverkets befintliga faktablad ha såuppges en
positiv styreffekt inom denna bransch.

Faktabladen har emellertid inte någon rättsverkan och generella
föreskrifter kan därför ändå fylla funktion.en

illvTräva r
preliminärEn bedömning det kan finnas såväl miljövinsterär att som

resursbesparingar hämta vid införande generella föreskrifter, bl.a.att av
för sågverk många till antalet.ärsom

Sågverken medför emellertid ofta betydande miljöpåverkan såsom
buller- och vattenstömingar och ligger inte sällan i närheten av
bebyggelse varför individuell prövning kan erforderligt.vara

Möjligen kan generella föreskrifter lämpliga för asfaltverk ochvara
krossverk. finnsDet antal sådana verk. dock tveksamtDetett ärstort

det finns något vinna från miljösynpunkt eftersom Naturvårdsver-attom
kets faktablad fungerar väl i dag.

tidigareSom påpekats har dessa faktablad emellertid ingen rättsver-
kan varför generella föreskrifter fyllaändå kan funktion.en

Gjuterier skulle enligt Naturvårdsverkets preliminära bedömning kunna
lämpade för reglering generella föreskrifter. Generellt börvara genom

dock anläggningar för metallframställning fortsättningsvisäven vara
föremål för enskild prövning. kombination föreskrifterEn generellaav
och enskild prövning kan övervägas.
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Ytbehandling
Individuell prövning i kombination med generella föreskrifter tänkbarär
för ytbehandlingsanläggningar. Generella föreskrifter skulle här kunna

miljövinst individuell prövning behöver ändå ske varförge en men en
viss tveksamhet finns generella föreskrifter någon resursbe-om ger
sparing.

nin nl" ninF"r r" r
på svavelutsläpp i dagKraven generellt reglerade lagstift-är genom

ningen svavelhaltigt bränsle skall i miljöbalken. Förtasom som
kväveoxidutsläppen finns ekonomiskt utvidgas tillett styrsystem som nu
fler anläggningar. Naturvårdsverkets bedömning dessatyper är attav
regleringar fungerar bra inom detta område. Behovet andra generellaav
föreskrifter bedöms därför inte särskilt för medelstora ochstortvara

anläggningar. behov finns däremot förEtt mindre anläggningar.större
kan det också lämpligtDär använda generella föreskrifter.attvara

Naturvårdsverket har bl.a. i det s.k vedeldningsuppdraget dettapåtalat
behov för regeringen.

Bensinstationer
Drivmedelshanteringen regleras i dag generella föreskrifter vadgenom
gäller s.k. VOC-utsläpp, tillhandahållande blyfri bensin och be-av
siktning förtankar undvika läckage till grundvattenetc. attav m.m.
Behovet ytterligare generella föreskrifter kan i första hand gällaav
utsläpp från servicelokaler, tvätthallar och liknande. ändringarnaGenom
i lagen 1970:244 allmänna och avloppsanläggningar, VA-vatten-om
lagen, 1992/93:180, bet. 1992/93:JoU14,prop. rskr. 1992/93:344 har
dock VA-huvudmannens möjligheter ställa krav avloppsutsläppenatt
för klara slamkraven i reningsverken stärkts.att

Avloppsreningsverk
finns många avloppsreningsverk och utsläppenDet närsalter ärav

relativt Med generella föreskrifter borde både miljövinst ochstora. en
resursbesparing kunna finns dockuppnås. Det redan i dag vissaen

föreskriftergenerella för kontrollfrågorna vid reningsverken där harman
hamnat i omfattande dispenshantering länsnivå.på harDetoväntaten
visat sig reningsverken olika rad lokalaså och frågoräratt attpass en
och behov spelar in. avloppsreningsfrågomaGenomgången av som
gjordes i samband med Naturvårdsverkets Miljö -93 visaderapport att
problem finns med de samlade utsläppen från de många små renings-
verken utanför del de totala fosforutsläppenEntätortema. stor av
kommer från enskilda hushåll landsbygden. Standardenpå renings-
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anordningama här ofta undermålig.är Användande generellaav
föreskrifter borde alltså avseende krav och kontrollgöra påmest nytta
de många små reningsverken.

Avfallsgmrådet
bör finnasDet möjligheter till användande generella föreskrifter ävenav

för avfallsanläggningar. Redan i dag finns generella föreskrifter för
avfallsförbränningsanläggningar.

20.2.2 Ansvarsfördelning, samordning och kontroll

Miljöbalksutredningens förslag till miljöbalk innebär inte denatt
nuvarande grundläggande myndighetsstrukturen på miljöområdet
behöver förändras. finnsDet dock skäl ytterligare framhävaatt
Naturvårdsverkets särskilda övergripande för miljöfrågoma vadansvar
gäller den miljön.yttre

Miljöbalksutredningen delar Miljöskyddskommitténs bedömning om
användning generella föreskrifter Naturvårdsverket bör fåsamt att ettav
övergripande för miljöfrågoma vad gäller den miljön. Iyttreansvar
detta bör det naturligt det ingår övergripande roll vadattansvar vara en
gäller de regler utformas i anslutning till miljöbalk. Stats-Isom en
kontorets underlagsrapport till utredningen PM 1993-10-15 föreslås
olika alternativ till hur framtagningen föreskrifter kan ske.av

Användningen föreskrifter och allmänna råd utfärdadeav av
myndigheter förutses bli tämligen omfattande framöver. Dettaäven
beror bl.a. på möjligheterna till ökad användning generella före-av
skrifter för miljöfarlig verksamhet Generella föreskrifter utfärdadem.m.

miljömyndighetema förutses också öka kanske framför allt medattav
hänsyn till Sveriges medlemsskap i EU. Många de rättsregler ochav
direktiv beslutas inom behandlar nämligenEU miljömyndighetemassom
verksamhetsområden.

Dessutom bör redan meddelade föreskrifter delsöver motses
bakgrund miljöbalkens regler, dels bakgrund EU-med-motav av
lemskapet. Såväl kraven på framtagningsprocessen föreskrifterav som
miljökraven och miljöarbetet skärps. denI mån föråldrade och onödiga
regler finns bör dessa självfallet upphävas.

Behovet samordning ökar också eftersom många myndigheter ärav
berörda miljöbalken och eftersom den grundläggande idénäven medav

miljöbalk just samordning och skärpning miljölagstiftningen.ären av
Miljöbalkens systematik innebär norrngivningsarbetet kommeratt att

utföras såväl riksdag och regering myndigheter. innebärDettaav som

15 16-0729
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både riksdagen och regeringen bör följa sina nonnbemyndigan-att upp
den och därmed reda på intentionerna med författningarna har fåttta om
avsedd effekt. Riksdag och regering förEUgentemot att t.ex.ansvarar
direktiv inom viss angiven tidsperiod införlivas i svensk rättsordningen

det inte utfärdas författningar strider EG:s rättsaktersamt att motsom
och EG-domstolens praxis. EG-direktiven innehåller dessutom regel-
mässigt bestämmelser nationell rapportering till EG-kommissionenom
rörande genomförandet. Riksdagens och regeringens kontrollmöjligheter

myndigheternas föreskriftsverksamhet bör därför förstärkas.av
medDet hänsyn till dessa förhållanden vikt haär största attav en

samlad bild författningsbeståndet miljöområdet,på inkluderande bådeav
lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter.

Komplexiteten i miljöreglema innebär dessutom det blir svårareatt
för dem skall efterleva reglerna vad de skall sig efteratt rättavetasom
och det skäl för skapa samlad och tydlig bildäven utgör ett att en av
regelbeståndet.

finns enligt uppfattningDet vår bl.a. behov ha aktuelltett att ettav
register befintliga regler på miljöområdet. kan i dettaDetöver samman-
hang konstitutionsutskottet i olika granskningsbe-nämnast.ex. att
tänkanden angående regeringens normgivning har påtalat det angelägna
i regeringen förtecknar sin normgivning systematiskt ochatt sättett
därmed redovisar hur riksdagens normgivningsbemyndiganden har
använts.

Föreskriftsrådet och föreskriftsarbetet20.2.3

särskilt föreskriftsråd för de centralaFörslag: Ett myndigheternas
föreskriftsarbete i anslutning till miljöbalken inrättas. knytsDetta
till Naturvårdsverket.

Föreskriftsrådet skall för samordning, samråd,ettvara organ
kontroll och kvalitetssäkring de föreskrifter fram medtasav som
stöd miljöbalken.av

myndigheter utfärdar föreskrifterDe på miljöområdetsom
skall sin samlade regelutgivning. Samtliga gällandeöverse nu
myndighetsföreskrifter bör bakgrund miljöbalkenöver motses av

Översynenoch EU-medlemskapet. bör klar år eftersenast ettvara
det miljöbalken ikraft.trättatt

register skall föras samtliga föreskrifterEtt grundaröver som
sig på miljöbalken.
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Rådet bör ha kontrollerande och kvalitetssäkrande funktion för deen
föreskrifter fram, inte minst juridisk synvinkeltas och in-som ur
ternationell synvinkel. dennaI funktion bör också, i linje med vad som

i utredningens direktiv, ingå belysa aktuella reglers utformningattanges
och inverkan på företag i allmänhet och de små och medelstora i
synnerhet.

Sveriges medlemskap i kommerEU inom miljöområdet påverkaatt
normgivningsarbetet på såväl regeringsnivå myndighetsnivå. EG:ssom
regler på miljöområdet kommer till del införlivas i svenskatt stor
lagstiftning myndighetsföreskrifter.genom

öreskriftsrådetF bör löpande skaffa sig samlad överblick deöveren
föreskrifter har utfärdats med stöd miljöbalken och de allmännasom av
råd myndigheterna utfärdar. Rådet bör sammanställa myndig-ävensom
heternas planer för den framtida föreskriftsframtagningen. Regeringen,
kommuner och andra intressenter bör löpande hållas informerade om
vilka föreskrifter existerar och vilka föreskrifter planeras att tassom som
fram.

de fallI enighet inte kan nås inom rådet beträffande föreskriftom en
bör utfärdas, hur den i fallså skall utformas kan föreskriftsrådetetc.
överlämna ärendet till regeringen. Regeringen då för utfärdandetsvarar

föreskriften.av
De berörs föreskrift bör kunna vända sig till Föreskrifts-som av en

rådet oenighet mellanuppstått myndigheten och de berörda t.ex.om om
myndighetens konsekvensutredning. Föreskriftsrådet bör kunnaäven
föreslå myndighet bör samråda med Riksrevisionsverketatt en om
oenighet uppstår mellan myndigheten och de berörda parterna om en
regels konsekvenser.

Vid behov bör Föreskriftsrådet kunna initiera uppföljningaräven och
utvärderingar myndigheternas regler föreslå regeringensamt översynav

överordnade regler såsom delar miljöbalken eller dess för-av av
ordningar sådana behov uppmärksammas.om

Föreskriftsrådet bör också kunna forum för diskussionutgöra ett
angående hur miljöreglerEG:s bör genomföras i svensk lagstiftning

myndighetsföreskrifter.genom
Rådet och dess sekretariat bör kunna juridisktäven stödutgöra ett

för myndigheterna i föreskriftsarbetet och arbetet med allmänna råd.
börDet inrättandeäven föreskriftsrådnämnas föratt ett ettav

samråd och samordning myndigheternas föreskriftsarbeteav
miljöområdet inte bör hindra utvecklandet samarbetsformer,av nya

i form överenskommelser eller avtal,t.ex. mellan två eller fleraav
myndigheter. Föreskriftsrådet bör bli samarbetsforum ochettsnarare
bidra till fördjupa och samarbetet mellan myndigheternaatt göra
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smidigare.

FöreskriftsrådetFinansiering av

Föreskriftsrådet vid Naturvårdsverket bör kunna fungera ungefär som
Forskningsnämnden och Miljöövervakningsnämnden. Föreskriftsrådet
bör finansieras via statsbudgeten. Rådet bör fram förslag tillta ett
anslagsframställning lämnas till Naturvårdsverkets styrelse.som
Naturvårdsverket nämndens anslagsyrkande delpresenterar som en av
sin anslagsframställning till regeringen. Budgeten för Föreskriftsrådet
bör täcka sekretariatskostnader och arvoden för nämndens ledamöter

begränsade medel för behövliga konsultuppdrag.samt

Föreskriftsrådets sammansättning och sekretariat

Föreskriftsrådets fasta ledamöter bör de i miljöbalken centralautgöras av
myndigheternas generaldirektörer, ställföreträdande generaldirektörer,
överdirektörer, chefsj urister eller andra lämpliga befattningshavare. Med
hänsyn till den erfarenhet och kompetens inom miljöområdet finnssom
hos länsstyrelserna, bör från länsstyrelserna alltidäven representanten
ingå i Föreskriftsrådet.

Rådet bör ledas från myndigheterna fristående jurist med bl.a.av en
hög kompetens och skicklighet i frågor lagstiftning och rättstillämp-om
ning.

Regeringen bör Föreskriftsrådets ledamöter.utse
Föreskriftsrådet bör vid behov själv kunna knyta till sig påexperter

olika områden.
Föreskriftsrâdet bör ha förhållandevis litet sekretariat 1-3ett

bl.a.personer med miljöjuridisk kompetens.



SOU 1996: 103

21 Regeringsprövning verk-storaav

samheter

Förslag: Naturresurslagens och vattenlagens bestämmelser om
regeringsprövning milj öpåverkande verksamheter arbetasstoraav

i miljöbalken.samman
Regeringsprövning skall ske led i den ordinarieettsom

tillståndsprövningen.
Samma tillåtlighetskrav skall gälla vid regeringens prövning
vid prövning.som annan

järnvägar, allmännaStörre farleder och flygplatservägar,
skall framöver alltid regeringen. Däremot minskasprövas av
antalet fall vattenföretagdär skall regeringen.prövas av

detta avsnitt kommer behandlasI regeringens prövningatt storaav
miljöpâverkande verksamheter. Regler detta finns i dag i naturre-om
surslagen och i vattenlagen. Bestämmelserna skall enligt Miljöbalksut-
redningen arbetas samman.

21.1 Gällande rätt

21.1.1 Naturresurslagen

Naturresurslagen innehåller regler regeringens tillstånd krävs forattom
vissa anläggningar och andra åtgärder. Reglerna finns i lagensstörre

kap.4 har rubriken Tillåtlighetsprövning industrianläggningarsom av
Reglerna har sitt i 136 byggnadslagen§ 1947:385. Im.m. ursprung a

kap.4 1 § räknas antal anläggningar och åtgärder kräverettupp som
regeringens tillstånd.

Även andra anläggningar eller åtgärder sådana i kap.4än som anges
kan enligt1 § naturresurslagen komma under regeringens prövning. Om
anläggning eller åtgärd kan få betydande omfattning eller bliantasen
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ingripande beskaffenhet, får regeringen nämligen enligt kap.4 2 §av
förbehålla sig tillståndsprövningen. Statliga myndigheter enligtär
paragrafens andra stycke skyldiga underrätta regeringen fall däratt om
sådant förbehåll kan bli aktuellt.

kap.I 4 3 § naturresurslagen finns särskilda tillåtlighetskrav för de
regeringsprövade anläggningarna och åtgärderna. Tillstånd får lämnas

hinder inte på grund de grundläggande hushållningsbe-möterom av
stämmelserna i kap.,2 de särskilda hushållningsbestämmelsema för
vissa områden i landet i 3 kap. eller med hänsyn till andra allmänna
planeringssynpunkter. Vidare krävs kommunfullmäktige har tillstyrktatt

tillstånd lämnas. vissa anläggningarFör får regeringen lämna tillståndatt
kommunfullmäktige inte har tillstyrkt detta.även Då förutsätts attom

det från nationell synpunkt synnerligen angeläget anläggningenär att
kommer till stånd. Tillstånd får dock aldrig lämnas kommun-utan
fullmäktiges tillstyrkande lämplig plats har anvisats inomom en en

kommun kan godta placering där, eller, i fall,antas annatannan som en
plats bedöms lämpligare.om en annan vara

Om det finns särskilda skäl, får regeringen enligt kap.4 §4
naturresurslagen i enskilt fall medge undantag från kravet på tillståndett
i kap.4 1

tillstånd fårEtt enligt kap. förenas4 5 § med villkor för att
tillgodose allmänna intressen. Tillståndet får vidare beroendegöras av

saken fullföljs ansökan prövning enligt miljöskyddslagen.att genom om

Vattenlagen21.1

Även Vattenlagen innehåller bestämmelser regeringsprövning. Dessaom
finns i kap. rubriken11 har Särskilda bestämmelser störresom om
vattenföretag Regeringen skall enligt kap.11 1 § alltid prövam.m.
tillåtligheten vissa angivna vattenföretag.närmareav

ändringEn eller utvidgning vattenföretag i kap.11ettav som anges
vattenlagen skall1 § enligt kap. tillåtlighetsprövas11 2 § regeringenav
själva ändringen eller utvidgningen överskrider de storleksgränserom

i kap.11 1som anges
Regeringen får i andra fall enligt kap.11 1 och 2 vattenlagenän

förbehålla sig prövningen vattenföretags tillåtlighet. Förut-ettav
sättningen för detta enligt kap. företaget11 3 § betydandeär äratt av
omfattning eller ingripande beskaffenhet. Oavsett omfattningen eller
beskaffenheten får regeringen enligt paragraf förbehålla sigsamma
prövningen vattenföretag i kap.3 6§ tredje stycketav som avses
naturresurslagen, dvs. sådana vattenföretag på grund sinsom av
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obetydliga miljöpåverkan kan få utföras i de skyddade vattendra-annars
gen.

Kammarkollegiet har enligt l § vattenrättsförordningen skyldigheten
till regeringen anmäla vattenföretag kollegiet böratt prövassom anser

enligt 11 kap. vattenlagen.3 §
Vid prövningen vattenföretag får regeringen enligt kap.11 5 §ettav

vattenlagen förbehålla sig prövningen tillåtlighetenäven vissaav av
andra vattenföretag har samband med det prövade.som

Regeringen får enligt kap. 611 § vattenlagen ställa särskilda villkor
for tillgodose allmänna intressen.att

Jämförelse21.1.3 mellan naturresurslagen och Vatten-

lagen

Allmänt kan 4 kap. naturresurslagen och kap.11 vattenlagensägas att
har likheter. Vissa skillnader finns dock.stora

iögonfallandeDen skillnaden mellan reglerna regerings-mest om
prövning i naturresurslagen och vattenlagen regeringen enligtär att
naturresurslagen tillstånd skall beviljas medan regeringenprövar om
enligt vattenlagen enbart tillåtligheten, varefter vattendomstolprövar en
eller törrättningsman meddelar tillstånd. Betydelsen denna skillnadav
skall dock inte överdrivas. De anläggningar omfattas kap.4som av
naturresurslagen tillståndspliktiganormalt enligt miljöskyddsla-är även

och regeringen föreskriver vanligen med stöd kap.4 §5 attgen av en
efterföljande miljöskyddsprövning skall ske. praktikenI regering-avser

prövning enligt naturresurslagen och vattenlagen normaltens samma
frågor, nämligen anläggningen respektive vattenföretaget skallom
tillåtas och i så fall det skall lokaliseras. villkorNärmare förvar
verksamheten meddelas sedan vid den efterföljande prövningen. börDet
i sammanhanget kap.4 naturresurslagen enligt sin rubriknoteras att

just tillåtlighetsprövning. Anmärkas kan också det i 136 §attavser a
byggnadslagen uttryckligen det just tillkomsten ochattangavs var
lokaliseringen skulle prövas.som

Skillnaden mellan lagarna blir dock tydlig granskarnär man
tillvägagångssättet vid prövningen. Ansökan i vattenmål skall alltidett
inges till vattendomstol eller, beträffande markavvattningsföretag, till
länsstyrelsen. Vattendomstolen eller den länsstyrelsen utseddeav
förrättningsmannen handlägger därefter målet vanligt detOmsätt.
ansökta vattenföretaget omfattas kap.11 vattenlagen skall vatten-av
domstolen eller förrättningsmannen efter huvudförhandlingen respektive
sammanträdet med yttrande lämna frågan till regeringen forövereget
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prövning företagets tillåtlighet. Sedan regeringen har fattat beslutav
ankommer det på vattendomstolen eller förrättningsmannen meddelaatt
tillstånd med villkor för vattenföretaget.

Ärenden enligt naturresurslagen handläggs annorlunda. Ansökan
inges här till regeringen. regeringenDet bereder ärendet ochär som
begär remisser från myndigheter och andra. viktigEn remissinstans

Koncessionsnämnden för miljöskydd, i regel hållerär sammanträdesom
innan den sig. Förfarandet efter regeringens beslut liknaryttrar
vattenlagens förfarande, eftersom det vanligen ankommer på Kon-
cessionsnämnden meddela ytterligare villkor för verksamheten.att

En skillnad mellan lagarna det enligt 4 kap. l §är attannan
naturresurslagen antal anläggningar inte får utförasär ett utannya som

Ändringarregeringens tillstånd. och utvidgningar befintligaav an-
läggningar alltså inte. praktiken skillnadenI vattenlagenär motavses
inte eftersom ändring eller utvidgning enligt vattenlagen förstor, atten
omfattas måste så själva ändringen eller utvidgningenstor attvara
överskrider de i kap.11 1 Enligt båda lagarna hargränser som anges
regeringen dessutom möjlighet förbehålla sig prövningenatt av
ändringar och utvidgningar. bör också anmärkasDet i vissa fallatt en

anläggning enligt naturresurslagen troligen kan föreligga trotsny anses
befintlig anläggning redan finns på platsen.att en

Regeringen kan enligt naturresurslagen, inte enligt vattenlagen,men
i enskilda fall medge undantag från kravet prövning.

Regeringens möjlighet enligt kap. vattenlagen förbehållall 5 §att
sig prövningen vissa andra företag har samband med detav som
prövade saknar motsvarighet i naturresurslagen. Förbehåll enligt kap.4

naturresurslagen2 § kan dock ske här det andra företaget kanäven om
få betydande omfattning eller bli ingripande beskaffenhet.antas av

Regeringsprövning21.2 i miljöbalkenäven

angelägetDet regeringen i mindre utsträckning i dag skallär att än
behöva befatta sig med enskilda förvaltningsärenden. gällerDetta
framför allt ärendegrupper, överklaganden enligt mil jöskydds-stora som
lagen och naturvårdslagen. bör emellertidDet huräven övervägas
regeringens ärenden enligt kap. naturresurslagen4 och

kap. vattenlagen skall behandlas.11
Antalet regeringsärenden enligt kap.4 naturresurslagen och 11 kap.

vattenlagen litet. Uppskattningsvis regeringen varje år omkringär gör
fem tillståndsprövningar enligt naturresurslagen och några färre

Äventillåtlighetsprövningar enligt vattenlagen. antalet ärenden inteom
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speciellt ärendenaär i anspråk, eftersomstort tar destora resurser
vanligen omfattande beskaffenhet.är Dessutom handläggs varje årav ett
antal ärenden där regeringen beslutar inte förbehålla sig prövningen.att

bestämmelsernaNär regeringsprövning infördes i 136 §om a
byggnadslagen år 1972 det primära syftet tillgodose hushåll-attvar
ningen med mark- och vattenområden betydelse från nationellstorav
synpunkt. Avsikten utifrån riktlinjerna i den fysiska riksplane-attvar
ringen få till stånd tidig, allsidig och enhetlig prövning sådanaen av
industriella verksamheter i anspråk eller förändrar karaktärentarsom
hos det råder särskild knapphet på ochnaturresurser ellerärsom som
kan förväntas bli föremål för konkurrerande anspråk. Att prövningen
lades på regeringen motiverades bl.a. med ingen regeringenänatt annan
kunde åstadkomma allsidig prövning med sammanvägning bl.a.en en av
miljöskyddsmässiga, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska
synpunkter. Framför allt ansågs det viktigt avgörandet deatt av
ifrågavarande slagen träffades det går utkrävaett attav organ som
politiskt prop. 1972:111, bil 361ansvar av s.

Det enligt Miljöbalksutredningen alltjämtär viktigt regeringenatt
skall kunna politisk styrning vissa beslut.utöva Detta gälleren av
framför allt verksamheter har betydelse för viktiga samhällsintres-som

och samtidigt riskerar skada människors hälsa, innebärattsen stora
ingrepp i miljön och i anspråk värdefullatar Detnaturresurser. är
önskvärt regeringen behåller detta inflytande.att

21.3 Utformningen bestäm-av gemensamma
melser

21.3.1 Allmänt

Som redan har påpekats har bestämmelserna i kap.4 naturresurslagen
och kap.1 l vattenlagen likheter. Vissa skillnader finns dessastora men

inte det går utformaär större än regler.att Näratt gemensamma
naturresurslagen och vattenlagen införs i miljöbalken det lämpligtär att
utforma bestämmelser regeringsprövning. Härigenomgemensamma om
kan prövning ske i de fall där anläggning tidigareen gemensam samma
har bedömts enligt båda lagarna, såsom fallet exempelvis beträffandevar
Öresundsbron.
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Tillåtlighetskrav.3.221

vattenföre-skall de för allavattenlagenprövning enligtVid regeringens
förut-tillämpas. Sammai kap.tillåtlighetsreglema 3gällandetag

förvattenföretagenregeringsprövadeför degäller alltsåsättningar som
omfattasanläggningarBeträffande deföretag.övriga naturre-avsom

tillämpasregeringsprövningenVidannorlunda.förhållandetsurslagen är
för verksamhetennormalt gällertillåtlighetsreglerdenämligen inte som

andra ochnaturresurslagensreglerna iEnbartmiljöskyddslagen.enligt
berörd kommunsplaneringssynpunkterkapitel, allmännatredje samt

finns förregeringen. den månIskall beaktasinställning attutrymmeav
eventuell efter-vidtillåtlighetsreglermiljöskyddslagenstillämpa en

sådanViddock ske.miljöskyddsprövning skall dettaföljande en
stoppregeln igäller inteprövning

prövningsmyndigheten bundenoch vidaremiljöskyddslagen6 § är av
allt lokalise-varför framförvillkor,eventuellabeslut ochregeringens

betydelse.har någonknappastmiljöskyddslageniringsregeln 4 §
vid regeringensskall tillämpasvattenlagenkap. l §Eftersom 3

framgårbestämmelse 2dennaoch detvattenföretag attprövning avav
skallplaneringssynpunkterallmännanaturresurslagenoch kap.3 samt

vidmotsvarighetsaknarkommunaladetdet endastbeaktas, vetotär som
vattenlagsprövningenVidvattenföretag.prövningregeringens av

motsvarighetsaknartillåtlighetsreglerantaldäremottillämpas ett som
naturresurslagen.i

allmännabalkensbedömningendenMiljöbalksutredningen attgör
prövning.regeringensockså påtillämpligaskallaktsamhetsregler vara

verksamhetställasnämligen prövasmiljökrav börSamma avsom
verkaståndpunkt kanverksamhet. Dennapåregeringen annansom

regeringenverksamhetbakgrund den prövassjälvklar attmot som avav
gälleromgivningen. Sompåverkan påorsakar nämntstypiskt storsett

naturresurslagen.iprincipdennadock inte
situationerspeciellai mycketmöjlighetdock habörRegeringen att

för detta börförutsättningstoppregel. Enfrån balkensundantaggöra
synpunkt.från allmänbetydelsesynnerligverksamheten äratt avvara

grundparagrafsådanenligtbalkens krav kan görasfrånUndantag en
skäl.eller liknandeförsvarspolitiskaarbetsmarknadspolitiska,tungaav
kanverksamhettillåtaaldrig kunnaskall dockRegeringen somen

hälsotillståndet.allmännadetbefaras försämra
innehållainteaktsamhetsregler kommerallmännaMiljöbalkens att

ochvattenlagen 4kap.i 3 l §bestämmelsernamotsvarighet tillnågon
planeringssynpunkter skallallmännanaturresurslagenkap. §3 att

skall beaktaregeringenbestämmelsesärskildNågonbeaktas. attom
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allmänna planeringssynpunkter behöver heller inte införas. Det kan dock
tänkas regeringenatt även sådan regel iblandutan finneren att en
verksamhet strider allmänna planeringssynpunkter.mot

Bortsett från det kommunala föreslås inte någonvetot tillåtlighets-
regel enbart gäller vid regeringsprövad verksamhet.som Miljöbalksut-
redningen finner den kommunalaatt bör lämnasvetorätten oförändrad.
En viss förändring bör dockvetorätten nedan framgårav görassom
beträffande prövningen trafikanläggningar sträcker sigav som genom
flera kommuner.

21.3.3 Tillstånds- eller tillåtlighetsprövning
Som tidigare har påpekats skillnadenär mellan tillstånds- ochen en
tillåtlighetsprövning inte speciellt Vid bådastor. prövningarna är
huvudfrågoma verksamheten huvudöver skall få kommaom taget till
stånd och, i fall,så detta skall få ske. Erfarenheter från vattenlagensvar
tillämpning visar avgörandet tillåtlighetenatt och lokaliseringen inteav
behöver ske vid tillståndsprövning.en

Den i praktiken skillnaden mellanstora nuvarande prövningsord-
ningar i naturresurslagen och vattenlagen i vilket skedeär regeringen
skall komma in i handläggningen. Vid tillkomsten 136 byggnads-§av a
lagen diskuterades Koncessionsnämnden för miljöskydd skulleom
bereda ärendet och därefter överlämna detta till regeringen. Förslaget
avvisades med motiveringen det inte skulleatt medge allsidigen
bedömning på tillräckligt tidigt stadium.ett Frågan har sedan åter varit

i samband med införandet naturresurslagenuppe någonutan attav
ändring har skett.

Enligt Miljöbalksutredningen finns det anledning återatt ta upp
frågan beredningen regeringsärendena. Förutsättningarnaom harav
ändrats på två sätt.

För det första skall tillåtlighetskrav gälla vid regeringenssamma
prövning vid tillståndsprövning verksamhet intesom ärav som
underkastad obligatorisk regeringsprövning. Miljödomstolama och andra
ordinarie tillståndsmyndigheter kommer snabbt få bred erfarenhetatt en

vilket material behövs för kunna ställningav tillatt dessatasom om
krav uppfyllda.är Det därför lämpligtär dessa myndigheteratt har

för kontrollera ansökanatt fullständig.ansvar att är Om regeringen i
undantagsfall skulle materialet bristfälligt,att är föranse t.ex. att
uppgifter behövs för bedöma sådana faktoreratt normalt inte ärsom
aktuella vid miljöprövning, har regeringen naturligtvis möjligheten att
begära kompletteringar.
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gående krav påställa lår1gtmiljöbalkenandra kommerdetFör att
medgrundtankemiljökonsekvensbeskrivning. Eninnehållet i en

naturresurslagenenligtregeringskansliethandläggning inomnuvarande
skall kunna påverkastadiumtidigtpåregeringen attettär att an-
miljökonsekvensbeskrivninglokalisering. Enlämpligfårläggningen en

Tillräckligtlokaliseringar.alternativauppgifterskall innehålla om
kunnaregeringenfinnas fördärför avgöraunderlag kommer attatt om
prövningssystemNuvarandebästa.denlokaliseringenansöktaden är

drar påhandläggningenförkritiseratsnaturresurslagen harenligt utatt
sammanlagdadenkommerMiljöbalksutredningenEnligttiden.

hos denberedningen skerförkortasprövningstiden kunnaatt om
förvillkortillstånd medmeddelahar närmaremyndighet attsenaresom

regeringen.tillåtitsverksamhet avsomen
övervägande skäl förtalaruppfattningöbalksutredningensMiljEnligt

den myndighetförläggas tillbörhandläggningenhuvuddelenatt somav
verksamheter.likartadeangåendetillståndsärendenhandläggabrukar

normaltregeringenalltid skall ärverksamheter prövasDe avsom
ellerverksamhetmiljöfarligreglerbalkensprövningspliktiga enligt om

enligt balkenstillståndspliktigverksamhetvattenföretag. När ären
förordadeMiljöbalksutredningenenligt detskallbestämmelser av
tillstånds-till deninvanligttillståndansökan sättsystemet gesom

normaltkommermyndighetmyndigheten. Denna attprövande vara
vanligtansökanhandläggerTillståndsmyndighetenmiljödomstolen. som

myndighetenHärefter överlämnarhuvudförhandling.hålleroch
regeringsbeslutförslag tillyttrande medmyndighetensmedtillsammans
till regeringen.lokaliseringochtillåtlighetverksamhetensfrågorna om

tillyttrandemyndighetensnormalt skickaskallRegeringen över
naturligtvis möjlighetRegeringen harberörda.andra attochsökanden

beslutregeringensbeslut.fattar Iinnan denutredningenkomplettera
ochtill ståndfå kommaskallverksamhetenansöktaden omanges om

hardessa frågorgodtas. Förutomlokaliseringen kanbegärdaden
försärskilda villkormeddelamöjlighetsjälvfallet attregeringen att

sökandensigkanallmänna intressen. Dettillgodose röra attt.ex. om
ellerförebyggaåtgärder förvidtapenningbelopp ellerskall betala att

intressen,andra allmännaVillkoren kanskador.kompensera även avse
Oftaregionalpolitiska intressen.ocharbetsmarknads-närings-,t.ex.
skallanläggningsåtgärderbyggnads- ochtidpunkt då senastdenanges

tillstånds-tillhärefter sitt beslutöverlämnarRegeringenvidtagits.ha
tillåtas skallverksamheten skallregeringenmyndigheten. Om attanser

då bundentillstånd.meddela Dentillståndsmyndigheten är rege-av
eventuella villkor.ochlokaliseringtillåtlighet,beslutringens om

har avgjortsinteomfatta frågordärförTillståndet kommer att avsom
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regeringen. Om regeringen däremot verksamheten inte skall fåattanser
komma till stånd skall tillståndsmyndigheten avslå ansökan.

När verksamhet sådan den skallär regeringenatt prövasen av
ankommer det tillståndsmyndighetenpå självmant tillatt attse
underställning sker frågorna tillåtlighet och lokalisering. Omav om
tillståndsmyndigheten i fall inte omfattas obligatoriskett som av
regeringsprövning det aktuellt med regeringsprövningärattanser en
efter förbehåll, bör myndigheten skriftligen fråga regeringen dennaom
vill verksamheten. Det bör dessutompröva åligga andra myndigheter

får kännedom ärenden där det kan bli aktuellt med regerings-som om
prövning underrätta regeringen detta.att om

När verksamhet inte tillståndspliktig enligt balkensär bestämmel-en
får regeringen i det enskilda fallet bestämma ärendet skallser var

beredas. blirDet ofta naturligt bestämma ansökan skall hosatt att göras
den miljödomstol inom domkrets verksamheten skall bedrivas.vars
Regeringen dock fri i sitt val och kanär exempelvis besluta självatt
handlägga ärendet. beredningenNär sker utanför regeringskansliet skiljer
den handläggande myndigheten sig från saken överlämnaattgenom
målet eller ärendet tillsammans med myndighetens yttrande till
regeringen. Något tillstånd enligt miljöbalken lämnas inte i dessa fall,
vilket regeringen bör ha i beaktande den vilka villkornär avgör som
skall meddelas.

I vissa situationer tillstånddär inte skall meddelas enligt miljöbalken
kan prövning behöva ske enligt lagstiftning, exempelvisen annan
kärntekniklagen eller minerallagen.

21.3.4 Minskad regeringsprövning vattenföretagav

Tillåtlighetsprövning vid regeringen bör bara ske i fall där regeringen
typiskt har intresse inflytande. Detta fallet främstsett utöva vadatt ärav
gäller verksamheter där betydande miljöpåverkanstora kan befarasen
och intresse finns tillåtlighetsfråganett med utgångspunktatt prövasav
i såväl miljöbalkens tillåtlighetskrav bredare samhällsekonomisktettsom
perspektiv. Vissa de vattenföretag enligt kap.11 1 § vattenlagenav som
skall tillåtlighetsprövas regeringen uppfyller inte detta krav.av

Enligt 1l kap. 1 § 2 vattenlagen skall obligatorisk regeringsprövning
ske vattenregleringar med vattenståndsskillnad mellanstörreav en
dämnings- och sänkningsgränsema två under året ellerän meter en

under veckan. Prövning skall ske volymenmeter påoavsett vatten-
magasinet. Nämnda vattenståndsändringar behöver dock inte innebära
någon betydande inverkan. kanDetta fallet regleringennärvara avser
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mindre sjö eller Regeringens skyldighet dessaprövaatt vatten-en
regleringar bör enligt Miljöbalksutredningen avskaffas.

kap. vattenlagen framgårAv 11 l § 3 regeringen skallatt pröva
vattenöverledningar och andra vattenbortledningar från vattendrag eller
sjöar med normal oreglerad lågvattenföring minst kubikmeteren av en

sekunden ii bortledningspunkten respektive utloppet, den vattenför-om
skalling i anspråk överstiger femtedel den normalatassom en av

oreglerade lågvattenföringen och det inte uppenbart bortledningenär att
förkan ske olägenhet betydelse allmänna intressen. Bestämmel-utan av

tillämplig vattenbortledning skall ske under endastär även närsen
flödesrika tider året. motsvarande femtedelEtt normaluttagav en av
lågvattenföring blir oftadå mycket begränsad betydelse för deav
intressen knutna till vattendraget. Bestämmelsen bör enligtärsom
Miljöbalksutredningen ändras regeringsprövningså skall ske endastatt

sådan i anspråk vattenföringenmängd understigervatten tas attom en
femtedelar lågvattenföring.fyra normal Vidare bör ändring ske såav en

endast sjöar och vattendrag med normal lågvattenföring tioatt en av
kubikmeter i sekunden omfattas. ändringar medförDessa denatt
skönsmässiga bedömningen i slutet punkten kan avskaffas.av

Grundvattentäkter för tillgodogörande vattenmängderstörre änav
omfattas i10 000 kubikmeter dygnet dag obligatorisk regerings-om av

prövning på grund bestämmelsen i kap. § har på11 l Detav senare
relativt vanligt begära tillstånd för syfteår blivit grundvattentäkter iatt

för eller kyla. Vid anläggningar tordeanvända störrevärmeatt vattnet
normalt återledas till grundvattenmagasinet. dettaDet ärvattnet trots
fråga grundvattentäkt. anläggning torde kunna konsumeraEn storom en

kubikmeter dygn likväl påverka grundvattenmagasinet10 000 menper
återleds. sådan grundvattentäktendast marginellt tack Enatt vattnetvare

bör inte automatiskt föranleda regeringens prövning. ändringen börDen
täkter undantas niodärför ske sådana där minst tiondelar vattnetatt av

återförs till grundvattenmagasinet.
Enligt kap. vattenlagen skall vissa vattenföretag i de11 1 § 5 stora

sjöarna regeringen företagen kan inverka märkbartprövas av om
vattenståndet eller vattenavrinningen. lämpligt bestämmelsenDet är att
innehåller urvalskriterier bestämmelsen regeringenssamma som om
möjlighet förbehålla sig prövning. Vattenföretagen i de sjöarnaatt stora
skall därför obligatoriskt de kan få betydande omfatt-prövas antasom

eller bli ingripande beskaffenhet.ning av
minskning antalet regeringsprövningar vattenföretag liggerEn av av

i linje med allmän minska regeringens handläggningsträvan atten av
förvaltningsärenden.

kan tilläggas det knappast ligger fara minskaDet någon iatt att
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regeringens inflytande. En miljöprövning kommer givetvis ändå skeatt
vid miljödomstol. Regeringen har dessutom kvar sin möjlighet att
förbehålla sig prövningen.

Obligatorisk21.3.5 regeringsprövning trafik-storaav
anläggningar

Miljöskyddsarbetet har traditionellt varit inriktat på punktkällor frånå vilka föroreningar släpps Efter hand har emellertid den uppfattningenut.i blivit alltmer accepterad de allvarligaste miljöstömingamaattä numera
orsakas antal små, s.k. diffusa källor. Typiskaett sådana källorstortav

bilar, fartyg och flygplan.är
Transportsektoms miljöproblem har hittills angripits främst genom

specialregleringar inom trafiklagstiftningen, ekonomiskagenom
styrmedel och planering. Den egentliga miljö- och hälsolagstift-genom
ningen har endast i mindre mån för komma tillanvänts medatt rätta
problemen. Inom trañklagstiftningen innehåller miljöreglema främst
standardkrav olika fordon. Kraven kan gälla och buller.t.ex. avgaser

Vid planering trafikanläggningar sker inte sällan bindningar på ettav
tidigt stadium, miljökonsekvensema har tillräckligt.utan att utretts
Samtidigt har miljöfrågoma under år uppmärksammats och fåttsenare
allt Bindningama kan dockstörre så starka det iutrymme. att ettvara

skede i praktiken blir omöjligt omlokalisera anläggningattsenare en
eller välja trafiklösning. kanDetta leda tillatt denatten annan
anläggning eller lösning väljs redan från början får inbyggda felsom

från miljö- och hälsosynpunkt. Det således nödvändigtsett är att
samhällets investeringsbeslut innefattar de beslut, får avgörandesom
betydelse för miljö och hälsa.

Inom trafiksektom diskuteras för närvarande hur den politiska
styrningen kan stärkas i infrastrukturplaneringen jfr SOU 1996:26, s.

ff.151 finnsDet intresse stärka det politiska inflytandetett att ävenav
planerna skall förverkligasnär enskilda projekt med storgenom

miljöpåverkan.
Enligt Miljöbalksutredningens bedömning prövningär en av

vägprojekt enligt väglagen inte tillräcklig i fråga ställningstaganden,om
binder sträckning till känslig ellervägens natursom passager genom

tätbebyggda områden eller i fall kan medföra betydandeannat en
miljöpåverkan. sådana fallI bör tillåtlighetsprövning skeen av
regeringen. Eftersom trafiken våra allvarligaste förorenings-är en av
källor det väl så motiverat sådana trafikanläggningarär skallatt prövas

regeringen de industrianläggningar och vattenföretag för vilkaav som
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kravet i första hand gäller.nu
Av motsvarande skäl bör regeringsprövning ske järnvägar,även av

flygplatser och farleder.
Redan Miljöskyddskommittén föreslog trafikanläggningaratt stora

skulle tillåtlighetsprövas regeringen. flestaDe remissinstansernaav var
positiva till detta förslag. förslagNågot regeringsprövning ladesom
dock inte fram den dåvarande regeringen.av

Regeringens tillåtlighetsprövning bör enligt Miljöbalksutredningen
ske så tidigt möjligt. Prövningen måste dock föregås riksdagenssom av
beslut inriktning och medelstilldelning till infrastrukturin-om av
vesteringar, naturligtvis bör villkoras kommande tillåtlig-som av
hetsprövningar enligt miljölagstiftningen. får förutsättasDet iatt
samband med detta beslut val har gjorts vilket trafikslag bästett av som
tillgodoser kommunikationsbehovet. Regeringens beslut bör i första hand

frågorna tillåtlighet och lokalisering vid bifall,samt, ettavse om
för verksamhetens bedrivande. De villkoren vidnärmareramarna ett

bifall bestäms sedan den myndighet skall meddela tillstånd.av som
lagteknisktEtt problem hur de trafikanläggningar alltid skallär som

regeringen skall preciseras. Miljöskyddskommitténprövas föreslogav
paragraf obligatorisk regeringsprövning skall skeatt vägar,en om av

järnvägar, flygplatser, hamnar och farleder kan medföra frånsom en
nationell eller regional synpunkt betydande påverkan på miljön.
Beträffande anförde kommittén SOU 1993 :27, härmedvägar 450 atts.

i avsedda för trafikbelastningvägar förslagsvisstamvägnätetavses en
överstigande 10 000 fordon dygn. järnvägarDe borde prövasper som

regeringen sådana ingår i Vad gällde flygplatserstomnätet.av var som
avsågs sådana dimensionerade för passagerarantal påettsom var
förslagsvis minst 200 000 året. Några vägledande uttalandenom om
farleder gjorde inte kommittén.

Miljöbalksutredningen den bedömningen sådana urvalskriteri-gör att
lämnar för skön i möjligaste mån bör undvikas.utrymme Ener, som

bestämmelse den modell Miljöskyddskommittén föreslog börav som
därför möjligt undvikas. Preciseringar det slag kommitténom av som
gjorde i motiven bör i stället ske direkt i lagtexten. Miljöbalksutred-
ningen dock det mindre lämpligt låta osäkraär uppskatt-att attanser
ningar framtida trafikbelastning och passagerarantal ligga till grundav
för bedömning hur prövningen skall till.en av

urvalsmetodEn låta kravet på obligatorisk regeringsprövningär att
kommunikationsanläggningar endast omfatta vissa delarstoraav av

landet. på sådanKravet prövning kan då anknytas till hushållningsbe-
stämmelsema för vissa områden i nuvarande 3 kap. naturresurslagen.

obligatoriskKravet prövning kan detta begränsas till särskiltsätt
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skyddsvärda områden. En sådan precisering dock inte tillräcklig,är
eftersom alla kommunikationsanläggningar, storlek, praktiskaoavsett av
skäl inte kan regeringen i de skyddsvärda områdena.prövas Enav ens
ytterligare precisering måste därför ske. gällerDessutom kraven i
gällande regeringsprövning generellt hela landet.rätt Detsammaöver
bör enligt Miljöbalksutredningen huvudregeln beträffande storavara
trafikanläggningar.

intresse hurAv i EG:s s.k. MKB-direktiv 85/337/EEGär att se
preciseras miljökonsekvensbeskrivning skall inför anläggandetnär göras

trafikanläggningar. Enligt bilaga l till direktivet skallstörreav en
miljökonsekvensbeskrivning inför anläggande ochupprättas motorvägav
motortrafikled express roads i den engelska versionen. För närvarande
diskuteras inom dessutom införaEG krav miljökonsekvensbe-påatt
skrivning vid anläggande med minst fyra filervägar samtav nya
uträtning breddningoch befintliga eller tvåfiliga tillvägar attav en-
omfatta minst fyra filer, allt förutsatt den uträtade eller breddadeatt nya,
vägsträckan har sammanhängande längd minst tio kilometer.en av

Även flygplatser med banlängd minst 2 100 omfattasmeteren av av
direktivets krav miljökonsekvensbeskrivning.på Också i svensk rätt
används flygplatsers banlängd urvalskriterium. Enligt bilagan tillsom
miljöskyddsförordningen skall nämligen flygplats med instrument-en
bana tillståndsprövas1 200 Koncessionsnämnden föröver meter av
miljöskydd. Såvitt farleder bilaga till MKB-direktivet1nämneravser
inre medger trafik med fartyg på 1 350vattenvägar över ton.som

möjligtinte praktisktDet urvalskriterier täcker inär göraatt som
exakt de anläggningar och inga andra, det finns behovett attsom av

Svårighetenregeringen skapar dock inte några problemprövar. större
eftersom möjligheten finns för regeringen dels förbehålla sigatt
prövningen andra anläggningar, dels frånavståäven prövaattav
anläggningar underkastade obligatorisk regeringsprövning. Detärsom

kravet urvalskriteriema bör i stället de förhållande-största ärattvara
vis enkla och tydliga.

Miljöbalksutredningen bedömningenden obligatoriskgör att
regeringsprövning skall ske motortrafikleder ochmotorvägar,av nya

Obligatorisk bör ocksåprövning ske befintligeuropavägar. vägom en
f°ar sträckning. skall däremotDet inte nödvändigt meden ny vara
prövning befintlig breddas eller få körbananär väg atten genom en ny
byggs till eller motortrafikledsstandard och givetvis intemotorvägs-ut
heller befintlig klassificeras Förnär väg europaväg.en som europa-

bör dessutom gälla den sträckningen skall havägama att nya en
sammanlagd längd minst tio kilometer. bör beaktas projektetHär iav
sin helhet för undvika uppdelning på kortare delsträckor.att en
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Miljöbalksutredningen föreslår vidare obligatorisk regeringspröv-en
ning järnvägar avsedda för fjärrtrafik i sträckning anläggandesamtav ny

spår på sträcka minst kilometer förnytt befintlig järnvägav en av en en
Ävenför fjärrtrafik. här bör projektet i sin helhet beaktas.

Miljöbalksutredningen vidare den bedömningengör obligatoriskatt
regeringsprövning skall ske inrättande allmänna farleder.av av
Utredningen föreslår för fartygsstorlek igräns MKB-direkti-samma som

dvs. farleden skall medge trafik med fartyg påvet, att 1 350 Någonton.
begränsning bör dock inte till inregöras vattenvägar.

Miljöbalksutredningen slutligen den bedömningengör obligatoriskatt
regeringsprövning skall ske flygplatser med banlängd överstigandeav en
2 100 Härigenom kommer sådana flygplatser omfattasmeter. att ärsom
avsedda användas flygplansmodeller.att störreav

det gällerNär hamnar har Miljöbalksutredningen inte funnit skäl att
lägga förslag obligatorisk regeringsprövning.nu om
Kommunerna har i dag regeringen förbehåller sigvetorätt när

prövningen trafikanläggningar enligt 4 kap. 2 § naturresursla-storaav
Som tidigare har påpekats Miljöbalksutredningen denattgen. anser

Ävenkommunala i princip bör lämnas oförändrad.vetorätten sedan
obligatorisk regeringsprövning har införts bör därför kommunerna ha
vetorätt.

En sådan kan dock i enstaka fall få orimliga konsekvenserrätt när
järnväg eller farled går fiera kommuner.väg, Samtligaen genom

kommuner enda kan komma godta anläggningen.utom Dettaatten
skulle kunna innebära kommun ligger mitt längreatt en som en
kommunikationsled kan projekt berör många kommunerstoppa ett som
och har tillstyrkts de övriga kommunerna. Naturligtvis skall storav
hänsyn också till denna enda kommuns synpunkter. Docktas kan
konstruktionen i enstaka fall få orimliga konsekvenser nationelltettur
eller regionalt perspektiv. Miljöbalksutredningen finner därför detatt
beträffande järnväg och farled, där den prövadeväg, sträckan går genom
fiera kommuner, skall finnas möjlighet för regeringen tillåtaatten
projektet inte alla berörda kommuneräven har tillstyrkt detta. Enom
förutsättning bör det från nationell eller regional synpunktatt ärvara
synnerligen angeläget kommunikationsleden kommer till stånd,att att
åtminstone någon berörda kommuner har lämnat tillstyrkan samt attav
någon sträckning inte lämpligare. brytaFörär att vetotannan genom
måste det alltså finnas mellankommunal intressekonflikt. Enen
motsvarande regel finns redan enligt gällande för bl.a.rätt an-
läggningar för slutförvaring kämavfall, gruppstationer för vindkraftav
och anläggningar för behandling miljöfarligt avfall.av
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Övrigt21.3.6

Vid samordning mellan naturresurslagen och vattenlagen bör etten par
regler i dag bara finns i den lagen generellt tillämpliga.görassom ena
Härvid åsyftas naturresurslagens regel möjlighet för regeringen attom
medge undantag från de obligatoriska prövningsfallen ochannars
vattenlagens regler förbehåll beträffande företag har sambandom som
med det prövade.
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Regionala miljödomstolar22

miljödomstolarInrättande22.1 av

miljödomstolar skall inrättas. miljööver-Regionala EnFörslag:
hovrätt.och knytas till Sveadomstol skall inrättas

för frågorbehandlas valet prövningssystemavsnittdettaI somav
fattaskallmiljöbalken,vid tillämpningenuppstår t.ex. vem somav

myndigheterSkall domstolar,olika verksamheter.tillstånd tillbeslut om
dessa frågorandraoch/eller prövaorgan

reglerna miljölagstiftningende materiella iinnebärVårt förslag att
de materiellagäller mångai miljöbalken. Dettaskall inarbetas även av

integrationåstadkommavattenlagen.reglerna i För närmareatt en
de processuellamiljölagstiftningen börmellan olika delar ävenav

samordningmöjligt samordnas.långt det Enbestämmelserna så är
praxis.uppkomstenunderlättabl.a.kommer att gemensamav en

regionala miljödom-prövningssystem medvarförbelysaFör ettatt
med de kravlämpligt till börjadetstolar bör väljas kan attatt angevara

i miljöbalken.prövningssystemställas påbör ettsom
ställaskrav kanFöljande upp:

prövnings-hela miljöbalken,börmiljötänkande1 ävenett genomsyra
systemet,

materiella regler,till balkensbörprövningssystemet2 anpassas
möjligt,ske långt detsammansmältning bör såintegration och3 är

skall uppfyllas,domstolsprövningEuropakonventionens krav4
undvikas,rättsprövning bör5

hosmed hög kompetensbör rättssäkertprövningssystemet6 vara
beslutsfattarna,

möjligt,enkelinstansordningen bör så7 göras som
rationellteffektivt ochbilligt,bör såprövningssystemet8 somvara

möjligt,
förvaltningsärenden.regeringen bör avlastas9

har skisser gjortsprövningssystemvaletunderlätta överFör att av
förenklade skisser gjortsSålunda har någottänkbara alternativ. av



470 Regionala miljödomstolar SOU 1996:103

dagens ordning nollaltemativ bilagor till detta avsnitt, figsom
regionala miljödomstolar, fig Koncessionsnämnden kvar i sin
nuvarande form, fig Koncessionsnämnden central miljödomstol,som
fig Koncessionsnämndensamt central miljööverdomstol, figsom

De sistnämda alternativentre varianterär på företerDetema.samma
inbördes inga skillnaderstörre särskilt inte alternativen med Kon--
cessionsnämnden kvar i sin nuvarande form och central miljödom-som
stol. Det i baraär stort namnbyte.sett Alternativetett med Kon-
cessionsnämnden central miljödomstol innebär sammanslagningsom en

nämnden med Vattenöverdomstolen till central miljav ööverdomstol.en
Skillnaden således inteär mellan de koncessionsnämnd-stor tre

saltemativen. Den intressantaste frågan vad skillnaderna,är mot
bakgrund den ställda kravspecifikationen, mellan dessaär alternativ,av
å sidan, och alternativet med regionala miljödomstolarena å andra
sidan.

Till börja medatt samtliga prövningsaltemativ uppfyllasynes
punkterna 4-6 och i9 kravspecifikationen.

Kämfrågan vid valet prövningssystem frågan vadav synes vara som
fördelaktigtär alternativenmest med central prövningsmyndighetav en

eller regionala prövningsmyndigheter.
dagI miljöskyddsmålenavgörs A-listan på central nivå av

Koncessionsnämnden för miljöskydd medan vattenmålen avgörs av
vattendomstolama på regional nivå. Eftersom vattenmålen ofta inbe-
griper skaderegleringar så bör de liksom idag handläggas vid allmänna
domstolar har handlägga övriga sådanaatt mål. Om alternativetsom
med central prövningsmyndighet väljs kommer alltså uppdelningen en

målen enligt balken ske miljöskyddsmålenatt kommerav attgenom att
denprövas centrala myndigheten medan vattenmålen kommerav att

ligga kvar på vattendomstolama.
En fördel med alternativet med regionala miljödomstolar är att

instansordningen blir enklare.avsevärt Det har också högre in-en
tegrationsnivå med full anpassning till de materiella reglerna i balken.
Genom instans handläggeratt miljöskyddsmål, övriga miljömål,samma
vattenmål och ersättningsmål kommer möjligheterna få miljötän-att ett
kande hela balkenatt öka och detta kommeratt avsevärtgenomsyra
särskilt vattenmålen till del. Möjligheterna handlägga de olikaatt
måltypema i rättegång ökar också med följande förenkling för såvälen
prövningsmyndighet enskilda parter.som

Ett icke delat innebär vinster frånsystem effektivitetssynpunkt. På
något längre sikt torde med regionala domstolarett system bli billigare,

vidare avsnitt 36.se
En fördel med ha kvar Koncessionsnämndenatt i eller formen annan
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kompetensenskulle kunna i miljöskyddsärenden finns samladattvara
ställe istället för fördelas regionala enheter.4-6 Dennaett att

fördel minskas docké eventuella samarbete lätt kan ske mellan deattav
i regionala domstolarna lån miljöråd den lokalam.m. samt attav

kännedomen inte skall underskattas. Vidare efter inledningsskedenås ett
miljöskyddsärendenbreddad kompetens och inte koncentrationav enen

till Stockholm. inte heller säkert samlad kompetensDet påär att en
central nivå det bästa alternativet. kan ha sina fördelar spridaDetär att

regional nivå. Härigenom kan ökad kännedomkompetensen på t.ex. om
allmänhet myndigheterprövningssystemet nås hos och lokala kansom

ha svårare lära känna centralt placerad prövnings-att en mera anonym
myndighet.

tänkbar variant koncessionsnämndsalternativen, inteEn av som
framgår skissema, länsstyrelserna deprövar ävenär attav mera
omfattande målen miljöfarlig verksamhet A-listan. förutsätterDettaom
dock länsstyrelserna förstärks med såväl miljö- juridisk expertis.att som
Eventuellt skulle särskilda prövningsnämnder behöva inrättas. Att

med sannolikt medföraförsörja länsstyrelser expertis skulle24 en
skulle kunnakostnadsökning motsvarande besparing ske iutan att

alternativ således dyrare.överinstansen. Detta är
länsstyrelserna skall ärendenVi föreslår i avsnitt 23 prövaatt om

B-listan fastare former. börmiljöfarlig verksamhet på under Detta i
förframtiden öka möjligheterna låta länsstyrelserna pröva ävenatt

A-listan, vidare avsnittmålen på 23.7.se
den slutsatsen kunna dras alternativet meddet sagdaAv attsynes

det alternativ bäst de kravregionala miljödomstolar är motsvararsom
balkens prövningssystem.bör ställassom

regionala miljödomstolar innebär vattendom-Alternativet med att
och istället inrättas regionala koncessionsnämn-stolarna läggs detattner

Koncessionsnämnden förder med sammansättning somsamma
få utvidgademiljöskydd har idag. Miljödomstolama kommer dock att

uppgifter Koncessionsnämnden för miljöskydd har i dag.vadmot
mål omfattan-Sålunda kommer miljödomstolarna utöveratt, om mer

de miljöfarlig verksamhet A-listan, ersättningsmål enligtpröva
miljöskadelagen idagvattenlagen, naturvårdslagen och prövassom av

domstol. Vattenmålvattendomstol, fastighetsdomstol och allmän som
idag vattendomstol kommer också miljödom-prövasprövas att avav
stolen.

enligt miljöbalken överklagadegäller målDetsamma som avser
myndigheter och kommuner.beslut meddelatssom av

få kompetensregionala miljödomstolarnaDe avses samma som
för miljöskydd. sammansättningen kommerKoncessionsnämnden att
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densamma. Således kommer miljödomstolen bestå två fastavara att av
ledamöter, ordförande och miljöråd. Dessutom bör miljödomstolenetten
ha ledamöter fast anknytningett med sakkunskaputan ochpar men
erfarenhet från särskilda verksamhetsfält de frågor miljödom-som som
stolen skall handlarpröva om.

Det sålunda naturligtär ha ledamot med erfarenhet frånatt en
Naturvårdsverkets verksamhetsområde. Härigenom kan domstolen
tillföras biologisk ellert.ex. naturvetenskaplig expertis dettaannan om

behövligt för prövningen i särskilt fall.ettanses
kanDet del de tillståndsfrågorantas att miljödom-storen av som

stolen kommer få befattning med i mål gälleratt miljöfarligta som
verksamhet kommer industriföretag eller kommunalaatt avse an-
läggningar. börDet därför i miljödomstolen ingå ledamot meden
erfarenhet från industriell eller kommunal verksamhet. sakkunnigaDe
ledamöterna skall inte skall iställetpartsrepresentanter, utanvara
företräda särskild sakkunskap och erfarenhet värde för miljödom-av
stolen.

Ordföranden får i det enskilda fallet bestämma ledamoten skallom
ha industriell eller kommunal erfarenhet. detOm behövst.ex. en
ledamot med erfarenhet skogsindustri skall ordföranden kunnaav
bestämma sådan ledamot skall ingå i domstolen.att en

Sakkunskapen bör kunna utnyttjas på motsvarande i målsätt om
vattenföretag Ävenoch övriga mål skall enligt miljöbalken.prövassom
i dessa mål kommer det finnas behov bl.a. biologisk, industriellatt av
och kommunal kompetens.

De regionala miljödomstolarna skall samarbeta. Miljöråd skall kunna
lånas eftersom dessa i likhet med dagens fastighetsråd inte knyts till
någon bestämd miljödomstol, vidare författningskommentaren till 18se
kap. 8
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miljödomstolarnaPrövningen i22.2

förstamiljödomstolarna skall instansregionalaDeFörslag: som
omfattande miljöfarlig verksamhetmålhandlägga meraom

ersättningsmål olika slag.vattenmâl ochA-listan, av
miljöbalken, ellerbeslut enligtStatliga myndigheters

får överklagas till demed stöd balkenföreskrifter meddelade av
miljödomstolarna.regionala

och beslut, fårmiljödomstolarnas domarregionalaDe om
miljööverdomstolen.överklagas tillföreskrivs,inte annat

domar och beslutmilj ööverdomstolen skallFör överprövaatt
prövningstillstånd.krävs

länsstyrelse får föraKammarkollegiet ochNaturvårdsverket,
för tillvaratavillkoroch begära omprövningtalan attm.m.av

intressen.och andra allmännamiljöintressen
intressen inom kommunen.får företräda sådanaKommun

desamma förtillståndsbeslut börMöjligheterna omprövaatt vara
och vattenföretag.miljöfarlig verksamhet

första instansmiljödomstolarna ide regionalaMålen handläggs avsom
ersättningsmål olika slag.ansökningsmål ochdelas ikan av

mål nämligenAnsökningsmålen består två typerav av
A-listanmiljöfarlig verksamhetomfattandemål1 meraom

vattenföretag.mål2 om
målskall gälla för dessa kommerbestämmelserprocessuellaDe som

Rättegångsbalkensmiljöbalken. RBfullständigt regleras inäraatt nog
ihand. främsttillämpas först i andra Detkommerbestämmelser äratt

blir tillämplig.enskilda anspråk DRBvissa frågor rör esomsom
utrednings-fullständigkommer hamiljödomstolarnaregionala att

ansökningsmålen.skyldighet i
regionalskall i första instansersättningsmålDe prövas avsom

enligtersättningsmålidagmiljödomstol målär motsvaras avsom
miljöskadelagen. måloch Dessanaturvårdslagen, vattenlagen prövas

och allmän domstol.vattendomstol Ifastighetsdomstol,idag av
domstol.kommer deframtiden prövasatt av en

miljödomstolarna efterregionalamål dedeFör prövas avsom
gälla.förvaltningsprocesslagen Detöverklaganden kommer är ettatt
prövning målförfarande. Länsstyrelsernasenklare och friarenågot av

utvecklas i avsnitt 23.miljöfarlig verksamhet B-listanom
myndig-kommer de statligaföreskrivs i miljöbalkeninteOm annat
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heternas beslut kunna överklagas till regionalatt miljödomstol.
Kommunernas beslut kommer kunna överklagas till statligatt myndighet
och därefter till regional miljödomstol. Vilka beslut regeringen skallsom

framgår avsnittpröva kap. i19 lagförslaget till miljöbalk.av
Huvudregeln således överklagandeär får ske till regionalatt miljö-

domstol. Om överklagandeordning skall gälla får detta föreskrivasannan
i anknytning till den materiella bestämmelse beslutetsom avser.
Vägledande vid denna bedömning bör följande kunna vara:
l En övergripande princip målen bör ha miljöanknytningär att
2 fallDe där individuella undantag medges eller prövning sker i
särskilda fall bör kunna handläggas miljödomstolav
3 De mål med miljöanknytning idag allmän för-prövassom av
valtningsdomstol bör kunna handläggas miljödomstolav
4 Mål politiskt intresse bör alltjämt kvar hos regeringenav vara
5 Allmänna överklaganden föreskrifter har meddelats efterav som
bemyndigande från regeringen bör alltjämt kunna ske hos regeringen
6 Mål särskild handräckning idag går till tingsrätt ochom som
vattendomstol bör handläggas miljödomstolav
7 Mål med miljöanknytning idag går till fastighetsdomstol börsom
handläggas miljödomstolav
8 Brott bör idag allmän domstol.prövassom av
9 börDet fråga tvåpartsprocess.vara om

harDet låta regional miljödomstolövervägts mål ochatt ärendenpröva
enligt plan- och bygglagen. Denna lag skall dock inte ingå i miljöbal-
ken. varjeI fall i första skede det därför lämpligtett begränsaattsynes
sig till bygga regionala miljödomstolaratt mål- ochprövarupp som
ärenden enligt miljöbalken.

Hovrättsprocessutredningen har föreslagit krav prövningstill-att
stånd skall gälla generellt i hovrätten, SOU 1995: 124 reformeratEttse
hovrättsförfarande. Betänkandet bereds för närvarande inom regerings-
kansliet.

Skäl talar för krav på prövningstillstånd införs föratt mål enligtsom
miljöbalken bl.a. detär blir allför lång tidsutdräktatt innanannars en
avgöranden vinner laga kraft. Vidare kommer de regionala miljödom-
stolarna ha till målen särskilt anpassadatt sammansättning. Tyngd-en
punkten i rättsskipningen bör ligga i underinstansen. Skäl överprövaatt
föreligger inte behov prejudikatän finns, underinstansenannat om av
meddelat oriktigt avgörande eller begått formellaett fel. Krav på
prövningstillstånd kommer dessutom innebära bättreatt ett resursutnytt-
jande.

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelse får föra talan för
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och andra allmänna intressen. Sammatillvarata miljöintressenatt
villkorkunna påkalla omprövningarmyndigheter kommer att av m.m.

tillsynsmyndighet lär detNaturvårdsverket centralEftersom är en
flesta fall kommamiljöintresset i deallmänna representerasatt av

bör dock, central myndighet påNaturvårdsverketlänsstyrelsen. som
frågorfor miljön, fora talan islags ombudsmanområdet och avsom en

skäl vikt.frågorbetydelse eller därprincipell är störreannat avav
bevaka allmännasig för debör främst intresseraKammarkollegiet att

skyldiga samarbeta medMyndigheternai vattenmålen.intressena är att
fråga slutligapartsroller det inte Denvarandra och några är om.

miljödomstolen.intressenmellan motståendeavvägningen görs av
materiellatyngd balkensfå ökadMiljöintresset kommer attatt genom

vad dagens reglerdetta intressetillgodoserregler bättre gör.än
inom kommmunen. Omintressenföreträder allmännaKommunen

miljöorganisationers talerättochavsnitt 26sakägarebegreppet sese
avsnitt 27.

miljöbalken.förslag arbetas in iskall enligt vårtVattenlagen
miljötänkande skalli enhetligt Ettskall skePrövningen system.ett

reglernanaturligtdå ocksåhela miljöbalken. Det är ävenattgenomsyra
enhetliga dettillstånd såoch omprövningåterkallelse görs somavom

starka skälskall underlåtas måstesådan anpassningmöjligt. Omär en
underinte framkommitSådana skäl harenhetliga regler.tala mot

utredningsarbetets gång.
omprövningvattenföretagens delföreslår förändring viEn är att

efter tio dag bestämmertillstånd år.ske alla Iskall kunna vatten-av
tillståndsdomen. hartill trettio år i Dettid mellan tiodomstolen en

skulle minskadenna ändringkraftverksindustrins sidaframförts från att
det inte frågamärkainvesteringsviljan. dockDet ärär att att om en

det inte börBeaktas bör ocksåefter tio år.obligatorisk omprövning att
bedrivandeverksamhetensföreskrifteringripande avsevärtså attges

heller såVillkoren bör inteupphöra.försvåras eller måste sättas att
miljömässiga vinstertill dei proportionkostnaderna inte står görs,som

avsnitt 7.10.ävense
ordninginnebärtill prövningssystemförslag änVårt att en annan

miljön.anknytning tillmål hargälla för flertaletidag skall typer somav
flestahar tillskapats.helt Dedock inteinnebärDetta nytt systematt ett

förvaltningsmyndigheter ochhosföreslår prövningregler vi om
såledesprocessuella reglerna harmotsvarigheter idag.domstolar har De
Endastfungera väl.har visat siggällande reglergrund i idagsin som

har gjorts.nödvändiga anpassningar
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Länsstyrelsemas prövning23 ären-av

den miljöfarlig verksamhetom

23.1 Inledning

LänsstyrelsemasFörslag: prövning tillstånd till miljöfarligi av
i verksamhet bör få fastare former de prövasattgenom av en

självständig, till länsstyrelsen administrativt knuten pröv-men
ningsmyndighet består erfaren jurist ochsom av en en person
med erfarenhet miljöfrågor.av

skall förfarandet vid länsstyrelsenDessutom tillanpassas
förfarandet miljödomstolen.i

förslag länsstyrelserna skallVårt går tillståndsfrågorprövaattut
i minstmiljöfarlig verksamhet utsträckning idag. dettaIsammaom som
för länsstyrelsemasavsnitt utvecklar vi former prövning visom anser

får ökade möjligheterbör medföra länsstyrelserna effektiviseraatt att
beslutsprocessen.

saknas regler förproblem det länsstyrelsemas kompetensEtt är att
frågor tillståndsprövningoch sammansättning i till miljöfarligom

verksamhet. Förfarandet olikavarierar väsentligt mellan län och det gör
kvaliteten prövningen. Prövningen bör därför fastare formeräven ges

ägnade säkerställa tillståndsprövningen vid samtligaär att attsom
uppfyllerlänsstyrelser höga krav rättssäkerhet. Vidare bör samarbete

mellankunna ske flera länsstyrelser.
föreslås dessutom flera de processuella bestämmelserDet att av som

gäller för förfarandet miljödomstol skall tillämpasi länsstyrel-även
sen.

Länsstyrelsemas organisation.23.2

Enligt förordningen med länsstyrelseinstruktion6§ 1990:1510 är
landshövdingen länsstyrelsen. under dennechef för finnsNärmast en

16-072916
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chefstjänsteman benämns länsråd i alla län Stockholms, därutomsom
titeln länsöverdirektör.är

Landshövdingen enligt länsstyrelseinstruktionen7 § ordförande iär
länsstyrelsens styrelse. Regler hur styrelsen väljs finns i särskildom en
lag. Styrelsen består huvudsakligen förtroendevalda från kommunernaav
i länet.

23.3 Länsexperter

Sedan juli 1991 får länsstyrelserna själva besluta sin organisation.1 om
regel detta finns i första stycket länsstyrelseinstmktionen.En 12 §om

Enligt andra stycket i paragraf skall det vid länsstyrelsernasamma
finnas s.k. länsexperter inom rad olika sakområden. exempelSomen
bland sakområden med anknytning till miljöfrågor kan varjenämnas att
länsstyrelse skall ha länsexperter för kulturmiljövård, lantbruk, fiske,

för naturvård och miljöskydd.planväsende samtm.m.
Befattningama länsexperter tillkom i samband med storaattsom

delar den statliga regionala organisationen ändrades. Länsorganisatio-av
för fiske och lantbruk, tidigare friabl.a. vilka stod från länsstyrelser-ner
fördes då in i denna. Samtidigt länsstyrelserna friheten attna, gavs

själva bestämma sin organisation. säkerställa vissa viktigaFör att att
sakområden inte undantag i fri organisation infördessattes en
reglerna länsexperter.om

Rättsfrågoma tilldelades ingen länsexpert. Länsstyrelserna är genom
års reform fria organisera dessa frågor de vill.1990 Kontrastenatt som

jämfört tillmed tidigare förhållanden slående. hälftenFramär senare av
1980-talet fanns särskilda förvaltningsavdelningar med juridiskstor
tyngd. det skulle finns förvaltningsavdelning vidKravet på att en
länsstyrelsen i 1986 års och 1988 års förordningar medersattes
länsstyrelseinstruktion bestämmelserSFS 1986: l 122 1988:971resp. av

det skulle finnas juridisk enhet vid länsstyrelsen.att enom

Beslutsfattandet23.4

länsstyrelseinstruktion tillämpas reglerna i verksförordningenEnligt §5
1322 på beslutsfattandet i länsstyrelserna. Som huvudregel gäller1995:

enligt verksförordningen myndighetens chef i detta fall21 § att
landshövdingen beslutande i frågor inte skallär avgörassom av

eller personalansvarsnämnden denne kan delegerastyrelsen attav men
beslutsrätten till underordnade tjänstemän arbetsordning ellergenom
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särskilda beslut.
Reglerna i verksförordningen grundas den s.k. byråkratiska

beslutsordningen. Endast tjänsteman beslutande i ärende ochär etten
denne fattar beslutet under medverkan eller flera underordnadeav en
eller sidoordnade tjänstemän. Vid länsstyrelserna det såledesär
landshövdingen har beslutanderätten i de flesta frågor.ytterstsom
Genom delegationsordningar dock betydande delar beslutsfattandetär av
flyttat till lägre nivåer.

nuvarande miljöprövningssystemet23.5 Det
i

Redan i utförs dendag delen tillståndsprövningenstörsta av avE
miljöfarlig verksamhet vid länsstyrelserna. anförtroddesDessa prövning

mindre verksamheter ändring i miljöskyddslagenlagen årav genom en
därefter allt1981 och har tillståndsprövningen förts frånövermer av

Koncessionsnämnden för miljöskydd till länsstyrelserna.
Redan i de diskussioner under 1960-talet föregick miljöskydds-som

lagen föreslogs länsstyrelserna prövningsmyndigheter. Regeringensom
ansåg emellertid länsstyrelserna borde kopplas tillståndspröv-att
ningen efter hand deras ökade se 1969:28 200.som resurser prop. s.

miljöskyddslagen infördes bemyndigande för regeringenI ett att
delegera tillståndsprövning till länsstyrelserna. utnyttjades emellertidDet

lageninte under de första tolv åren tillämpades. Koncessionsnämn-som
prövningsmyndighet.den då endavar

miljöskyddslagenUnder tid dock möjlighet för företagsamma gav
få dispens Naturvårdsverket från skyldigheten söka tillståndatt attav

Även länsstyrelsernahos Koncessionsnämnden. kunde i enklare fall ge
sådana dispenser. Dispensförfarandet avskaffades i samband med vissatt
tillståndsprövning år lades länsstyrelserna.1981 på

omfattande överföringen prövningsärenden frånDen senaste mera av
Koncessionsnämnden till länsstyrelserna gjordes den juli1 1994.

branscherKnappt 30 Koncessionsnämnden och 100 påprövas nu av ca
länsstyrelserna. tiotal branscher de anläggningarnaI prövas störstaett av
Koncessionsnämnden och andra länsstyrelserna.av

Fördelningen ärenden mellan Koncessionsnämnden och länssty-av
relserna regleras förteckning fogad bilaga tillärgenom en som som
miljöskyddsförordningen 1989:364. På förteckningen betecknasSFS
verksamheter Koncessionsnämnden med bokstaven A,prövassom av
verksamheter länsstyrelserna med och verksamheterBprövassom av

anmälningspliktiga hos kommun med C.ärsom
Antalet enskilda prövningsärenden under de haråren varitsenaste ca
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300 år hos Koncessionsnämnden och 4 000 år sammanlagtper ca per
hos de 24 länsstyrelserna.

Gränsdragningarna mellan vad Koncessionsnämndenprövassom av
respektive länsstyrelserna flytande och kan framgåttär ändrasav som

beslut regeringen. Ofta det endast verksamhetensett ärgenom av
storlek, i produktionsmängd eller eftermätt anläggningens yta, som
skiljer koncessionsnämndsärenden från länstyrelseärenden.

23.6 Vilka fattar besluten

finnsDet redan inga särskilda regler förnämnts kompetensen hossom
den eller dem fattar beslut i tillståndsärenden vid länsstyrelserna.som
Som gäller huvudregel enligtnämnts den administrativaovan som
beslutsordningen landshövdingen beslutande. Genom delegations-att är
ordningar dock betydande delar beslutsfattandetär flyttat till lägreav
nivåer.

Även det i instruktion eller arbetsordning på vilkenom en en anges
nivå i hierarkin beslut skall fattas det emellertidett överordnadär en
tjänsteman obetaget lyfta beslutsrätten till sig. Till detta kommeratt upp

landshövdingen kan bestämma visst ärende skallatt lyftasatt ett upp
till länsstyrelsens styrelse för avgörande.

överväganden23.7

Det måste i vilka former länsstyrelsemasövervägas tillståndspröv-noga
ning skall ske. Länsstyrelserna kommer ha officiellt erkända rolleratt tre
enligt miljöbalken: tillståndsrollen, tillsynsrollen och rollen som
företrädare för det allmänna intresset bl.a. inför miljödomstolen.
Dessutom tillsynsrollen tredelad kontroll,är rådgivning ochgenom
miljöstrategiarbete.

allmäntRent kan tillståndsrollen måstesägas från de övrigaatt säras
rollerna. Tillstånd och tillsyn bör helst inte ligga hos myndighet.samma

bör emellertidDet praktiska och ekonomiska skäl vid tillståndspröv-av
ningen till den kunskap i sakfrågoma finns inomtas länssty-vara som
relsen. ytterligareEn utgångspunkt måste förslag rörandeatt ettvara
tillståndsprövningen inte får innebära ökade kostnader för prövningen

skall O-kostnadslösning.utan vara en
En prövningsmyndighet bör, för kunna utföra tillståndspröv-att en

ning på optimalt ha tillgång till såväl kvalificeradett sätt, juridisk
sakkunskap sakkunskap miljöfrågor.som om
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Beslutsfattandet i länsstyrelsen följer den byråkratiska principen. Mot
denna har riktats bl.a. den kritiken, tillståndsärenden har kunnat ochatt
i falldel också faktiskt har tagits till prövning i länsstyrelsensen upp
politiskt tillsatta styrelse. finnsDet vidare sedan gammalt kritik moten

länsstyrelsen har tagit arbetsmarknadspolitiska hänsyn i till-att
ståndsprövningen. Kritik har riktats del länsstyrelser haräven mot att en
för dålig kvalitet på sina tillstånds- och tillsynsbeslut.

Vad bör diskuteras hur det inom för länsstyrelseorga-ärsom ramen
nisationen, dvs. det skapas helt fristående administrativtutan att ett
tillståndsorgan, skall kunna åstadkommas framstårett system, som som
tillräckligt självständigt och kompetent för det skall kunna vinnaatt
statsmaktens, allmänhetens och industrins förtroende.

förhållandeEtt i sådana sammanhang har diskuterats ärsom
avsaknaden regler för beslutsfattandet. tydligaUtan reglerav om
sammansättning och kompetens i beslutsfunktionen kan det svårtvara

förutse utgången ärende med de rimliga anspråk säkerhetatt ettav
bör ställas.som

Genom reglera formerna för beslutsfattandet och lägga vikt vidatt
den juridiska hanteringen bör viktig källa till osäkerhet kunnaen
elimineras. Reglerna bör inget tillståndsärende handläggsgarantera att
och medverkan tillräckligt erfaren jurist.avgörs utan av en

Om länsstyrelserna dessutom, föreslås, skall tillämpa delsom en av
de processuella regler gäller for förfarandet i miljödomstolensom
kommer rättssäkerheten ytterligare öka. Vilka bestämmelser böratt som
tillämpas länsstyrelserna framgår kap.20 2-4 §§.av

Tillståndsprövning miljöfarlig verksamhet administrativärav en
förhållanden betydelse såväl allmäntrör stor settprocess som av som

för enskilda människor. kravHöga på rättssäkerhet bör ställas. faktorEn
betydelsefull innehållet i beslut i princip börär är att ettsom vara

förutsägbart.
Vid varje länsstyrelse bör det inrättas miljöprövningsmyndighet.en

Prövningsmyndigheten skall i första hand tillstånd till miljöfarligpröva
verksamhet enligt B-listan. prövningsmyndighetenOm skall pröva även
andra tillstånd och överklaganden enligt balken får diskuteras vidare.

Miljöprövningsmyndigheten bör inrättas särskild för-genom en
ordning. miljöprövningsmyndighetenI fattar jurist och miljösak-en en
kunnig kollegiala beslut.

Juristen i miljöprövningsmyndigheten skall lagfaren och erfarenvara
i domarvärv, dvs. ha minst notariemeritering. skall haHan särskild
erfarenhet rättsliga frågor enligt miljöbalken. miljösakkunnigeDenav
skall ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. skall haHan särskild
erfarenhet miljöfrågor.av
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Juristen och den miljösakkunnige fattar besluten tillstånd tillom
miljöfarlig verksamhet.

Ledamöterna i mil jöprövningsmyndi gheten landshövdingen.utses av
Tillståndsärendena handläggs juristen. Eventuella nödvändigaav

beslut under handläggningen prövningsmyndigheten juristentas av
ensam. Handläggaren miljövårdsenheten,på företräder "detsom
allmänna intresset, skall avsluta sin beredning attgenom avge
länsstyrelsens yttrande till prövningsmyndigheten. Yttrandet, med
länsstyrelsens förslag till villkor kommuniceras sedanm.m., av
prövningsmyndigheten med sökanden och övriga berörda.

Om ärendet offentligt sammanträde föredras ärendetprövas utan av
miljöhandläggaren för prövningsmyndigheten, därefter meddelarsom
beslut. Föredraganden har inte delta i beslutet. ärendetOmrätt att

vid offentligt sammanträde får handläggaren företräda detprövas
allmänna intresset vid sammanträdet. På så uppstår tydligtsätt ett
partförhållande mellan det allmänna intresset och övriga berörda
sakägare inför prövningsmyndigheten.

Med det föreslagna kommer länsstyrelsens roll enligtsystemet
miljöbalken fördelas så tillståndsfrågor ligger miljöprövnings-påatt att
myndigheten vid länsstyrelsen, medan tillsyn och företrädarskap för
allmänna intressen ligger länsstyrelsenpå sådan.som

länsstyrelsemasGenom prövning fastare formeratt sättges nu
förutsättningarnaredovisats kan för överflytta mål från A-listan tillatt

B-listan öka. framtiden bör kanske länsstyrelsen kunna allaI pröva
ärendena på A-listan eller i fall fler ärenden idag.änvart

förordning skulle kunna utformas enligt följande.En

23.8 Förslag till förordning miljöprövningom

vid länsstyrelser

förordning tillämpas länsstyrelsenl § Denna ärendennär prövar om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt kap. och10 8§ 18 kap
Miljöbalken.

Bestämmelser länsstyrelses handläggning ärenden finns aävenom av
Åi miljöbalken.
ll
sl
ilMiljöprövningsmyndighet

Ärenden tillstånd till2 § verksamheter enligt förstal §rörsom som
stycket skall länsstyrelsen Miljöprövningsmyndig-prövas avgörsav av
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heten vid länsstyrelsen.

Miljöprövningsmyndigheten3 § består jurist ordförande ochg av en som
i miljösakkunnig. förberedandeVid åtgärd, vid prövning frågaen av om

avvisning ansökan eller avskrivning ärendet vid hand-samtav av
läggning överklagande myndighetens beslut kan myndighetenav av
bestå 0rd förandenav ensam.

i Ordföranden skall lagfaren och erfaren i domarvärv. skallHanvara
ha särskild erfarenhet rättsliga frågors behandling enligt miljöbalken.av

miljösakkunnigeDen skall ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning.
skall ha särskild erfarenhetHan miljöfrågor.av

Länsstyrelsen förordnar ledamöterna och, det behövs, ersättareom
för dem. Bestämmelserna ledamot gäller även ersättare.om

Länsstyrelsen4 § skall, i dess egenskap företrädare för de allmännaav
intressena enligt miljöbalken, yttrande till Miljöprövningsmyndig-avge
heten den sökta verksamheten och dennas tillåtlighet desamtom ange
villkor och andra begränsningar bör förenas med tillstånd tillettsom
verksamheten.

5 § ärenden enligt får MiljöprövningsmyndighetenI 2 § begära
yttrande Naturvårdsverket.av

6 § Miljöprövningsmyndigheten håller sammanträdeNär i ärendeett
framförs länsstyrelsens synpunkter, i dess egenskap företrädare förav
allmänna intressen, tjänsteman med erfarenhet de frågorav en av som
förekommer i fårärendet. inte delta i beslutet i ärendet.Denne

ärenden§ I Miljöprövningsmyndigheten efter föredragning7 avgörsom
tjänsteman i föredragande.6 §är en som avses

§ det framkommer skiljaktiga meningar8 Om vid överläggning ien
Miljöprövningsmyndigheten gäller den mening företrädssom av
ordföranden.

Gemensam Miljöprövningsmyndighet

Två eller flera länsstyrelser får samverka9 § om en gemensam
miljöprövningsmyndighet. Föreskrifterna i 2-8 gäller i tillämpliga
delar för sådan myndighet.en

Länsstyrelser samverkar i miljöprövningsmyndighet fattarsom en
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beslut myndighetens sammansättning enligt 3gemensamt om
eller flera länsstyrelser skall efter beslut regeringen samverkaTvå av

miljöprövningsmyndighet. Regeringen förordnar eftergemensamom en
och enligtförslag berörda länsstyrelser ledamöter 3 § iersättare enav

sådan myndighet.
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markavvattningPrövningen24 av

tillstånd till markavvattningFrågorFörslag: prövas avom
länsstyrelsen.

Ki ärendet till miljödomstol,skall lämnaLänsstyrelsen över om
särskildfrågor ersättning, inlösen,uppkommitdet har om

sökanden.deltagandeellertvångsrätt även änannanav
framställts yrkandedet harNär änävenattom annan

förordna markav-skall miljödomstolensökanden skall delta, en
skall lämna förslag påsakkunnigevattningssakkunnig. Den en

markavvattningen.lämplig utformning av

markavvattningAllmänt24.1 om

markavvattningbegreppetInnebörden24.1.1 av

vattenlagstiftningen.reglerat i Begreppetsedan längeMarkavvattning är
gällande vattenlag 1918ivisserligenmarkavvattning nytt mennuvar

uttrycketlagen användesregler. den äldreliknande Iårs lag hade
naturvårdslageninnehåller1986torrläggningsföretag. Sedan år även

markavvattning.regler om
förstås med markavvatt-naturvårdslagenvattenlagen ochEnligt både
för sänka ellermark,utförs förning åtgärder att tappaavvattnaattsom

syftet med åtgärdenför skyddasjö eller ärnär attmot vatten,attur en
ändamål kap.lämplighet för något visst l 3fastighetsvaraktigt öka en

stycketförstavattenlagen 18 §första stycket och 4 § 44§ samt c
Från vattenlagensnaturvårdslagen.

Markav-avledande avloppsvatten.undantasmarkavvattningsbegrepp av
för antal olika åtgärder.samlingsbegrepp Denalltsåvattning ettär ett

markavvattning dikning.vanligaste formen ärav
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24.1.2 Inställningen till markavvattning har ändrats

Markavvattning sker framför allt inom jord- och skogsbruket. Under
1800-talet och början och mitten 1900-talet skedde omfattandeav
markavvattningar, bl.a. i form sjösänkningar, för kunna markatt taav
i anspråk för uppodling. En sådan omfattande markavvattning sker inte
i dag. Markavvattning inom jordbruket sker huvudsakligen förnumera

förbättra befintlig åkermark. skogsbruketInomatt förekommer
fortfarande markavvattning i tidigare helt opåverkade områden.
Markawattning sker utanför de areella näringama,även såsom vid
byggande hus och vägar anläggande golfbanor. Vidaresamtav av
förekommer markavvattning inför torvbrytning.

takt medI markavvattningens negativa effekter har uppmärksam-att
har statsmaktemas inställning ändrats. Tidigare sågs markavvatt-mats

ning något mestadels positivt, vilket olika stöddes medsätt t.ex.som
statsbidrag. Successivt har ändrats och dagi målsättningenär attsynen
i möjligaste mån undvika markavvattning.

torrläggningsföretagStörre tillståndspliktiga redan i 1918 årsvar
vattenlag. Kritik fördes fram lagen inte någon hänsynmot att tog större
till naturmiljön. I propositionen till 1983 års vattenlag underströk
departementschefen betydelsen våtmarkema skyddas. behovDettaattav
ansågs tillgodosett reglerna i den föreslagna vattenlagen prop.genom
1981/82:130, 152.s.

Vid riksdagsbehandlingen vattenlagen uttalade Jordbruksutskottetav
bl.a. följande.

Av naturvårdsverkets remissyttrande framgår det i många fallatt
varit svårt med tillräcklig styrka hävda naturvårdsintressen iatt
samband med torrläggningsföretag olika slag. Samrådspliktenav
enligt 20 § naturvårdslagen har inte alltid varit tillräcklig. De ovan
redovisade bestämmelserna tillåtlighets- och tillståndsprövningom av
vattenföretag kommer innebära förbättrade möjligheter inomatt att

för den vattenrättsliga bedömningen hävda naturvårdsintressenramen
markavvattningsföretag skallnär Fråganett med vilkenprövas.

styrka dessa intressen kan hävdas exploateringsintressengentemot
dock i hög grad beroende vilken praxisär kommer attm.m. av som

utbildas i rättstillämpningen. Enligt utskottets mening kan alltjämt
viss osäkerhet föreligga beträffande möjligheten med stödattanses

vattenlagen få tillfredsställande kontroll de åsyftadeöverav nya en
företagen. Utskottet därför starka skäl talar för detatt attanser
vattenrättsliga prövningssystemet kompletteras med bestämmelser om
tillståndsprövning enligt naturvårdslagen.

Riksdagen beslutade i enlighet med Jordbruksutskottets förslag hosatt
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förslag tillståndsplikt förhemställa utredning ochregeringen omom
markavvattningsföretag i naturvårdslagen.

härefter till stånd. Sedan den julilagstiftning kom 1 1986Sådan är
naturvårdslagen.således tillståndspliktiga enligtmarkavvattningar även

överenskommelserInternationella24.1

till skydd för våtmarker,internationell konventionfinnsDet en
SÖfrånRamsar-konventionen år 1971Convention Wetlandson

för fågelskyddetvåtmarkemas värdedenna framhålls1975:76. I samt
Enligthydrologiska betydelse.limnologiska ochderas botaniska,

våtmarkerallmäntkonventionen skall medlemsstaterna värnarent om
utpekade områden "Ramsarom-speciellt skydda vissaoch därutöver

peka minst sådantVarje land måsteeller områden".råden" "CW- ut ett
omfattande totalt ha.områden 383 000Sverige har pekat 30område. ut

stöd di dessa områden med 18 §har förbjuditsMarkavvattning av
naturvårdslagen.

Även 79/409/EEG ochfågeldirektivetEG-rättsakter, främstvissa
andra internationellavissahabitatdirektivet 92/43/EEG,och samtart-

europeiska djur ochskyddkonventionenavtal, bl.a. växter samtom av
skyddethar betydelse förBemkonventionen,naturliga miljöderas av

sammanhang.i dettabehandlas dock intevåtmarker. Dessa närmare

markavvattning i vattenlagenRegleringen24.1.4 av

och vattenanläggningar lvattenföretagtillämplig påVattenlagen är
vattenföretag.form EttMarkavvattningförsta stycket.kap. 2 § är aven

vattenanläggning.dike är en
i delar tillämpligtomfattande regelverkVattenlagens är stora

finns i lagen antali allmänhet. Dessutomvattenföretag ett stort
markavvattning.justsärskiltbestämmelser avsersom

tillstånd, inteenligt kap. §vattenföretag krävs 4 1För annatom
kapitel.bestämmelser iangivna Ettföljer vissa närmare sammaav

finns i kap. första styckettillståndsplikten 4 2 §generellt undantag från
detvattenföretag krävs inte,Tillstånd tillförsta meningen. ärom

skadasenskilda intressenallmänna elleruppenbart varkenatt genom
stycke krävsvattenförhållandena. Enligtinverkanföretagets på samma
täckdikning,detaljdräneringmarkavvattning,för viss form genomen av

sannolika skäl allmänna ellerföreliggertillstånd endast det attom
företaget. undantagen i kap. 2Trots 4enskilda intressen skadas genom
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första§ stycket krävs enligt det andra stycket tillstånd för markavvatt-
ning det för företaget behövs särskild tvångsrätt eller två ellerom om
flera skall delta i företaget och någon överenskommelse inte har träffats

delaktigheten. Ytterligare bestämmelse gäller markavvattningom en som
finns i kap.4 3 Tillstånd behövs inte för utföra rensningar föratt att
bibehålla djup eller läge.vattnets

Den markavvattningsföretag medför kommernytta oftaett flerasom
fastigheter till del. harDe företaget skall delta i utförandenyttasom av
och underhåll. Särskilda regler behövs för denna samverkan. Reglerna
finns i kap., har5 rubriken Särskilda bestämmelser markavvatt-som om
ning.

Ansöker någon tillstånd till markavvattningsföretag skall,ettom om
det begärs till fastighetägaren och det lämpligt,prövasav en annan
företaget utformas så det blir till för denna fastighet.att ävennytta
Ägare fastigheter för vilka markavvattningen medför skall deltanyttaav
i företaget. Skyldighet delta i markavvattning dikningatt änannan
föreligger dock endast det begärs till fastigheter, fårägareom av som

hälften den beräknadeän 5 kap. 1 §.nyttanmer av
För utförande och drift företaget deltagarna samfällighetutgörav en
kap.5 2 §. På denna lagen 1973:1150 förvaltningär om av

samfälligheter tillämplig. Kostnaderna för utförande och drift av
företaget fördelas mellan deltagarna på grundval andelstal bestämdaav
efter vad skäligt med hänsyn till främst denär och harnyttasom var en

företaget 5 kap. 3 §.av
vattenlagenI finns ytterligare kapitel med särskilda bestämmelserett
markavvattning. Det 12 kap. har rubriken Prövningenärom som av

markavvattningsföretag.
Liksom enligt 1918 års vattenlag sker prövningen markavvatt-av

ningsföretag vid förrättning. Direktiven till Vattenlagsutredningen
antydde inte heller någon prövningsform skulle utredas.att Enligtannan
direktiven skulle förrättningsförfarandet enbart modemiseras. Med
markavvattningsföretagens egenskap samfälligheter följde förutgöraatt
övrigt enligt Vattenlagsutredningen prövningsförfarandet för dematt
måste utformas på delvis för andra vattenföretag,ett sätt änannat
nämligen förrättning SOU 1977:27, 266. Departementschefensom s.
gjorde sedan i propositionen bedömning prop. 1981/82:130,samma s.
76

Ansökan förrättning hos länsstyrelsen 12 kap.görs §.9om
Länsstyrelsen förordnar förrättningsman handlägga förrättningenatten

kap.12 1 §. Förrättningsmannen biträds i vissa fall två gode mänav
12 kap. 2 §. Bestämmelser behörighet förrättningsmanattom vara
meddelas Jordbruksverket eller, då det endast fråga avvattningärav om
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vattenrättsförordningen.Skogsstyrelsen 3 §skogsmark, avav
för företaget.förutsättningarnautredaskallFörrättningsmannen

ledning förtillförrättningsmannenskallföreliggerhinder inteOm
de utredningaroch utföraplanallmänutarbetaförrättningen somen

vilkautredaskall vidareFörrättningsmannenkap. 12 §.behövs 12 som
ersättningsfrågorFörrättningsmannenkap. 13 §. prövarsakägare 12är

stycket 6.första§jfr kap. 3112
förrättnings-skallföretagethindernågotföreliggerdet inteOm mot

kanTillståndsbeslutetkap. 31 §.tillståndsbeslut 12meddelamannen
domVattendomstolens§.vattendomstolen kap. 3812tillöverklagas

Prövningstill-kap. 65 §.Vattenöverdomstolen 13hosöverklagasfår
vanligtfårVattenöverdomstolens dom sätt över-inte.stånd krävs

§.kap. 72domstolen 13hos Högstaklagas

naturvårds-imarkavvattningRegleringen24.1.5 av

lagen

Enligtnaturvårdslagen.enligtkrävsmarkavvattningTillstånd till även
tillståndtillståndsmyndighet. Ettlänsstyrelsenstycketförsta18 § ärc

motverkaellerbegränsabehövs förde villkormedskall förenas attsom
företaget.naturmiljöninverkan påmenlig av

iinte reglerasegentligennågot natur-Vattenföroreningar är som
kanmarkavvattningaruppmärksammatsharårPå attvårdslagen. senare

framför allt kväve.ökade halterformivattenföroreningarmedföra avav
till-det vidstycketförstai §18sedan år 1991 attDärför canges

vattenförorening-tilllederåtgärdernabeaktasskallståndsprövningen om
ar.

imotsvarande kravtillstånd går längrekrav på änNaturvårdslagens
undantag förgenerelltnämligensaknarNaturvårdslagenvattenlagen. ett

enskilda intressen.ellerallmännaskadaruppenbart inteföretag som
enligttillstånd behövskrävs,naturvårdslagenenligtTillstånd oavsett om

vattenlagen.
tillståndspliktenfrånundantagfinns tvåstycketandra§I 18 somc

täckdikningdetaljdräneringvattenlagen. Förmotsvarighet ihar genom
företagetskälsannolikaföreliggerdettillstånd endast attkrävs om

förhellerbehövs inteTillståndnaturmiljön.inverkan påmenligmedför
eller läge.djupbibehållaförrensningarutföra vattnetsattatt

markavvattningförintebehövsnaturvårdslagenenligtTillstånd som
lagenenligthar lämnatstillstånddärmed täktsambandsker i torv,av

vattenla-punkt gårdennaPåtorvfyndighetervissa1985:620 m.m.om
naturvårdslagen.imotsvarande kravtillstånd längrekrav på ängens
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Om markavvattning inte skulle medföra någon menlig inverkanen
på naturmiljön inom område, får regeringen eller,ett efter regeringens
bemyndigande, länsstyrelsen beträffande detta område föreskriva
undantag från skyldigheten söka tillstånd 18att § tredje stycket.c
Några sådana föreskrifter har emellertid inte meddelats.

År 1991 infördes regel i naturvårdslagen 18 d §en attom
regeringen beträffande områden, där det särskilt angelägetär att
våtmarkema bevaras, får förbjuda markavvattning skulle krävasom
tillstånd enligt 18 Regeringen har i 19 h § naturvårdsförordningenc

detta bemyndigande.använt Bestämmelsen, trädde i kraft den 1som
januari 1994 förbud enligt 18 d § naturvårdslagenatt gäller i deanger
län, kommuner eller områden i bilaga. Enligt paragrafenssom anges en
andra stycke får länsstyrelsen det finns särskilda skäl, i det enskildaom
fallet meddela undantag från det första stycket.

De län där markavvattning enligt bilagan inte får ske Stockholmsär
Östergötlandslän, Uppsala län, Södermanlands län, län, Kalmar län,

Gotlands län, Blekinge län, Kristianstads län, Malmöhus län, större
delen Hallands län, Göteborgs och Bohus län, delenstörreav av
Älvsborgs län Skaraborgs län. Därutöver fårsamt markavvattning inte
ske i 17 angivna kommuner i Götaland och Svealand eller i 14 särskilda
våtmarksområden, företrädesvis i Norrland. Sistnämnda områden är
samtliga k Ramsarområden, dvs. områden har pekats i enlighets utsom
med konvention till skydd för våtmarker.

24.1.6 Dubbelprövning sker sällan

principI föreligger det alltså dubbel tillståndsplikt för markavvatt-en
ningar. Betydelsen för det praktiska förfarandet denna dubblaav
prövningsplikt skall dock inte överdrivas. fallDe dubbelprövningnär en
blir aktuell begränsar sig enligt vad utredningen har erfarit till ett
tjugotal årligen för hela landet. Det framför allt i södraär och mellersta
Sverige dubbelprövning förekommer och det blir då vanligen frågasom

dispens från förbudetpröva enligtatt h19 § naturvårdsförordningenom
och tillstånd enligt vattenlagen.

Prövningen markavvattningsföretag går normalt till följandepåav
Företagarensätt. söker först tillstånd enligt naturvårdslagen respektive

dispens enligt naturvårdsförordningen. dennaI prövning hos länsstyrel-
naturvårdsfrågoma.avgörs Därigenom klaras också i allmänhetsen ut

de frågor berör allmänna intressen finns i kap.4 första2 §som som
stycket första meningen vattenlagen. Något krav på ytterligare tillstånd
enligt vattenlagen på grund de allmänna intressena sedan inteav anses
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inte berör någonmarkavvattningeninnebärfinnas. Detta att annanom
flestaenligt vattenlagen. Detillståndingetså behövssökanden,än av

sigslag. tordedetta Detsöksmarkavvattningar rörade är om caavsom
årligen.300

tillståndfordrasenskildberöraföretaget ävendäremot rättSkulle
fall skallsådanavattenlagen.kap. I avgörasförrättning enligt 12efter

Antaletoch ersättning.tvångsrättersamfälligheter,bl.a. frågor om
efterkommerfåtal dessaEndastlitet.sådana fall nämnts ettär avsom

del.prövning i någonvattendomstolensöverklagande under
enligt vattenlagenskermarkavvattningarprövningarDe somav

äldreomprövningaruteslutandesåområdejordbrukets gott avsomavser
aktuell.naturvårdslagenenligtprövningalltidblir inteVid dessaföretag.

sig.tillfälleberedasregelmässigtdockbrukarLänsstyrelsen att yttra

överväganden24.2

markavvattningartillståndsprövaskallVem24.2.1

regelsystemet.förenklamiljöbalkhuvudsyftena med är attEtt enav
dubbel till-Även medspeciellt vanligtintepraktikendet i ärom

möjligtdubbelprövningenmarkavvattning börståndsprövning omav
åsyftas såvälvarmedmotstående intressen,tillavskaffas. Hänsyn
stället vidbör iintressen,och enskildaandra allmänna tasnaturen som

tillfälle.ett
finnasmarkavvattning börtillståndsplikten förobligatoriskaDen

förrättningsför-särskiltskall ske. Ettprövningdennakvar. Frågan är var
mellanMiljöbalksutredningenenligtValet stårlämpligt.intefarande är
stödvisserligen medskullelänsstyrelsen. Manochmiljödomstolen av

exempelvismyndigheter,andraföra framsektorsprincipen kunna även
skulle enligtdettadiskussion,i dennaskogsvårdsstyrelsen, men

därförUtredningeni onödan. övervägersplittrautredningen systemet
länsstyrelsen.ochmiljödomstolenbara

i övrigtvattenföretagochvattenföretagMarkavvattningar utgör
enhetlighetalltså bliskullemiljödomstolen. Detalltidtillståndsprövas av

Någramiljödomstolama.föll störrevalet påinom vattenrätten om
markavvattningardock knappastskullesamordningsvinster göras om

vattenföretag. Detandra ärmyndighetprövades somsammaav
markavvattning ochsamtidigtverksamheter utgörsällsyntnämligen att

prövningbehovoch någotvattenföretagandra former gemensamavav
knappast.finns därför

bästdessamiljödomstolarvälja ärskäl för är attEtt atttyngre
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lämpade bedöma vilka hänsynatt skall till enskilda intressen.tassom
Typiska bedömningar bör domstolgöras hur förhållandetärsom av
mellan flera deltagare skall regleras, vilka ersättningar skall utgå tillsom
skadelidande sökanden skallsamt medges utförarätt åtgärder påom att

mark. Som har framgått berör de flestaannans markavvattningarovan
inte sådana enskilda intressen. När sådana frågor uppkommer måste de
dock enligt utredningen lösas domstol.av

För välja länsstyrelsenatt talar i första hand markavvattningaratt
massärenden.utgör Uppskattningsvis i dag enligtprövas naturvårdslagen

omkring 300 ärenden årligen vid länsstyrelserna. Om prövningen läggs
miljödomstolama skulle oproportionerligt del domstolarnasstoren av

gå åt till denna handläggning.resurser
Någon egentlig kritik har inte framförts länsstyrelsemasmot

handläggning markavvattningsärenden. Länsstyrelsen har rutinav på
handläggningen och de utför den snabbt, enkelt och billigt.

Enligt Milj öbalksutredningen skälen förväger låta länsstyrel-över att
tillståndsmyndighet. de fallI hänsyn skallsen tillvara enskildatas

intressen bör dock domstolsprövningangetts ske. Detta gällersom ovan
frågornär ersättning, inlösen och/eller tvångsrätt aktuellaom är närsamt

yrkanden framställs även sökandenatt än skall delta iom annan
markavvattningen. En tänkbar lösning skulle kunna i sådana fallattvara
liksom i dag dela på prövningen så länsstyrelsen frågoratt prövar om
hänsyn till och domstolen frågornaturen hänsyn till enskildaom
intressen. Detta dock enligt Miljöbalksutredningenär inte någon lämplig
lösning, eftersom hänsynen till enskilda intressen ofta torde ha betydelse
för frågan tillståndet i sin helhet. Av resursskäl bör dessutom baraom

prövning ske.en
Miljöbalksutredningen föreslår följande lösning. Ansökan om

tillstånd till markavvattning alltid hos länsstyrelsen.görs Om det
framställs yrkande skall delta iatt markavvattningen,om annan om
ersättning, inlösen eller särskild tvångsrätt skall länsstyrelsenom
hänskjuta ärendet till miljödomstolen med yttrande rörandeeget
naturvårdshänsynen. Det ankommer sedan på domstolen att avgöra
saken i sin helhet. För det övervägande antalet fall ansökan endastnär
berör sökandens fastighet fattar länsstyrelsen själv tillståndsbeslut.egen

24.2.2 Markavvattningssakkunniga
Ett särdrag med markavvattningar de iblandär kan utföras,att så att
deras positiva effekter kommer omgivningenäven till del. Sökanden till
företaget har emellertid inte alltid något intresse andra fastigheterattav
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åligger därför i dag förrättningsmännenDet utformaattgynnas. en
markavvattning samtliga inblandade. Förrättningsmannen tarsom passar
aktiv del företagets utformningi och föreslår de ändringar hansom

behövliga. markavvattningTrots i framtiden kommeratt attanser vara
bli sällsynt finns det ändå fortsatt behov denna experthjälp.ettmer av

regler markavvattning infördesInnan i naturvårdslagen fram-om
fördes ibland synpunkten det kan svårt för förrättningsmanatt vara en

hänsyn till sådana intressen talar markavvattningatt ta mot attsom en
överhuvudtaget tillkommer stånd. Anledningen till detta skulle attvara
förrättningsmännen inställd på markavvattning skall ske.är att en

skulle främstFörrättningsmannen sin uppgift utforma såattse som en
lämplig markavvattning möjligt för alla inblandade Omparter.som
miljödomstolen skulle förrättningsmannens uppgift utformaöverta att
företaget, finns det risk för sådana misstankar återuppstår. fårDetatt
dessutom främmande för domstol sådan aktiv delatt taanses vara en en

företagets utfonnande. undvika detta finnsi För det anledningatt att
skilja mellan förrättningsförfarandet och tillståndsprövningen.

sammanhangetbör visserligen i påpekas det finns vissaDet att
former samfällighetsbildning enligt vattenlagen sker vidav som
vattendomstolen, nämligen samfälligheter för bevattning kap.6
vattenlagen och för vattenreglering kap. vattenlagen.7 Såvitt
utredningen har erfarit har det inte framförts någon kritik domsto-mot

förutsättningslöslarna de underlåter prövninggöraatt att en av om
företaget överhuvudtaget skall få komma till stånd. Vid denna typ av
samfállighetsbildning vattendomstolen dock inte aktivsådan deltar en

förrättningsmänneni utforma företaget måste vid samfällig-att tasom
heter för markavvattning.

Miljöbalksutredningen olämpligtalltså enligt miljödom-Det är att
stolen aktiv del i utfonnandet markavvattningsföretag det sätttar av

förrättningsmän brukar med förrättningsmän börSystemetgöra.som
därför finnas kvar, väsentligt utformning idag.änmen ges en annan

tillståndsprövning förrättningsmännenEndast skall ske och kommeren
därför Motsvarigheten förrättninginte meddela tillstånd. till dagensatt
bör ske led i den ordinarie tillståndsprövningen. framgårSomettsom

det följande kommer förrättningsmännen ha uppgifter göratt attav som
denne kan liknas vid sakkunnig. lämpligt undvikaDet ärnärmast atten
titeln förrättningsman och i stället använda uttrycket markavvattnings-
sakkunnig.

markavvattningssakkunnig skall förordnas yrkande harEn när ett
framställts sökanden skall delta i markavvattningsföre-änattom annan

och i vissa fall förhållandet mellan deltagarna kan behövanärtaget
ändras. Yrkandet skall delta kan framställas såväl sökandenatt annan av
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utomstående vill delta.som en som
förrättningsmanEn i dag värdefulla insatser i andra frågorgör även
utforma markavvattningen denså flera inblandade.än att att passar

Även någon samfällighet inte skall bildas kan sökanden ha glädjeom
förrättningsmannens experthjälp företagetsvid utformning. Dennaav

hjälp får sökanden skaffadock på hand.egen

Sammanfattning förfarandet24.2.3 vid prövningenav

markavvattning enligt miljöbalkenav

Ansökan markavvattning sker vid länsstyrelsen. Länsstyrelsenom
utfärdar kungörelse det företaget.ansökta kungörelsenI ettom anges
datum, vid vilket yrkanden skall framställas skallandrasenast attom
delta i företaget och ersättning för skador.om

sådanaOm några yrkanden inte framställs inom den tiden ochutsatta
sökanden inte själv har aktualiserat frågor skall delta,attom annan om
ersättning eller särskilda tvångsrätter, fortsätter länsstyrelsenom
handläggningen ärendet meddelaroch så småningom beslut iav
tillståndsfrågan. fall överlämnarI länsstyrelsen ärendet tillannat
miljödomstolen. Länsstyrelsen bifogar samtidigt yttrande, gällerett som
naturvårdshänsynen.

naturligtvis tänkbart frågor enskildDet uppkommerär rättatt om
Ävenförst efter det den i kungörelsen angivna tiden har gått iatt ut.

sådana fall skall länsstyrelsen lämna ärendet till domstolen.över
Om yrkande har framställts någon sökandenäven änett attom annan

Ävenskall delta, förordnar domstolen markavvattningssakkunnig. ien
andra fall skall miljödomstolen ha möjlighet markawatt-att utse en
ningssakkunnig. skall exempelvis kunna ske detDetta aktuelltär attom
ändra andelstalen i samfällighet. bestämmelserNärmareen om vem som
får till markavvattningssakkunnig bör meddelas Jordbruksverketutses av
och Skogsstyrelsen.

Någon markavvattningssakkunnig skall normalt inte förordnas om
yrkandet medges skall delta företaget.i sakkunnigesDenatt annan
uppgift skall nämligen utforma lämpliga lösningar oenighetnärattvara
råder mellan de blivande deltagarna. Det bör understrykas miljödom-att
stolen inte bunden medgivet yrkande. Givetvis kan andraär ettav
intressen medföra markawattningsföretaget inte bör komma till ståndatt
på det sätt överensärparternasom om.

Miljödomstolen skall vidare kunna underlåta förordnaatt en
markavvattningssakkunnig domstolen olägenhet direkt kanutanom

yrkandet skall delta. skall fråga enkla fallDetpröva att annan vara om
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där domstolens opartiskhet inte kan i fråga.sättas
markavvattningssakkunniges prövning leder inteDen fram till ett

tillstånd till yttrande till domstolen. Yttrandet skallutan ett som ges
innehålla förslag hurpå markavvattningen skall utformas med angivande

de miljökonsekvenser sådan utformning får. Vidare skall iav en
yttrandet finnas förslag på andelstal skall ligga till grund försom
kostnadsfördelningen.

markavvattningssakkunnige skall samtidigt med yttrandetDen inge
kostnadsräkning. Deltagarna i markavvattningen betalar denen

sakkunniges kostnader.
Någon möjlighet särskilt överklaga yttrande från länsstyrelse elleratt

den markavvattningssakkunnige finns inte. missnöjdDen medärsom
kan i stället framföra sina åsikter till domstolen,yttrandet ärsom

oförhindrad bedömning den länsstyrelsen ellergöra änatt en annan som
markavvattningssakkunni har gjort. Domstolens tillståndsdom kanden ge

överklagas vanligtgivetvis på sätt.
förfarandet kommer normaltföreslagna snabbt.Det Denatt vara

markavvattningssakkunni bör samråda med sökanden, övri sakägarege ga
och berörda myndigheter. Om särskilda skäl föreligger, skall den

hålla sammanträde. finns inte behovsakkunnige kunna någotDetett av
biträdas godelåta den sakkunnige män.att av

Övriga frågor markavvattning24.2.4 om

länsstyrelsen får enligt stycketRegeringen eller 18 § tredje naturvårds-c
från tillståndlagen föreskriva undantag skyldigheten söka tillatt

område där markavvattningar inte medförmarkavvattning inom ett
Miljöbalksutredningensmenlig inverkan naturmiljön. Enligtnågon på

bedömning existerar inte sådana områden i så omfattningstor att
undantagsregeln berättigad. Bestämmelsen har heller aldrig använts.är

bör därför avskaffas.Den
särskild bestämmelse, motsvarandemiljöbalken behövs inte någonI

detförsta stycket andra meningen naturvårdslagen, vid18 c§ att
skall åtgärderna leder till vattenförore-tillståndsprövningen beaktas om

ning. Sedan markavvattning har förts i miljöbalkenreglerna om
balkens systematik sådantkommer det följa redan att ettatt av

beaktande skall ske.
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Tidigare misskötsel25

godkännandeTillstånd, eller dispens kan denFörslag: vägras
tidigare har misskött sig, inte särskilda omständigheteromsom

föranleder annat.

givetvis viktigt villkoren följs i de tillstånd lämnasDet påär att som
Gällande möjlighetermiljörättens område. många ingriparätt närattger

villkoren har åsidosatts. allmänna kan bl.a. med stödDet agera av
bestämmelser rättelse, omprövning, straff och miljöskyddsavgift.om

har brutit villkoren i tidigare tillståndNär mot etten person som
begär tillstånd till verksamhet den misskötta saknas dockänen annan
vanligen lagstöd för hänsyn till den tidigare misskötseln i denatt ta nya

naturvårdslagen och lagen åtgärder beträffandeprövningen. Endast om
skyddadedjur och tillhör innehåller bestämmelserväxter artersom om

tillstånd kan den inte har fullgjort sina åligganden enligtvägrasatt som
tidigare tillstånd. naturvårdslagens del gäller denna regel enbartFör
täkter.

Miljöbalksutredningens uppfattning bör miljöbalken innehållaEnligt
tillstånd kan den har misskött siggenerell regel vägrasattom somen

tillstånd. bör gälla godkännande och dispens.vid tidigare Detsamma
Även verksamhet, vattenföretag och hanteringvid exempelvis miljöfarlig

bör den tidigare harkemiska produkter huvudregeln attvara somav
få tillstånd.misskött sig inte skall kunna nytt

Möjligheten tillstånd bör inte få utnyttjas särskildavägraatt om
medför tillstånd skall bagatellartadomständigheter En över-att ges.

medföraträdelse tidigare tillstånd bör exempelvis inte att nyttav
kunna meddelas bl.a.tillstånd skall Tillstånd skall vidarevägras. när

för påverkan omgivningenöverträdelsen inte har medfört någon risk på
och tid har gått sedan överträdelsen ägde gällerlång Detsammanär rum.

innebär tillståndet inte har följts liggerden omständighet attom som
kontroll eller denne visserligen harutanför verksamhetsutövarens om

fårvårdslöst eller till och med uppsåtligen hauppträtt men anses en
handlande.godtagbar ursäkt för sitt

detMöjligheten tillstånd bör finnas inte bara när ärvägraatt nytt
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fysiska eller juridiska tidigare har misskött sig ochperson somsamma
det finns väsentligansöker tillstånd. anknytning mellanAven närnu om

dessa bör tillstånd kunna vägras.personer
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Sakägarbegreppet26

Inledning26.1

enhetligtMiljöbalken skall ha sakägarbegreppFörslag: ett som
det sakägarbegrepp idag gäller enligthar sin utgångspunkt i som

miljöskyddslagen.

sakägarbeg-utvecklas varför balken bör ha enhetligtdetta avsnittI ett
repp.

talerätt. Uttrycket används där i dessavsnitt behandlas uttrycket27I
skall få uppträda iprocessulla betydelse. Talerätten anger vem som
bemärkelse, viduttrycket används i vidaredomstol, eller enom en

regeringen.förvaltningsmyndighet eller
sakägare. Sakägarebegrepp har med talerättenEtt samröre ärsom

talerätt dockden har talerätt.ibland Begreppet ärsägs vara som
kanvissa företrädare för allmänna intressenantagligen vidare, eftersom

däremot inte sakägare.ha talerättsägas men vara
definitionomöjligt, klarsvårt, för inteDet sägaär attatt ge aven

sakägareuttrycks det det enklasakägarbegreppet. Ibland sättet äratt
konkretKlart dock påden saken angår. sättär att ettperson merensom

iblandbeslut för sakägare.berörd Ettmåste ett att somansesvara av
påverka vederbörandesbeslutet antingen måsteuttryckssättanvänt är att

erkänteller beröra intresse på någoträttsställning sätt ärett som av
sådant erkännande det irättsordningen. Exempel på ärett att en

skallmyndighetens prövningförfattning eller dess förarbeten attanges
eller, i fall vissasamråd med vissa intressenterföregås att annatav

Reglemas ändamål blir alltsåskall beaktas vid prövningen.intressenter
saknar de olikaför vilka sakägare. Intestyrande oväntatsom anses som

Vissa försök har ändådefinitioner sakägarbegreppet.miljölagama av
ordet harkan snabbt konstaterasförarbeten och praxis.gjorts i Det att

tillämpas.betydelse beroende vilken lagolika som
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26.2 Vattenlagen

Ersättningsskyldighet enligt vattenlagen jfr. Rolf Strömberg, Vattenla-
128-131 och 192-193 omfattar sakskada och allmän förmögen-gen, s.

hetsskada. Ideell skada och intrång i obligatoriska rättigheter omfattas
inte. Vid sakskada begränsas ersättningsrätten till den ellerär ägaresom
har sakrätt till egendomen. Sakrättsligt skydd inte nödvändigt iär det
enskilda fallet. Det tillräckligt rättighetenär sådan den kanatt är att
beredas sådant skydd.

Som sakägare enligt vattenlagen enligt Strömberganses
l till sakskadad fastighetägare
2 den har särskild till sakskadad fastigheträtt dvs.som

a servitut
b nyttjanderätt
c till elektrisk kraft.rätt

I vattenrättslig praxis har sakägarbegreppet utvecklats sålunda
1 Beträffande och båtplatser har ersättningsgillttvätt intrång ansetts
uppkomma rättigheten grundats endastäven muntlig upplåtelseom
eller medgivande.tyst
2 Kravet på sakrättslig anknytning till det vattenområde berörs harsom

eller till och med i frågatunnats ut övergetts om
a båtfart i NJA 1958 215. domstolensHögsta majoritet anförde:s.

utredningenAv förebragts i vattenöverdomstolen framgår, iattsom
utmed dessa fastigheter sedan lång tid tillbakavattnet funnits led för

sjöfart till och från Mälaren. Vid sådant förhållande måste in-
skränkningar i möjligheten driva sjöfart i leden i och föratt anses
sig beskaffenhet kunna medföra skada eller intrångatt påvara av
fastigheterna, och i den mån skada eller intrång uppkommer genom
den byggandet i leden orsakade inskränkningen den segelfriaav av
höjden, vägförvaltningen skyldigär härföratt gentemotsvara
fastighetsägarna.

b virkesutdrivning i NJA 1965 sid. 182. Högsta domstolen anförde:

För skogsfastigheters ekonomiska utnyttjande har möjligheten till
flottning varit väsentlig betydelse. I vattenlagstiftningen har ocksåav
flottningsintresset tillgodosetts i betydande utsträckning. Flottled

finnes till för skogshanteringen, kan således inrättas,som vara gagn
därigenom andraäven allmänna intressen lida intrång. allmänIom

flottled står det fritt bedriva flottning. liggerDet emellertidattenvar
i sakens flottled kan utnyttjas för virkestransportnatur, endastatt en
från geografiskt drivningsområde, låtett avgränsat dettaattvara
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kanekonomiska omständighetertekniska ochgrundomfång på av
sådant områdeflottande inomfrån tid till Deförändras ettannan.

gemenskap och dembetingadförhållandenautgöra aven
vidmakthållande;inrättande ochflottledensbekostaankommer att

allmännameningen det stårallmän i denalltså ickeflottleden attär
särskilda anordningar ierfordrasför flottledenför utgifterna. Därest

sådana anordningarangränsande mark, måvattendrag eller på
vika.enskild måstetill följd häravstånd,komma till rättäven om

givnaflottningsintressettill förmån förutformningen deVid av
vältplatser förbehovetsärskilt uppmärksammatshartvångsrättema av

nödiga sådanai flottleden;det utföresuppläggande innan ärvirkets
lagstiftningensåledesskyldig upplåta.strandägaren Det äratt genom

tillgång tillicke harskogsägareför densörjt ävenatt egensom
måttoleden och i såskall kunna begagnaflottledenstrand vid vara

strandägaren.likställd med
regleringsåtgärder ianförda måstetill detMed hänsyn nu

virkesut-strändernainverka påhava sådanvattendraget, vilka att
i deninnebära intrångflottleden försvåras,drivningen till rättanses

skogsfastigheter inomtillkommerflottledennyttja ägarnaatt avsom
drivningsområde.flottledens

sålunda:sakägarbegreppetsammanfattasSOU 1966:65I

skriftligen elleroch innehavaremeningSakägare i VL:s är ägare av
direkt skadasegendomsärskild till fastmuntligen upplåten rätt som

lider intrångdirekt skadasvattenbyggnadsföretag eller utan attav -- väsentligt intresseutnyttjandeekonomiskafastighetensföri något
utbyggs.vattendraganknytning till detmed som

sid.1969:28 375,isakägarbegreppLikalydande prop.prop.anges
sid.1981/82:130 150.ochsid. 1951974:83 prop.

sid.1971 8rättspraxis. NJAdock inte i IgodtasVarje intrång
domstolen:anförde Högsta

Östersunds förmedgivit Anderssonden 1967 rättstad har 23 attnov.
strandom-disponera delslämpad planmed därförflygverksamhet ett

vattenområdeerforderligtuppställningför planensråde, dels ett
ellerförorsakar hinderBrobyggnadsföretagetstranden.närmast

företagetförsämrarområden.dessa Däremotanvändningeni avmen
och landamöjligheter angränsatAnderssons vatte-ettatt starta

nuvarandevarigenom hansanvänder,flygplan hannområde med de
medgivandestadensVarkenoch försvåras.flygverksamhet fördyras
tillemellertid An-föranlederi övrigtomständigheternaeller att

område,särskild till dettatill följd någondersson rätt av annanav
skullegrannelagsrättslig grundelleranledningliknande vara

förändringför skada dennakronantill ersättningberättigad somav
åsamkar honom.
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Intrång formi förfulning landskapsbilden samband medutanav av
sakskada på fastigheten omfattas inte VL:s ersättningsregler, ärav men

bedöma enligt grannelagsrätten NJAatt 1960 726 och 1965 359.s. s.
gällandeI i 3 kap. jordabalkenrätt i Miljöskadelagen finnssamt det

bestämmelser detta.om
Som exempel på sakägareär vid prövningattvem som anse som av

markavvattningsföretag, Strömberg 193:anger s.

Som sakägare i berört avseende blir i första hand betraktaattnu
fastigheterägare i vissa fall väghållare, anlägg-samt ägareav av

ningar ofripå grund och huvudmän för allmänna va-anläggningar
somkan ingå deltagare i markavvattningssamfällighet.som en
Innehavaren enligt 22 kap. jämställdär 1 § medav en gruva en
fastighetsägare, liksom enligt den6 § VP innehar fastighetsom en
med ständig besittningsrätt eller fideikommissrätt. En nyttjanderätt-
shavare, jordbruksarrendator,t.ex. sökande tillären ettsom ensam
markavvattningsföretag också sakägare. Som sakägareär ocksåär att
betrakta fastigheter,ägare skadas eller i anspråk förtasav som
företaget eller innehavare särskild till sådana fastigheterrättav som
rubbas eller går förlorad. Med särskild servitut, nyttjande-rätt avses

och till elektrisk kraft.rätt Vidrätt tvångsförvärv enligt VL är
enligt 13 kap. 26 likställdtomträtt § JB med fast egendom. Panträtts-

havare inte sakägare.är att anse som

Fastighetsanknytning krävs för yrkesfiskare. Högsta domstolens
majoritet anförde i NJA 1995 322.s.

Den avgränsningennärmaste sakägarbegreppet enligt vattenlagenav
har inte reglerats uttryckliga bestämmelser överlämnatsutangenom
åt rättstillämpningen. Därvid måste emellertid beaktas det allmänna
värdet enhetligt och klart ochett därmed lättillämpatavgränsatav
sakägarbegrepp jfr NJA 1989 529. förutsätterDetta kvalifice-s. en
rad anknytning till det område berörs vattenföretaget. Ensom av
anknytning detta slag kan inte uppkomma enbart på denav anses
grunden någon har yrkesfiskelicens iatt eller mindrestörresom
utsträckning har brukat fiska inom berört allmänt vattenområde.ett

För yrkesfiskare saknar fastighetsanknytningatt skallen som
ha ställning i ansökningsmål bör därför allmänt,part ettanses som

i överensstämmelse med vad förutsätts vid vattenlagenssom
tillkomst, krävas han med stöd särskilt tillstånd fiskaratt medav
fasta redskap inom område berörs vattenföretaget.ett Dennasom av
ordning kan inte strida den europeiska konventionenantas mot om
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema.

målet fårI ostridigt Jarl L och medparter under delattanses en
året bedriver yrkesfiske med stöd yrkesfiskelicens i bl.a.av av

Lommabukten de därvid inte använder sig fasta redskap.attmen av
Någon grund för de skulle sakägare deatt änannan attanses som
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på det bedriver yrkesfiske har inte gjorts gällande. Vid angivnasättet
förhållanden kan de inte ha varit i målet vidparter vatten-anses
domstolen, och de följdaktligen inte berättigade till ersättningär av

för sina kostnader målet.Oresundskonsortiet i

RÅRegeringsrätten dock i Ref. ifrågavarandeansåg 1994 96 att
yrkesfiskare i rättsprövningsärende. iRe rättparter ettvar g e r n g s e n
anförde:

Beträffande sökandena Jarl och följandePeter L Jan H är att
anmärka. yrkesfiskare och bosatta i Glumslöf ochDe på Ven.är
Under den tid tillåtlighetsärendet handlades i regeringen har de av
vattendomstolen enligt beslut den maj berörda20 1994 ansetts av
vattenföretaget depå sådant betraktats sakägare isätt att som

handlingarna utvisar har de också i regeringsären-vattenmålet. Såvitt
det uppfattats Anledning till antagande de skulleparter. attsom
sakna behörighet ansöka rättsprövning den grund deatt attom

föreligger sålunda inte frågavarit hos regeringen iparter om nu
nämnda sökande.

avslutningsvis sammanfattasVattenlagens sakägarbegrepp kan så att
innehavare skriftligen ellersakägare i lagens mening ochär ägare av

till fast egendom direkt skadasmuntligen upplåten rätt ettsom av
lider intrång i något för fastighetens ekono-vattenföretag eller annars

miska nyttjande väsentligt intresse med anknytning till det vattenområde
företaget utförs 1981/82:130där prop. 150.s.

Naturvårdslagen26.3

Även denför naturvårdslagens del fordras fastighetsanknytning. Endast
till fastighet besluteteller innehar särskild rätt röräger en somsom

naturvårdslagens mening. Vidbrukar sakägare i t.ex.anses vara
till riskerna för naturmiljön.täkttillstånd prövningen begränsad Dettaär

innebär grannfastigheter inte sakägareärägareatt att anse somav
de saknar anknytning till den fastighet där täktverksamheteneftersom

bedrivs.

Miljöskyddslagen och miljöskadelagen26.4

framgår heller lagtexten i miljöskyddslagen skallinteDet somav vem
avgränsning har överlåtits rättstillämp-betraktas sakägare. åtDennasom

lagrådsremissenuttalanden gjordes dock i förarbetena.ningen. Vissa I
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prop. 1969:28, 190 uttalade departementschefen sakägarkretsenatts.
inte varje begränsning ochär exempelutan intrång iattangav som
allemansrätten inte grundar talerätt. Vidare anförde han de principeratt

tillämpas inom vattenrättsskipningen kan viss ledning.som ge
Lagrådet anförde därefter:

Departementschefen uttalar i den allmänna motiveringen för-en
hoppning de principer i denna del tillämpas inomatt vatten-som
rättsskipningen bör kunna viss ledning också vid tillämpningenge av
den lagen. Lagrådet kan inte dela denna mening. Det teoretisktnya
grundade motivet för bestämma sakägarbegreppetatt sätt som
skett i vattendomstolamas praxis bortfaller såsom på godanär man -grunder sker enligt förslaget släpper vattenlagens anknytning till-fast egendom på sakägarsidan. Och enligt lagrådets mening finns
heller sakliga skäl sakägarbegreppet vid tillämpningen denatt av nya
lagen bör begränsas så enligt vattendomstolamas praxis.snävt som
Detta enklast kunna belysas med några exempel där enligtsynes
nämnda praxis något skadestånd skulle utgå. falletSå är om
fisken i sjö till följd förorening erhåller för hög halten av av
kvicksilver och brukar köpa fisk fiskerättsinneha-en person, som av

förgiftas och blir sjuk. ersättningskravEtt enligt miljöskydds-varen,
lagen från denna sida den industrianläggningmotpersons som
orsakat föroreningen föri och sig fullt motiverat. Detsammasynes
gäller människor har sin arbetsplats i närheten anläggningsom av en
och för olägenhet luftförorening ellerutsätts buller därifrån.genom

hellerInte torde det finnas skäl ersättning enligt lagenvägraatt
skadas han fastighet därsprängsten nären person som av passerar en

sprängningsarbeten utförs. till ersättningRätt bör också tillkomma
båt tillfälligt platsägaren där avloppsled-av en som passerar en

ningen från industri olyckshändelse iuten mynnar om genom
driften, tjockolja kommer och fläckar båten. jfrt.ex. NJAut ner
1958 belyser215, vattenlagens sakägarbegrepp.s. som

Det sakägarbegrepp antyds i motiveringen alltså enligtärsom
lagrådets mening för begränsat. Lagrådet fastmerasnävt attanser -i överensstämmelse med vad lagtexten vid handenger envar som-tillfogas skada eller för olägenhet miljöfarlig verksam-utsätts genom
het bör betraktas sakägare. Härvid skall dock observeras attsom
kravet på orsaksband mellan den miljöfarliga verksamheten och
skadan olägenheten kan innebära viss begränsning enligt den s.k.
adekvansläran och därmed besläktade synpunkter.

Departementschefen anslöt sig till uttalandet och anförde bl.a. följande
s. 396:

Som lagrådet påpekar förekommer emellertid i remissprotokollet ett
uttalande, kan vid handen, den lagen generellt knyterattsom ge nya
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till vattenlagens sakägarbegrepp. Detta inte inomDetär avsett.an
vattenrättsskipningen uppställda kravet på anknytning till fast
egendom på sakägarsidan skall inte gälla på den lagens område.nya

Sammanfattningsvis alltså sakägare enligt miljöskyddslagen denanses
kan tillfogas skada eller för olägenhetutsättasvara som annan genom

miljöfarlig verksamhet.
kanDet här anmärkas miljöskadelagens sakägarbegreppatt är

detsamma.
Avslutningsvis skall i beslut den 30 1995 harnämnas att mars

regeringen i ärende M93/3907/8 uttalat sig sakägarbegreppetsom
tillämpning yrkesfiskare enligt följande:

Yrkesfiskare har till stöd för de skall betraktas sakägareatt som
anfört de yrkesmässigt fiske, för vilket de har licens,utövat påatt
platsen sedan lång tid tillbaka och den prövade verksamhetenatt
medför deras Fiskevatten försämras vilket förorsakar dematt
inkomstbortfall.

fiskare fört talanDe det överklagade miljöskyddsbe-motsom nu
slutet innehar yrkesfiskarlicens. Endast den har väsentlig delsom en

sin försörjning från fiske och beroende detta för sittärav av
uppehälle kan erhålla sådan licens. fåFör använda båtaratt ärsom
längre yrkesmässigt för fiske5 krävs vidare fartygstillstånd.än meter

sådant tillståndI skall hemmahamnen klagandenaDeanges. av som
yrkesfiskarlicensen har fartygstillstånd har registreradutöver

Ålabodamahemmahamn i Landskrona eller Borstahusen.
Mot bakgrund de faktiska förhållandena vad gäller hur deav

klagande bedriver fisket och har möjlighet sin näringutövaatt
förefaller det väl förenligt med intentionen i såväl miljöskyddslagen

de förvaltningsrättsliga besvärsreglema tillerkänna deattsom
klagande yrkesfiskarna talerätt i detta ärende.

överväganden26.5

Skillnaden mellan vattenlagens och miljöskyddslagens sakägarbegrepp
har med fastighetsanknytningen på sakägarsidan Enligtgöra.att
vattenlagen krävs sådan anknytning medan det för miljöskyddslagensen
del saknar betydelse. Vattenlagens fastighetsanknutna sakägarbegrepp

ihar icke obetydlig mån Jämför vad domstolenHögstauttunnats.en
anfört båtfart och virkesutdrivning.om

När vattenlagen och miljöskyddslagen skall integreras ochnu
sammansmältas i miljöbalk det naturligtvis intresseär stort att etten av
enhetligt sakägarbegrepp utvecklas. skillnaden i sakägarbegreppetDär
främst uppstå mellan vattenlagen och miljöskyddslagen detär närsynes
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inte i någotEnbart allemansrättnäringsverksamhet.intrång igäller ger
ersättning.fall tillrätt

praxis har fått mycket vidibegreppetproblemEtt är attannat
luftföroreningar.vidtillämpning

yrkesfiskare NJA 1995 322domstolen avseendemålet i högstaI s.
Vängby. anförde bl.a.justitierådet Hanskiljaktigledamotenvar

fiske allmäntlagfäst till påYrkesfiskare har rätt vatten somen
svensk med-tillkommer varjedenpåtagligt går rättutöver som

fiskaren fått samhälleligtharyrkesfiskelicensenborgare. Genom ett
försörj-betydelse för hansväsentligfisketerkännande äratt avav

försörjning kundehan i sinegendomligtskulle signing. Det te om
allmänt Såvattenföretag påskadasersättning vatten.ettutan av

projekt,beträffandedetgäller dettamycket t.ex.storasommer
vattenföre-bådeskadorkan förekommaOresundsförbindelsen genom

vattenföretaget,verksamhet utanförmiljöfarligtill följdochtaget av
sistnämn-skadorschaktmassor. Förgiftutsläpp frånsåsom avgenom

fastighetsanknytning.fiskareutgå tillersättningda kan även utanart
tillkommer yrkes-allmänttill fiske pådenHur rätt vatten som

betydelseunderordnadfrågaskall betecknasfiskare är menaven
kvalificeraddenbetraktahands liggertill attnärmast som en
bedömarättstillämpningenfråga förallemansrätt. Det attär omen

ersättningsskyldighet förmedförakunnaskalli sådanintrång rätten
för-uttalandet iåtergivnatidigareinte; detvattenföretaget eller

därtill.skäl föreliggerstarkaersättninguteslutakan intearbetena när
till ersättningsådanstarkasåanförda skälen rättförutDe är att en

princip.föreligga imåste anses
skadorvisa påtorde svårtdet oftasak attEn är att varaannan
inteallmäntberörarbetentill följdfisket vatten, annatomsomav

tillverksamhetkan flytta sinyrkesfiskaregällandedetkan göras att
sådant fallemellertid ikanvattenområden. Detandra allmänna

ändradtillför omställningkostnaderuppkommaåtminstone en
verksamhet.

handen,vidvad utredningenenligtmedparterJarl ochL är, ger
Ålabodama respektiveihemmahamnaryrkesfiskare medlicensierade

Oresundsförbindel-planerade läget fördetcirka km40Ven norr om
använda sigvattenområdeallmäntbedriver fiskeDe utan attsen.

fiske påmedger inteutrustningoch deras störrefasta redskapav
Jarl ochostridigtmålet Lhemmahamnama. Iavstånd från är att
till januariaugusti eller septembertidenundermedparter årligen

därområdetLommabukten. måstebl.a. Detfiskar sill i attantagas
vattenföretagpåverkasbedrivs kommerdetta fiske att somav

Oresundsförbindelsen.förutföraskommer att
tillnaturlig anknytningsålundaharoch medparterJarl L en

råderförutsättningartekniskatill demed hänsynLommabukten som
Lommabuktenfisket ikanyrkesmässiga fiske. Detför deras attantas

i fallförsörjning ochbetydelse för derasväsentlig vartattär enav
medföravattenområden skulle kunnafisket till andraomställning av
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kostnader för dem.

skiljaktigeDen ledamoten ansåg således fiskaren sakägare iatt var
vattenmålet.

huvudsyftenaEtt med miljöbalken förenkla regelsystemet.är attav
börDet enligt Miljöbalksutredningen eftersträvas utforma såatt ett

enkelt prövningssystem möjligt, där möjliga prövning skermestasom
hos myndighet. I sådant kan verksamheter tidigareett systemen som
har bedömts i flera prövningar enligt olika lagar i stället bedömas vid

och prövning. Vid tillämpningen de olika miljölagamaen samma av
skiftande bedömningar vilka skall sakägare.görs Närav som anses vara

de olika lagarna sammanförs i balk kan det uppenbarligen uppståen
förvirring inte enhetligt sakägarbegrepp införs. Prövningettom av
bergtäkt kan exempel. sådan tillståndspliktigEn enligt bådeett ärvara
miljöskyddslagen förutsatt den viss storlek och naturvårdsla-äratt av

Enligt miljöskyddslagen skall bedömas bl.a. det buller täktengen. som
orsakar. Enligt naturvårdslagen skall bedömas det ingrepp i naturen som
täkten innebär. Länsstyrelsen i båda fallen tillståndsmyndighet.är

Om länsstyrelse meddelar tillstånd enligt båda lagarna detären
tänkbart till grannfastighet vill överklaga båda besluten.ägareatt en en

kanHan med nuvarande sakägarbegrepp överklaga beslutet enligt
miljöskyddslagen och hävda täkten kommer honomatt störaatt genom
buller. Eftersom täkten orsakar honom olägenhet han nämligenären
sakägare enligt miljöskyddslagen. kanDäremot han inte överklaga
beslutet enligt naturvårdslagen och hävda täkten innebäratt ett oaccepta-
belt ingrepp i beror på han saknarDetta anknytning till dennaturen. att
fastighet där täkten skall ligga. grannfastighetAtt nämligenäga ären
inte tillräckligt för sakägare enligt naturvårdslagen.att vara

miljöbalkI skall dessa båda prövningar kunna ske viden samma
tillfälle och i beslut. skulleDet onekligenutmynna ett gemensamt se
märkligt fick överklaga vissa delar detta beslutut om grannen av men
inte andra.

enhetligtEtt sakägarbegrepp bör enligt Miljöbalksutredningen alltså
eftersträvas. antagligen omöjligtDet direkt i lagtextenär att ange vem

sakägare. Frågan får överlämnas till rättstillämp-är attsom anse som
ningen. Följande bör kunna vägledande.vara

Sakägarbegreppet i miljöbalken bör ha sin utgångspunkt i det
sakägarbegrepp gäller för miljöskyddslagen. Sakägare bör alltsåsom nu
den kan tillfogas skada eller för olägenhetutsättsanses vara som annan

verksamheten. Om saken intrång i något för fastighetsgenom avser en
utnyttjande gällande ekonomiskt intresse det givet någonär att
anknytning finnasmåste till fastigheten. Helt klart allemansrättär att
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angivnafall detbör igrund.tillräcklig Däremotbörinte som nyssvara
gällersakägare. Dettaställningintalicens kunnamedyrkesfiskare av

bergtäkt.exempletenligtgrannfastighettillockså ägare ovan om
strandskyddsbe-frånvid dispensstrandskydd ochupphävandeVid av

till berördnyttjanderättshavareellerbörstämmelsema ägareutöver
grannfastighettillanderättshavarenyttjeller attfastighet, ägareäven vara

strand-inomgrannfastigheten liggerfallisakägare vart omsomanse
skyddsområdet.

nyttjandeekonomiskafastighetensiför intrångområdetUtanför
bekymmernågraorsakaallmänhet intei utomsakägarbegreppettorde

drabbasellerskadasberörsluftföroreningar. Den attvid avgenomsom
sådanaväl sällanfårVattenföretagsakägare.olägenhet ärannan

blirfastighetsanknytningsaknar attdenverkningar anse somatt som
bordevilketberördvederbörandeskallfallövrigasakägare. I vara

skadeersättning förtillskall haprincip attihan rättinnebära ansesatt
sakägare.vara

talerätthardenfråganordskall någraSlutligen sägas somomom
intressen.allmännaenbartåberopaöverklagandeförtill stödkan ett

naturvårdslagsärendenitillåtetdetpraxisregeringens attEnligt är
RÅ Ref.1994har iRegeringsrättenintressen.allmännaenbartåberopa

allmännaenskildasåvälenskild åberopar39 att somansett enom
prövningssmyndighetenbyggnadsärende så kanochplan-iintressen ett

de grundernågonprövningundandra sigprocessuella skälinte avavav
inte bördetMiljöbalksutredningen ettattåberopas. varaansersom

Enintressen.allmännaenbartåberoparnågonprocesshinder annanatt I
kunnaellerpåmåste sättöverklagar annatden ettsak ansesär att som

han skallfördiskuteratsmed vad attenlighetberörd i ovansomvara
sakägare.varaanses
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Miljöorganisationers talerätt27

Miljöorganisationer överklaga domar ochFörslag: rätt attges
godkännande och dispens enligt miljöbalken,beslut tillstånd,om

åtgärdermyndigheter inte ingripa eller vidta andrabeslut attav
åtgärdsplaner miljökvali-med stöd balken beslut närsamt omav

har överträtts.tetsnonner
organisationen ha varit verksam ifå överklaga skallFör att

fårmedlemmar. Miljödomstolenminst och ha minst 000år ltre
andra organisationer överklagar.i enskilda fall tillåta ävenatt

och tale-ideella föreningarAllmänt27.1 om

rätt

Direktiven27. l

direktiven stärkaMiljöbalksutredningen skall enligt överväga att
Utgångspunkten skallprocessuella ställning.miljöorganisationemas vara

miljöorganisationer skall hamiljöärenden vissadet skall finnasatt som
överklaga.rätt att

Ideella föreningar27. l

ändamål främjasammanslutning medideell föreningEn är atten
ekonomiska intressen verksamhetmedlemmarnas ideella eller genom

sådana föreningar politiskainte ekonomisk. Exempel på ärär rentsom
konsumentföreningar, nykterhets-sammanslutningar, religiösa samfund,

arbetsgivarorganisationeridrottsföreningar, fackföreningar,föreningar,
ideellaDiskussionerna inom miljörättenoch miljöorganisationer. om

främst gälla miljöorganisationer.föreningars talerätt brukar
få föra talan den uppträdergrundförutsättning förEn är attatt som

partsbehörig denpartsbehörig. sammanslutningEn ärär anses vara om

16-072917
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juridisk dvs. den har rättskapacitet. Beträffande ideellaen person, om
föreningar brukar rättskapacitet föreligga föreningen haranses om
stadgar och styrelse.en

Talerätt27.1.3

Med talerätt brukar i viss sak förarätten talanatt partavses en som
inför domstol. Termen används i två olika betydelser. I dess ena
betydelse talerätt processuell förutsättning.är Talerätten dåen anger

skall få uppträda i domstol. Bristande talerätt vidutgörvem som en
denna betydelse rättegångshinder, innebärande talan skall avvisas.ett att
I andra betydelse talerätt materiell förutsättning.termens är Talerättenen

då enligt gällande exempelvis berättigadrätt tilläranger vem som
skadestånd. Vid bristande talerätt skall talan i detta fall ogillas. För att
undvika missförstånd används ibland uttrycket taleberättigad för den

har talerätt i första betydelse och sakberättigad talerätttermens närsom
finns i den andra betydelsen. uttrycketNär talerätt används i detta
avsnitt talerätt i processuell mening.avses

Normalt används begreppet talerätt enbart i domstolarnas verksamhet.
bristI på andra lämpliga används detta uttryck här vid detenner även

prövningar sker hos förvaltningsmyndigheterna och regeringen.som
Även talan används här vid samtliga prövningar.termen

begreppEtt har med talerätten sakägare. Sakägaresamröre ärsom
ibland den har talerätt.sägs Begreppet talerätt dockärvara som

antagligen vidare, eftersom vissa företrädare för allmänna intressen kan
ha talerätt däremot intesägas sakägare. Sakägarbegreppetmen vara

behandlas i avsnitt 26.
Vid antal tillfällen under årens lopp har diskuterats miljöorga-ett om

nisationer skall talerätt. Uppmärksamheten har vanligen riktats motges
frågan organisationerna skall överklaga olika slags beslut,rätt attom ges
dvs. de skall ha besvärsrätt. Talerätt handlar dock än attom om mer
överklaga. Utredningen skall enligt direktiven hur miljöverväga
sationemas processuella ställning kan stärkas, dvs. även änannat
överklagande skall bedömas. kommerHär behandlas i vilken gradatt
miljöorganisationer kan eller bör inleda mål eller ärendenrätt iattges
första instans, i redan inledda mål eller ärenden föra målsamtagera
eller ärenden vidare till högre instans överklaga.atten genom

Vidare skall behandlas fråga egentligen inte har meden som
talerätten sådan nämligen enskild sig detgöra,att part,som om en vare

miljöorganisation eller någonär får åberopa allmännaen annan,
intressen till stöd för sin talan. frågaDenna har inom miljörätten
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diskuterats tidigare. får aktualitetmånga gånger Frågan och kan bliny
bedöma annorlunda miljöorganisationer talerätt.att om ges
Med allmänna intressen brukar intressen omfattas ettavses som av

antal människor. Antalet kan variera från befolkningen i t.ex.stort stort
till någorlundabeträffande allemansrätten bestämd t.ex.en grupp

yrkesfiskarna. Anspråk grundas på allmänna intressen kallas iblandsom
kollektiva diffusa. Allmänna intressen skall skiljas från enskildaeller

vilka omfattas fåtal svårt dra klarintressen, Det ärett attav personer. en
Ävenmellan allmänna enskilda intressen. sådanochgräns gränsom en

dras försvåras bilden åtgärder tillgodoser allmännakan att somav
ofta samtidigt tillgodoser enskilda intressen.intressen

Gällande27.2 rätt

mål ochinleda ärenden27.2.1 Rätt att

miljörätten sker antal prövningar. kanFörstInom nämnasett stort
med ansökningar tillstånd till olika slagsprövningar i samband om

Vidverksamheter och omprövning sådana tillstånd. sådana pröv-av
uppkomma, försiktighetsmått förningar kan rad frågor såsom atten

skadelidande, ianspråktagandeundvika skada, ersättning till av annans
mark villkor för verksamhetens utformning och bedrivande.och i övrigt

bli prövade sambandErsättningsfrågor kan tänkas medäven utan
kan vidare icke tillståndsgivnatillståndsprövning. Prövningar avse

verksamheter, där ersättning till skadelidande kanske bör utgå eller
kan aktuellt förbjuda sådanaförsiktighetsmått vidtas. Det även attvara

behöver inte alltid verksam-verksamheter. Tillståndsprövningar avse
i stället produkter. Ibland krävs inte tillstånd till verksam-heter, utan en

anmälan Efter sådanhet eller produkt väl görs.att en enen men
anmälan det tänkbart myndighet ingriper med olika åtgärder.är att en

ske tillsynsmyndigheter i andra fall. Vidare kanIngripanden kan ävenav
för prövning. kan handlaolika slags naturområden föremål Detvara om

inrätta sådana områden, bestämma intrångsersättningar tillatt att
enskilda, fastställa generella föreskrifter för områdena eller iatt att
enskilda fall meddela undantag från sådana föreskrifter. Generella
föreskrifter och individuella undantag från föreskrifter kan givetvis avse

Prövningar kan vidare ske förnaturområden.även än avgöraattannat
straffansvar miljöskyddsavgifteller skall utgå. kanDet ävenom vara

fråga bedöma särskild rättsverkan brott. Prövningar kanattom annan av
till föremål andra avgifter nämnda miljö-ha bestämma änatt nyss

skyddsavgifter. ibland vissaSlutligen kan slags såsompersoner,
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naturvårdsvakter och besiktningsmän, behöva utses.
målDe och ärenden där exemplifierade prövningar sker kan inledas

olika förstaEn de fall där någon begärutgörav personer. grupp
tillstånd, undantag från föreskrift eller dispens från förbud. Enetten
sådan prövning skall givetvis ske efter ansökan den vill haav som
tillståndet, undantaget eller dispensen.

Skadestånd och ersättning för intrång skall begäras den påstårav som
sig berättigad jfr NJA 1984 215 där skadestånd inte ansågsvara s.
kunna utgå till tredje man. En prövning kan tänkas ske på begäranäven

den skadestånds- eller ersättningsskyldige.av
I många fall har viss myndighet exklusiv inleda mål ellerrätt atten

ärenden hos myndighet. Som exempel kan talannämnasen annan om
straffansvar, vilken om bortser från enskilt åtal enbart får förasman

åklagare. Närliggande straffansvaret miljöskyddsavgift, där talanärav
Ävenenligt 56 § miljöskyddslagen skall föras Naturvårdsverket.av

omprövningar tillstånd kan Koncessionsnämndensnämnas. ompröv-av
ning enligt miljöskyddslagen sker enligt 26 i§ nämnda lag efter
framställning från Naturvårdsverket. Ansökan omprövningom av
tillstånd enligt vattenlagen enligt lagens kap.15 §7 Kammar-görs av
kollegiet. Omprövningar kan dock ske ansökanpå tillståndsha-även av

Slutligen skall handräckning. Ansökan särskildnämnasvaren. om
handräckning enligt 39 § naturvårdslagen får endast vissagöras av
myndigheter. gällerDetsamma särskild handräckning enligt 47 §
miljöskyddslagen, kap.21 4 § vattenlagen och 9 § dumpningslagen, om
allmänna intressen berörs.

Möjligheten för den drabbas olägenhet på handattsom av en egen
försöka utverka förbud eller försiktighetsmått i princip begränsad tillär
icke tillståndsgiven verksamhet enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.
Det den drabbade fårär som agera.

I del de prövningar sker inom miljörätten harstoren av som
prövningsmyndigheten officio, dvs. på initiativ. dessaIatt egetagera ex
fall, liksom talan skall föras viss myndighet, kan förståsnär av en var
och myndigheten uppmärksam förhållanden där dengöra bören

Ofta det efter framstötar från miljöorganisationeräragera. som
myndighetens prövning sker. Talerätten har i dessa fall betydelse enbart
för frågan får överklaga myndighetens beslut.vem som

Av det kansagda slutsatsen dras för miljöorganisationeratt utrymmet
inleda mål eller ärenden begränsat. juridiskEn kanatt dockär person

förvaltningsrättenspå område uppträda ombud. förekommerDet attsom
organisationer i sådana fall ekonomiskt stöder sin huvudmans talan.
Enligt rättegångsbalken får däremot inte juridiska ombud.personer vara
Miljöorganisationer kan därför inte företräda enskilda i ellervatten-
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miljöskademål. sakEn enskild aktiv iär att ärannan en person som en
miljöorganisation givetvis kan ombud i mål handläggs enligtvara som
rättegångsbalken.

sagda bör kompletteras medDet enskild anspråkshavare i vissaatt en
fall kan överlåta sin till organisation. möjlighet dockDennarätt ären
begränsad. Ofta den enskildes anspråk icke-ekonomiskt slag ochär av
därmed normalt inte överlåtbar. behandlasHär inte närmare när en
överlåtelse kan ske.

i redan inledda mål27.2.2 Rätt och ärendenatt agera

Möjligheterna för miljöorganisationer inleda mål och ärendenatt är
alltså inte innebär inteDetta organisationerna saknar möjlighetstora. att

verka för sina ändamål i första instans. harDe nämligen långt gåendeatt
möjligheter i pågående mål och ärenden. de flesta miljörätt-Iatt agera
sliga prövningar har den prövande myndigheten officialprövnings-
skyldighet. följadetta myndigheten skallAv deövervägaattanses
synpunkter framförs, de kommer från sakägare elleroavsettsom om
andra.

aktivDen i mål eller ärende det bekostnad.är ärettsom egen
Undantag gäller i ansöknings- och förrättningsmål enligt vattenlagen, där
enligt huvudregeln sökanden skall sakägares kostnader i förstaersätta
instans. organisationen sakägare, inteOm har den alltsåär men annars,
enligt vattenlagen få ersättning för sina kostnader.rätt att

överklaga27.2.3 Rätt att

frågannågra situationer bereder har överklagaI rätt attom vem som
sällan några problem. mål har handlagts vidNär allmän domstolett en
eller fastighetsdomstol liksom i stämningsmål vid vattendomstol följer

överklaga med ställningen överklagande skallNärrätten att part. ettav
ske laglighetsprövning enligt kommunallagen kommunalbesvärgenom
har varje kommunmedlem, ingen överklaga kap.10rätt attmen annan,

kommunallagen.1 §
andra situationer det betydligt fastställaI svårare harär att vem som

överklaga. gäller framför allt vid förvaltningsmyndighetersDettarätt att
beslut. Förvaltningslagen har visserligen bestämmelse frågan.i Enligten

får§ beslut överklagas den beslutet det22 angår, har gåttett av som om
honom och beslutet kan överklagas. rekvisitet denDet äremot som
beslutet angår intresse i detta sammanhang. Denärsom av som
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beslutet kanangår betecknas sakägare i betydelsen taleberättigadsom
eller intressent. tvekanUtan kan beslutet normalt överklagas av en
vidare krets ideellEn organisation kan alltsåän parterna.personer
överklaga förvaltningsmyndighets beslut beslutet angår organisa-nären
tionen, dvs. organisationen sakägare. Angående sakägarbegreppetnär är
hänvisas till avsnitt 26.

myndighetEn har i många fall möjlighet ingripa officio. Iatt ex
sådana fall sker ofta ingripanden först sedan myndigheten någon harav
uppmärksammats på missförhållande. harDen gjort sådanett som en
anmälan inte härigenom ha förvärvat överklagarätt attanses en
myndighetens beslut.

Annorlunda det förhålla sig någon har begärt hosnäranses en
myndighet denna skall meddela generell föreskrift något slag.att en av

myndighetenOm avslår denna begäran har den enskilde rätt att
överklaga beslutet. övrigt det svårtI det föreliggerär näratt rättange en

överklaga nonnbeslut. harDet någon gång klagorättatt ett angetts att
tillkommer den påtagligt berörs beslutet.sättettsom mer av

några speciella fall direktI i lagtext ideella organisationer rätt attges
överklaga, saken inte organisationens rättsställning.rörtrots att egen
Enligt 48 § miljöskyddslagen har lokala arbetstagarorganisationer rätta

överklaga beslut meddelade i frågor tillstånd och i frågoratt om om
försiktighetsmått för verksamheter inom miljöskyddsområden, förutsatt

föreningen organiserar arbetstagare i den verksamhet iatt som avses
beslutet. Enligt förordningen kemiska34 § produkter fårom samman-
slutning konsumenter för tillvarata konsumentintresset föra talanattav

beslut länsstyrelse eller central förvaltningsmyndighet harmot som
meddelat med stöd bemyndigande enligt lagen kemiska produkterav om

Äveneller förordningen. centrala arbetstagarorganisationer och
motsvarande organisationer på arbetsgivarsidan har överklagarätt att
enligt denna bestämmelse.

Frågan ideella föreningar har överklaga beslut i andraär rätt attom
fall de angivna. äldre finnsI praxis exempel organisationän att en
har tillåtits överklaga beslut kränkt de intressenatt som som samman-
slutningen Regeringsrätten har klagorättrepresenterar. t.ex. ansett
tillkomma planteringsintresseförening vad gällde sanitära olägenheteren
från kopparverk 1948 224, kulturhistorisk föreningI i frågaett en om
bygglov för uppförande toalett i park 1958 ochK 152av en en en
förening för hälsofrämjandet vad gällde fluoridering vattenlednings-av

RÅi stad 1961 ref. tveksamt51. Det dessa rättsfallvattnet ären om
i dag har något värde prejudikat. Vid antal tillfällen harettsom senare
nämligen ideella föreningar förvägrats överklaga. Läget kanrätt att
antagligen sammanfattas detpå ideella föreningar inte fårsättet att
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överklaga beslut enbart på den grunden beslutet kränker intresseatt ett
organisationensom

företräder.
tidigareSom har påpekats får juridiska förvaltnings-påpersoner

område uppträda ombud.rättens miljöorganisationEn kan alltsåsom
företräda taleberättigad vid överklagande.etten person

åberopa27.2.4 Rätt allmänna intressenatt

allmäntNär intresse kränks kan det uppkommerett säga att ettman
kollektivt eller diffust anspråk. särskildEn fråga enskild tillär om en
stöd för sin talan får åberopa sådan kränkning, kränkningen intenären
samtidigt kan innebära skada på enskilt intresse. Frågan harettanses en
betydelse främst vid överklaganden.

Praxis har växlat se angående plan- och bygglagen, SOU 1994: 134,
ff.54 Två rättsprövningsfall har i viss mån bidragit till praxis haratts.

stadgats.
RÅ ref1993 97 avsåg prövning bergtäkt enligt miljöskyddsla-av en

tillståndEtt till täkt överklagades till Koncessionsnämnden någragen. av
ägde fastighet i närheten. Till grund för överklagandetpersoner som en

åberopade de bl.a. verksamheten i bergtäkten dels kommeratt störaatt
dem vibrationer dels inkräkta olika allmänna intressen,genom m.m.,

friluftslivetsåsom och områdets och kulturvärden. Koncessions-natur-
nämnden fann de allmänna intressena inte kunde i ärendet ochatt prövas
avvisade deras överklagande i denna del. Klagandena ansökte härefter

rättsprövning i Regeringsrätten. Regeringsrätten anförde bl.a.om
följande.

grundprincipEn i förvaltningsprocessen den harär att rätt attsom
överklaga beslut också kan grunda sin talan på alla omständigheterett

betydelse för den fråga hans överklagandeär interör,som av som om
uttryckligen föreskrivet eller ändåär kanannat följa deanses av

bestämmelser reglerar den aktuella frågan. Azs och Kzs över-som
klagande hos Koncessionsnämnden fråganavsåg huruvida tillstånd till
bergtäkten skulle medges eller Miljöskyddslagen innehåller inte några
bestämmelser uttryckligen begränsar möjligheterna åberopa olikaattsom
grunder till stöd för överklagande i sådan fråga. Det visserligenett ären

förstai hand uppgift för Naturvårdsverket bevaka de allmännaatten
intressena i ärende tillstånd enligt miljöskyddslagen jfrett om
bestämmelsen i 48 § verket besvärsrätt. dettaAv följera som ger
emellertid inte enskild har besvärsrätt skulle saknaatt rätten person som

till stöd för sin talan förutomåberopa hans enskilda intressenatt att-
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berörda också tillståndet kränker allmänna intressen. självaIär att——
lederverket sådan begränsning till Koncessionsnämnden vid sinatten

överprövning tillståndsbeslut inte kan den fullständigagöraettav
intresseavvägning miljöskyddslagens tillåtlighetsregler förutsätter.som

RÅ ref plan- och bygglagen,I 1994 39, avsåg ansåg regerings-som
det inte fanns några hinder överinstansen förutomrätten att mot att

klagandens enskilda intressen behandlar också allmänna intressen.
verkar stå klart enskild har överklagaDet ochrättatt atten som

därvid åberopar enskilda intressen samtidigt får åberopa allmänna
intressen. rättsfallen framgår däremot inte hur saken skulle haAv
bedömts klaganden enbart hade åberopat allmänna intressen.om
Regeringsrättens praxis kan antagligen beskrivas så enskild inteatt en
får åberopa kränkningar enbart allmänna intressen till stöd för ettav
överklagande. bör dock försiktig med slå fast dettaMan äratt attvara
gällande Enligt regeringens praxis i naturvårdslagsärenden detärrätt.
nämligen tillåtet åberopa enbart allmänna intressen.att

Äldre övervägandenoch tidigare27.3 rätt

Tiden före Miljöskyddskommittén27.3.1

organisationerEnligt års naturskyddslag kunde1957 Konungen rättge
förföra talan länstyrelsens beslut tillvarata naturskyddetsatt mot att

kungörelse föreskrevs Vetenskapsakademin, Svenskaintresse. I atten
naturskyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård hade denna
rätt.

naturvårdslagen tillkom år 1964 nämnda bemyndigandeNär togs
bort. tillräckligt naturvårdsnämnd möjlighetDet ansågs Statensatt gavs

föra talan naturskyddets Naturvårdsnämnden innehöllpå vägnar.att
för vetenskapen och föreningslivet.representanter
anförde Besvärssakkunniga i sitt betänkandeSamma år Lag om

förvaltningsförfarandet ideella organisationer bordeSOU 1964:27 att
för främja syften.tillåtas föra talan i förvaltningsärenden sina Enatt

organisationen erhållit allmänt erkändförutsättning skulle attvara en
ställning företräda det intresse saken gällde. Någon lagstiftningatt som
med detta innehåll tillkom dock inte.

början 1970-talet diskuterades i den juridiska litteraturen fråganI av
för ideella föreningar bl.a. Ragnemalmtalerätt Hans FT 1971om av s.

ff. Enligt honom fanns det inte några hinder ideella104 mot att
framtiden överklaga. borde haorganisationer i Tvärtomrätt attges man

krav ställasliberal hållning i frågan. ansåg bör påHan att atten
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rikstäckandehardeninte påstorlek,vissorganisationen har attmenen
verksamhet.

miljöskydd Ibetänkandeti BättreföreslogMiljöskyddsutredningen
skulle haarbetstagarorganisationerlokalaf1611978:80,SOU atts.

bl.a.kritiseradesFörslagetmiljöskyddslagen.enligtbesvärsrätt av
föreningarideellaandraansågNaturskyddsföreningen, ävenattsom

utredningenstillanslöt sig dockDepartementschefenöverklaga.fåborde
Jordbruksutskottetochf411980/81:92,ståndpunkt prop. vars.
32.1980/81:21,mening JoUdärefter s.sammaav

behandlatl978/79:6betänkandet JoUredan ihadeJordbruksutskottet
denföreningar.ideella Iförinflytandeökatmotionertvå enaom

utarbetandeundervattenlagdendet iföreslogsmotionen att som var
organisationerfrivilligamöjligt förgjorde detreglerinförasskulle som

ochallmännafrågainflytande i natur-sakägarejämte utövaatt om
tillåtlig-det vidföreslogsandradeninsatser. Ikulturvårdande att

förföreligga talerättbordevattenlagendenenligthetsprövningen nya
bådeenligtkonstateradeUtskottetorganisationer. attfritidsfisketsbl.a.

nämndatillskulle hänsynförslagvattenlagsutredningens taspraxis och
riksdagsinitiativ.påkallat med någotintevarför detintressen, var

ändringinte någoninnebarförslagVattenlagsutredningens av
ideellaförtalerättreglerinförandeellersakägarbegreppet omav

detta.kritiserade Departements-remissinstanserFleraorganisationer.
tillståndsmyndighetent1501981/82: 130,påpekadechefen prop. atts.

tillåtlighets-ochsynpunkterframfördaallabeakta attskyldig attvar
bedömningallsidigmedgavutformningallmännareglemas aven

skälmotstående intressen. Deskyddsvärdainverkan påvattenföretagens
skulleintresseorganisationerförtalerättönskemålenlåg bakom omsom

tillgodosedda. Hanhuvudsakbli idepartementschefendärför enligt
intresseorganisationertalerätt försjälvständigmenade dessutom att en

hade inteordbruksutskottetavgränsningsproblem. Jmedföra svåraskulle
54.1982/83:30,JoUpropositioneniuttalandenaerinrannågon s.mot

föreslog1987:32miljö SOUbättrebetänkande FörsittI en
sammanslutningarorganisationmiljövårdens attUtredningen somom

skullemiljöskyddsintressen rättoch attnaturvårds-tillvaratar ges
påskulle ankommamiljöskyddslagen. Detenligtbeslutvissaöverklaga

Regeringentalerätt.har övergavvilkaregeringen avgöraatt som
Regeringen90-talet.underMiljöpolitiken1987/88:85förslaget i prop.

remissor-kritik frånomfattandeförhadeförslagetåberopade utsattsatt
i besvärs-hållninghadepraxisi sin generösregeringenatt enganen,
beslut harberörsenskildaallaföljdmed etträttsfrågan att avsom

hinder förföreligger någotintedetöverklagamöjlighet samt att enatt
Jordbruksut-enskilda sakägare.företrädaombudjuridisk att somperson
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skottet JoU 1987/88:23 delade regeringens tveksamhet till utvidgaden
talerätt i enlighet med utredningens förslag. Förslaget genomfördes
aldrig.

27.3.2 Miljöskyddskommittén

Miljöskyddskommittén ansåg i sitt principbetänkande Miljölagstiftningen
i framtiden SOU 1991:4, 89 det inte framkommitatt någras. nya
omständigheter påverkar bedömningen frågan utvidgadsom av om en
talerätt. Kommittén lade därför inte i principbetänkandet fram något
förslag talerätt för ideella organisationer.om

Mot detta invände regeringen i propositionen En god livsmiljö
1990/91:90, 140. Enligt regeringen borde kommittén fortsätt-s. även
ningsvis fråganöverväga allmänhetens inflytande prövningenöverom
kan vidgas. Ståndpunkten biträddes Jordbruksutskottet JoUav
1990/91:30. Kommittén fick sedan tilläggsdirektiv dir. 1991:54 i
ämnet.

Miljöskyddskommittén anförde i sitt huvudbetänkande Miljöbalk
SOU 1993:27, 618 ff det i första hand ankommeratt på Naturvårds-s.
verket bevaka allmänna intressenatt vid tillståndsprövning enligt
miljöskyddslagen. Med hänsyn till verkets begränsade ochresurser
förändrade roll, innebärande mindre deltagande i enskilda ärenden och

arbete med frågor övergripande karaktär, ifrågasattemer kommitténav
inte andra kan bidra med kunskaper. skulleDet kunnaom ske genom
tillerkänna ideellaatt organisationer formell talerätt vid till-en

ståndsprövning enligt miljöbalken. Härvid måste enligt kommittén
uteslutas sådana organisationer bildats enkom för bevakaattsom
intressen i anslutning till visst projekt. Vidareett skulle undantas sådana
sammanslutningar inte har bestående och fast struktur. Desom en
organisationer skulle komma i fråga måste enligt kommittén hasom en
rättsligt bestående uppbyggnad där ledningen verksamheten vilar påav

demokratisk grund. Vidare skulle det kunna förväntasen organisa-av
tionen den varaktigt kan bedrivaatt sin verksamhet. Något krav på att
verksamheten rikstäckande bordeär enligt kommittén inte uppställas.

Miljöskyddskommittén diskuterade härefter regeringen ellerom
myndighet föreskrifter skulle bestämma vilkaannan skallgenom som

ha talerätt eller frågan skulle lösas i praxis på grundval materiellaom av
förutsättningar inskrivna i själva balken. Kommittén gjorde följande
bedömning.

Naturligtvis kan kritik riktas båda förfaringssätten.mot Sålunda kan
reglering föreskriftermot riktas bl.a. den invändningenen genom att



talerätt 523Miljöorganisatiøners1996:103SOU

bestämmasutsträckning börmöjligaitaleberättigadekretsen störstaav
allvarligareEmellertidriksdagen.dvs. ännulagstiftaren, synesav
alternativet,detreglering enligtinvändningar kunna göras mot senareen

processekonomisktkomplicerat ochbådedetta blirbefarasdet kandå att
talerättsfrågor,förutsättasdärvid kanVad ärofördelaktigt. att omsom

i handlägg-stående inslagblirdock ofta,såregelmässigtinte ettän
frågantilli sin ledakantillståndsärcnden. Dettabl.a. attningen turav

ärende italeberättigad iskallorganisationviss etthuruvida varaen
instans.avgörande i högreförförasordning måstesärskild upp

frågorförövervägande skältalaranfördadetbakgrund attMot av nu
miljövårdsintressentillvaratarorganisationerideellaförtalerätt somom

ierforderlig stadgaerhållaföreskrifter. systemetFörregleras attgenom
regeringen.endasttillkommaföreskriftsrättenbör

skulleenhetsärskildvidareansågMiljöskyddskommittén att en
klagomål frånutredauppgiftmedNaturvårdsverket,påinrättas att

Utrednings-miljöområdet.förhållanden påolikaenskilda överpersoner
utnyttjandefördelsunderlaganvändassedanskulleresultatet avsom

övrigt,arbete iför verketsdelsNaturvårdsverket har,den talerätt som
Kommit-föreskrifter.generellaförslag tillmed utarbetaexempelvis att

vidgäller Konsu-med vadlikhetifinnas skäldetansågtén att som
beteckningenNaturvårdsverketvidtjänstemanmentverket enge

Miljöombudsmannen.falldettaombudsman, i
klagoberätti-utöka kretsentveksam tillMiljöskyddskommittén attvar

intresseorganisa-yrkesfiskamasomfattatillorganisationergade ävenatt
avgränsningspro-uppkomma svåraskulledärvideftersom dettioner,

blandavgränsningenhandi förstagälla intesadesProblemenblem.
intresseorganisationer,andraochmellan dessañskeorganisationema utan

skäldock vissaansågKommitténskogsbruksområdet.ochpå jord-t.ex.
motiveradesärställning. Dettaintaryrkesfiskamatala för att en

fastighetsanknytningsådanharregel intemed de i attkommittén att en
inte tordemiljöskadelagenmiljöskyddsärenden ochisakägarede attär

Enligtallmäntbedrivs påverksamhettillämplig på vatten.somvara
intresseorganisationeryrkesfiskamasdärförskullekommittén även

miljöbalken.enligttalerätttillerkännas
föresloggjordeöskyddskommitténMiljövervägandenUtifrån de som

enligtbeslutföreskriftermeddelafårregeringenkommittén attatt om
fackligakommuner,myndigheter,statligaöverklagasbalken får av

intresseorganisationerkonsumenter,sammanslutningarorganisationer, av
miljövårdsin-tillvaratarorganisationerideellaför yrkesfiskare samt som

tressen.
framkomförslagMiljöskyddskommitténsremissbehandlingenVid av

antalföreningar.för ideella Etttalerättfråganmeningar idelade om
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remissinstanser positiva till förslaget i kritiska tillstort låtavar attmen
regeringen vilkaavgöra organisationer har klaga.rätt En vanligattsom
synpunkt överprövningsinstansenatt med tillämpningvar tydligaav
riktlinjer i lag skulle avgöra organisation får överklaga. Deom en som
inte ansåg organisationerna skulleatt ha talerätt pekade bl.a. på risker
för längre handläggningstider, ökade kostnader, delgivningsproblem och
problem vid avgränsningen taleberättigade organisationer. Fleraav
remissinstanser ansåg miljöombudsmanatt bättre kan tillgodoseen
allmänhetens inflytande. Några ansåg utvidgadatt sigrätt iatt yttraen
stället borde införas. Från håll framfördesett synpunkten det ipar att
balken bör regleras vilka slag beslut kan överklagasav som av en
organisation. Några remissinstanser ansåg hela frågan böratt övervägas
från bredare förvaltningsrättsligtett perspektiv Grupptalanutred-samt att
ningens betänkande bör avvaktas. Från något håll pekades det
värdefulla i enskildaatt gå känneratt de hargenom attsamman
möjlighet påverka utvecklingen iatt sin närmiljö, varför organisationen
inte borde uteslutas från talerätt enbart på den grunden den haratt
bildats för bevaka intressen i anslutningatt till speciellt projekt.ett

27.3.3 återkalladeDen propositionen

denI återkallade propositionen påpekade dåvarande regering fråganatt
organisationers talerätt alltmer har uppmärksammats internationellt.om

Som exempel nämndes Europarådets konvention ersättning förom
miljöskada, där ideella organisationer har tillerkänts talerätt i vissa
frågor och princip i10 Riodeklarationen, enligt vilken skallstaterna
förse de enskilda med effektiv tillgång till det processuella och
administrativa förfarandet i miljösammanhang.

Dåvarande regering ansåg de ideella organisationernasatt inflytande
tillräckligt tillgodosågs de finns representerade iatt ideellt rådgenom ett
hos miljöombudsman. Regeringen erinrade vidareen frågorattom
rörande organisationernas talerätt berörs i Grupptalanutredningen.

27.3.4 Grupptalanutredningen

Grupptalanutredningen hade i uppdrag utreda det går förbättraatt attom
möjligheterna i domstol driva anspråkatt ellerärsom gemensamma
likartade för människor.större Den lämnade betänkandeten grupp
Grupprättegång SOU 1994:151.

betänkandetI föreslogs lag grupprättegång. Med grupptalanen om
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föruppdragnågontalanGrupptalanutredningen utanmenade somen
förrättsverkningarmedflerasvarande förellerkärande personersom

bl.a.få förasskulleTalanmålet.iintede endem, är parter avatttrots
Organisationstalan.organisation

allmänkananspråkskulle tasgrupprättegångEn avuppsomavse
Särskildatvistemål.rättegångsbalkenireglernaenligtdomstol om

miljöskadelagenochmiljöskyddslageniföreslogsbestämmelser om
fastighetsmål.igrupprättegång

föreningideellbl.a.väckasfåskulleOrganisationstalan somenav
ochmiljöskyddsintressenochnaturskydds-tillvarataändamåltillhar att
ochñske-,jordbruks-,inomyrkesverksammasammanslutning ren-aven

Ävenmiljöskada.förersättningtvisteriskogsbruksnäringen, enom
Talantalan.väckaskulle fåorganisationersådanasammanslutning av

förersättningsådanatvisterandra änomfattafåskulle även om
utredningentillmed hänsynfördelarbetydandehardetmiljöskada, om

Ihandläggstvistema gemensamt.omständigheterövriga attoch
§anspråk enligt 34enskiltföreslogsmiljöskyddslagen även sammaatt
verksam-miljöfarligvidskyddsåtgärderförbud ellertalandvs.lag, om

organisationstalan.föremål förblikunnaskallhet,
hasammanslutningenskulleorganisationstalanväckafåFör att en

medlemmar.000lägst 1och haårminstunderverksamhetbedrivit tre
nämndauppfyllerintesammanslutningmedgefåskulleRätten somen

skälsärskildafinnsdetorganisationstalan,väckaförutsättningar att om
verksam-tidigareförankring,lokalasammanslutningenstillmed hänsyn

förhållande.eller någothet annat
betänkandeGrupptalanutredningensremissbehandlingen varVid av

detfrågansplittrade idelendensig iyttraderemissinstanser omde som
uttaladeremissinstanserFleramiljöområdet.pågrupptalaninförasbör

Endasttalerätt.miljöorganisationertillpositivtsamtidigtsig att ge
urvalskri-siguttaladeMiljöcentrumStiftelsenochNaturvårdsverket om

Grupptalan-ansågNaturvårdsverket attjöorganisationer.milförteriema
skallvilka kravdirekt i lagtextenförslag varautredningens somatt ange

föredrataleberättigad ärskall attorganisationföruppfyllda att varaen
Miljöskyddskommittén.förordadesordningdenframför avsom
GrupptalanutredningensinintedockgickNaturvårdsverket om

stötandedirektdetansågMiljöcentrumStiftelsenlämpliga.kriterier var
ideellavissagällaenbarttillbegränsastalerätten attföreslå attatt

yrkesverksamma.sammanslutningarochorganisationer av
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27.4 Miljöbalksutredningens överväganden

27.4.1 Allmänt talerätt för ideella föreningarom

För uppnå de målatt har uppställts för miljöpolitiken krävssom enligt
Miljöbalksutredningen omfattandeett hos inte baraengagemang
samhällsorgan också enskilda.utan Företag och enskilda förväntas bidra
med bl.a. miljötillvänd produktion och miljöinriktad livsstil. Enskildas

kan stärkas allmänhetenengagemang ökatatt inflytande igenom ge
miljörättsliga prövningar.

Allmänhetens inflytande kan stärkas olika Ettsätt. skullesätt
kunna slopa alla regleratt har talerättvara och i ställetom vem som ge

sådan tillrätt Denna lösning skulle docken få alltför långtgåendeenvar.
och svåröverblickbara konsekvenser och kan därför inte väljas.

Ett stärka allmänhetenssättannat att inflytande vidga sakägar-är att
begreppet, så härigenom fler berördaatt får möjlighet få till ståndatt
ändringar i för dem beslut. I avsnitt 26 diskuteras vilkaogynnsamma

bör Ävensakägare i miljöbalken. med detsom där valdavara sakägar-
begreppet kan dock hävda allmänhetens inflytandeatt förman litet.är
Ett lämpligt öka dettasätt inflytandeatt ideellaär organisationeratt ge
talerätt. Allmänheten får härigenom verka i miljöorga-attgenom
nisationer möjlighet påverka miljön.att

Traditionellt har i Sverige allmänna intressenansetts att skall bevakas
statliga och kommunala Somav exempel kan nämnasorgan. att

Naturvårdsverket i flera lagar har exklusiv rätt överklaga vissaatten
beslut det behövs med hänsyn till allmänna intressen.om Inom

harvattenrätten Kammarkollegiet liknande roll. Begränsadeen resurser
företrädarnagör för detatt allmänna inte alltid i tillfredsställande

utsträckning kan fullgöra denna uppgift. Med dagens statsfinansiella
situation det risk förär läget inte kommeratt förbättras. Genomatt att

miljöorganisationema talerätt och därvid låtage dem åberopa allmänna
intressen ökar möjligheterna dessa intressen beaktasatt i önskvärd grad.

Ofta saknas möjlighet få till ståndatt prövning inteen om en
myndighet initiativ till detta.tar Det finns i många fall nämligen inte
någon sakägare kan föra talan. Detta gäller främst vid tillämp-som
ningen de lagar har enbart allmänna intressenav skyddsintres-som som

Även vid andra lagar kan förhållandetse. likartat, beroende påvara
svårigheter vilkaatt sakägare,är exempelvis vid diffusaange som
föroreningar och vid föroreningar orsakar global skada.som
Om miljöorganisationer möjlighet föra mål ochatt ärenden tillges upp
högre instanser ökar möjligheten få till stånd ändringaratt i felaktiga
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riktigabliravgörandenchans0rdandramedblir större attbeslut. Det
rättspraxis ökar.skapamöjlighetenoch att

samlad.kunskapomfattandefinnsmiljöorganisationemaInom en
kunskapdennakantalerättorganisationerna tastillerkännaGenom att

läggasvikt kommaochtillförasfakta attkanHärigenomtillvara. nya
tidigare.omständighetervid andra än

ofta hardessaorganisationerlåta ärmed attfördelEn att processa
minskadinnebärakan bl.a.enskilda. Dettaekonomiska änbättre resurser
nackdeldockkanDetutköpsdenrisk för motparten. envaraatt av

kost-personligendrabbasriskerar ettenskildainte några att avatt
nadsansvar.

tankegångamamedvältalerättmiljöorganisationer stämmerAtt ge
EnligtUNCED.utvecklingochmiljökonferens 1992vid FN:s om

berördaallabästmiljöfrågorhanteras närRiodeklarationenprincip l0 i
behandlari Agenda 21Kapitel 27nivå.lämpligpådeltarmedborgare

stärkas.roll kanorganisationersicke-statligahur
miljöorgani-förframförts vägraolikahar attårenGenom argument

handläggningstidemaframkommitharFarhågor atttalerätt.sationer
harkrångligare. Detblirhandläggningenochförlängaskommer attatt

kommermiljöorganisationema attrisk forfinnaspåståttsibland atten
syfte.chikanerandeobstruerande elleriprocessa

farhågordessauppfattningMiljöbalksutredningens ärEnligt
denstuderathabl.a.efterslutsatsdennadrarUtredningen attöverdrivna.

Danmark.ochhar imiljöorganisationer Norgeöverklagarätt att som
missbrukat sinhadärorganisationernaundantagsfall fåriEndast anses

ställdes1980-talet,uppmärksammades i NorgeFrågan menrätt.
myndigheternorskauppgift frånenligtharHäreftersinaldrig spets.

har detDanmarkacceptabel nivå. Ipålegatöverklagandenantalet en
medmindreellerklagarorganisationervissaibland påståtts att mer

emellertidharmiljöorganisationerförmed klagorättautomatik. Systemet
folketinget.stöd i

ökaärenden kommerantalet attsäkertintegår sägaDet omatt om
påpekarGrupptalanutredningentalerätt. Somorganisationerideella ges

tilllederformelmagisknågonintetalerättenförändringar somär av
kostnadsreglerfaktorerAndradomstolsporten.framförköbildning som

kommerofta talerättenhurför attbetydelseocksåharbeviskravoch
utnyttjas.

uteslutasintekanhandläggningstidemaförlängningmindreEn omav
Miljöbalksutredningenenligtfårtalerätt. Dettamiljöorganisationer ges

möjligheternainflytande ochallmänhetenssamtidigteftersomaccepteras,
ökar.ändamålmiljölagstiftningensgenomdrivaatt

miljöorganisationerframförtshar mot attEtt argumentannat gesom



528 Miljöorganisationers talerätt SOU 1996:103

dettaär inte behövs,att eftersom alla berörda,är varmed harsom
alla sakägare, ändå harmenats överklaga.rätt Vidareatt har påpekats att

prövningens indispositiva karaktär medför alla villatt sig ändåyttrasom
har till detta.rätt Slutligen har det anförts organisationatt elleren en
företrädare för sådan alltid har möjlighet uppträdaen att ombud.som
Trots dessa vilka generelltargument, korrekta,ärsett Miljöbalks-anser
utredningen allmänhetens inflytandeatt inte tillräckligtär vidstort
många prövningar. Ett utmärkt öka dettasätt inflytandeatt är att ge
miljöorganisationema talerätt.

27.4.2 Rätt inleda mål ochatt ärenden

Miljöbalksutredningen först frågantar det finns anledning ochupp om
möjlighet öka ideella föreningarsatt anhängiggörarätt målatt och
ärenden. Grupptalanutredningens förslag intresse.är av

Grupptalanutredningens förslag innebär utökad talerätt för vissaen
ideella föreningar. Förslaget såvittrör, miljörätten, målavser om
ersättning enligt miljöskadelagen och mål enskilt anspråk enligtom
miljöskyddslagen. Sådana mål idag vidprövas allmän domstol och
fastighetsdomstol.

Miljöbalksutredningen har funnit nämnda måltyper skallatt flyttas
till regionalaöver miljödomstolar, avsnitt 22. Vid miljödomstolse en

skall dessa mål handläggas i huvudsak försätt närvaran-samma som
de sker vid allmän domstol och fastighetsdomstol. Domstolen skall även
i fortsättningen tillämpa rättegångsbalken. Ett överflyttande målen tillav
miljödomstol innebär därför inte något hinder genomföramot att
Grupptalanutredningens förslag.

Det förär närvarande osäkert Grupptalanutredningens förslagom
kommer genomföras. Om förslagetatt genomförs kommer grupptalan

kunna ske vidatt miljödomstol. Det finns i så fall anledning att
överväga grupptalan bör kunna ske i andraom även måltyper deän
föreslagna. I nuvarande läge finner dock Miljöbalksutredningen ingen
anledning lämna förslag påatt sådana måltyper. Nämnas skall endast att
utredningsförslaget förutsätter tvister mellan eller flera kärande ochen

eller flera svarande. Om vill införaen möjlighet till grupptalan iman
ersättningsfrågort.ex. enligt vattenlagen, krävs det antagligen väsentliga

bearbetningar Grupptalanutredningens förslag.av
Många miljörättsliga mål och ärenden sådana deär kan inledasatt
endast viss t.ex. den vill haav tillstånd elleren person visssom en

myndighet såsom i brottmål. Härutöver finns det antal ärendenett stort
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där den prövande myndigheten har officio. knappastDet äratt agera ex
möjligt ideell förening möjlighet inleda sådana ärenden.att attge en

Enligt Miljöbalksutredningens uppfattning finns det knappast
öka möjligheterna för ideella organisationer inledautrymme att att

ärenden, vad följer Grupptalanutredningens förslag.utöver som av
påpekats har juridiska möjlighet uppträdaSom attpersoner som

ombud inom förvaltningsrätten. Motsvarande finns inte vid derätt
rättegångsbalken tillämpas. de regionala miljödom-prövningar där För

stolarna kommer rättegångsbalken komplettera miljöbalkensatt
processbestämmelser. Härigenom kommer vissa prövningar, i dagsom
sker förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, i ställetenligt att

följdregleras i miljöbalken och rättegångsbalken. detta blirEn attav
miljöorganisationema och andra juridiska förlorar sin rätt attpersoner

ombud.uppträda som
förstås tänkbart införa särskild regel i miljöbalkenDet är att en om

miljöorganisationer, eller juridiska överhuvudtaget, skall fåatt personer
ske ingående överväganden,ombud. bör dock inteDetta utan meravara

eftersom det skulle något helt för prövningar reglerade inyttvara
rättegångsbalken. för övrigt tveksamt det finns något behovDet är om

ombud. organisationen villlåta miljöorganisationer Omatt varaav
biträda enskild i mål kan alltid för organisa-ett representanten en

Vid förhandling organisationentionen uppträda ombud. måsteensom
ställföreträdare. Miljöbalksutredningen läggerdessutom företrädas av en

juridiska skall fådärför inte fram förslagnågot att personer varaom
ombud vid miljödomstolen.

måli redan inledda och ärenden27.4.3 Rätt att agera

har tidigare pekat prövningsmyndighetema normalt harVi på att
ellerskyldighet beakta all utredning läggs fram i mål ärende,att ettsom

frånutredningen kommer från taleberättigad elleroavsett personom en
detta följer miljöorganisationer och andra harnågon Av att storaannan.

Miljöbalksutredningenmöjligheter föra fram sina åsikter. föreslåratt
Utredningengivetvis inte någon ändring i detta förhållande. kan inte

möjlig-heller finna behov ytterligare öka den redannågot att storaav
i pågående mål och ärenden.heten att agera

överklaga27.4.4 Rätt att

diskuteratsfrågan ideella organisationers talerätt tidigare har harNär om
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intresset främst varit inriktat organisationernas möjlighet att
överklaga. inte tillfällighet.Detta någon lämpligasteDetär ökasättet att
de ideella föreningarnas inflytande vid miljörättsliga prövningar är att

dem klagorätt.ge
har i debattenDet miljöorganisationers överklaga anförtsrätt attom

klagorätten inte bara gäller inomprocessuella materiell-att ävenutan
rättsliga frågor. Sålunda har klagorätt kunna tillmätas betydelseansetts
inom skadeståndsrätten vid tillämpning den s.k. principen skyddatav om
intresse.

Enligt principen skyddat intresse föreligger inte ersättnings-om
skyldighet för skada faller utanför regels skyddsändamål.som en
Principen har särskild betydelse i förhållandet mellan skadestånd och
straff. inom litteraturenEtt anfört exempel straff förär att varusmugg-
ling inte medför till skadestånd för konkurrenter till den smugglan-rätt
de, vilka lidit ekonomisk förlust denne kunnat sälja deattgenom
insmugglade till särskilt lågt pris. Syftet med reglerna straffvarorna om
för varusmuggling nämligen inte skydda de ekonomiska intressenaär att
hos den smugglandes konkurrenter. exempel frånEtt rättspraxis NJAär
1978 där skadestånd inte ansågs kunna vidutgå brottet hets mots.

Ävenfolkgrupp. i andra fall vid förhållandet mellan skadestånd ochän
straff kan principen aktuell. Högsta domstolen fann i NJA 1991vara s.
138 obligatorisk kontrollbesiktning fordon främjar inte bara detatt av
allmännas intresse trafiksäkerhet också bilägarens intresseutan egetav

detta.av
Beträffande offentligrättsliga bestämmelser kan enligt förarbetena till

skadeståndslagen prop. 1972:5, frågan513 vad utgörs. om som
reglernas skyddsändamål ofta besvaras med ledning reglernaav om
besvärsrätt. Den har föra talan beslut skall normalträtt att mot ettsom
kunna kräva ersättning till följd beslutets felaktighet.av

besvärsrättenAtt har viss ledning det gäller tillnäransetts rättenge
skadestånd för förmögenhetsskada grund felaktiga myndig-ren av
hetsbeslut enligt Miljöbalksutredningen inte någon väsentligutgör
invändning utvidga klagorätten. lär knappastDet praktisktmot att vara
tänkbart miljöorganisation lider ekonomisk skada grundatt en en av
exempelvis tillståndsbeslut till nackdel för miljön, och dettaett även om
någon gång skulle fallet innebär inte klagorätt vidareutan att ettvara en
skyddat intresse skulle föreligga. Liksom då det gäller tillrätten
laglighetsprövning kommunalbesvär det allmäntär ettav snarare
medborgarintresse ekonomiskt intresse tillvaratasän ett som genom
besvärsrätten.

Alla organisationer kan inte överklaga beslut enligträtt attges
miljöbalken. Någon form begränsning måste ske. finns be-Detav



Miljöorganisationers talerätt 531SOU 1996:103

träffande arbetsmarknadens och konsumentsammanslutningar inteparter
gällandenågon anledning ändra bör alltså iDessarätt. ävenatt

fortsättningen ha klagorätt. miljöorganisationemas del bör enligtFör
Miljöbalksutredningen sådan tillkomma ideella föreningar,rätten som

till ändamål tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen.har Enatt
bör alltså ha formen ideell förening för klagorättmilj öorganisation attav

skall föreligga. Endast organisationer för allmänheten ochär öppnasom
allmänheten alltså kan bli medlem och påverka bör tillerkännasdär

talerätt.
samtliga miljöorganisationer formenuteslutet låta harDet är att som

urval försökaideell förening ha klagorätt. måste ske. skiljaEtt Attav
bör respektive inte bör få överklagamellan organisationer ärsom en

uppgift. från synpunkter olyckligtgrannlaga mångaDet är statenom
lagstiftning eller ställning för eller enskildasättannat tar motgenom

grundas sakliga skälorganisationer, såvida det inte kan på t.ex. attsom
organisationen för samhällsomstörtande budskap. Urvalet kan skeut ett

i lag reglera under vilkaenligt två alternativ. Det ärsättet attena
föreligga. andra metodenförutsättningar överklaga skall Den ärrätt att

författningstext de organisationerefter dansk modell direkt iatt namnge
borgarskall få klaga. överlämna beslutanderätten till regeringenAttsom

goda förut-för organisationer, kan ha särskiltendastatt antassom
underlättar också försättningar föra talan tillerkänns klagorätt. Detatt

talerättsfrågor.slipper ställas inför ibland besvärligadomstolarna som
skäl i fråga denna metod dendetta finns detTrots ärsättaatt om

vill överklaga får detta har enligtlämpligaste. Frågan den göraom som
rättstillämpandenormalt överlämnats till desvensk rättstradition organen

regeringenstarkt i fråga det bör läggas påkanMan sättaavgöra.att om
för olika organisationer. Fråganställning för eller talerättatt ta mot en

kan dessutom ibland bligrundas politiska avvägningar.bör inte på Det
sådant fall låta regeringenfråga talan iAtt avgöraettmot staten.om en

få föra talan skulle mindre lämpligt.vilka organisationer skallsom vara
urvalskriterier för taleberättigade organisationerVi finner därför att

Förhållandevis krav bör ställas. Grupptalan-i lagtext.bör strängaanges
skall få föras organisationerutredningen föreslog grupptalanatt av som

minst medlemmar.varit verksamma i minst år och har l 000har tre
och medlemsantal kan trubbigaUtredningen anförde ålder sägasatt vara

organisationeranvända för finna lämpligainstrument attatt att men
Grupptalanutredningenfinna. Enligtnågra bättre svåraärparametrar att

organisation har verkat under inte alltfördet förhållandetär att enen
stadga och livskraft i organisa-tid bevis det föreliggerkort ett att

medlemsantalverksamhet. någorlunda tydertionen och dess Ett stort
uppslut-Grupptalanutredningen det finns goddessutom enligt att en
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ning kring organisationen och dess arbete.
Miljöbalksutredningen delar Grupptalanutredningens bedömning och

nämnda kriterier bör ligga till grund för välja vilkaatt att utanser
organisationer skall ha överklaga domar och beslut.rätt Enattsom
nackdel med föreskriva medlemstal på 0001att ett ärpersoner
visserligen lokala föreningar härigenom kan hamna utanför. de fallIatt
dessa organisationer endast lokalförening rikstäckandeutgör en av en
organisation kommer dock normalt riksorganisationen uppfyllaatt
kraven. överklagandeEtt kan då ske riksorganisationen. Dessutomav

Miljöbalksutredningen, liksom Grupptalanutredningen, kravetattanser
på ålder och medlemsantal inte bör absoluta. bör haRättenvara
möjlighet medge också mindre eller organisationer talerätt,att yngre om
det finns särskilda skäl hänsynmed till organisationens lokala föran-
kring eller tidigare verksamhet eller förhållande.något annat

Miljöbalksutredningen konsumentorganisationer ochattanser
arbetsmarknadens skall ha överklaga besluträttparter att samma som
idag. Svårare det bedöma vilka domar och beslut miljöorga-är att som
nisationer skall få överklaga.

Det otänkbart låta miljöorganisationer få överklaga samtligaär att
domar och beslut enligt balken. Uteslutet exempelvis få överklagaär att
brottmål. Detsamma gäller tvister mellan två såvida inteparter,
föreningen själv varit har möjlighet intervenera eller harpart, att
förvärvat till tvisteföremålet.rättpartensena

Bakom förslaget nämnda organisationer talerätt liggeratt ge
önskemål öka allmänhetens i miljöfrågor ochatt attom engagemang
förbättra bevakningen allmänna intressen. Med den utgångspunktenav
skall urvalet mål och ärenden På grund svårigheternagöras. attav av
dra klara mellan allmänna och enskilda intressen kommergränser
organisationerna i fallmånga få klagorätt enskilda intressenävenatt när
berörs. Reglerna nämligenmåste generella och vid vilka typervara ange

mål eller ärenden överklaga skall finnas. tänkbartDeträtt att ärav som
det i det enskilda fallet kan visa sig enbart enskilda intressenatt att

berörs. På grund reglemas generella utformning kommer organisa-av
tionerna i sådana fall ha överklaga. skulle kunnaäven Manrätt att
komma ifrån detta problem organisationerna enbartatt attgenom ange
får överklaga för tillvara allmänna intressen. skulle dock inteDettaatt ta

korrekt, eftersom organisationen precis alla andra förstås måstevara som
få överklaga dess enskilda intresse berörs. börDessutom iegetom
möjligaste detmån svåravgränsade uttrycket allmänna intressen undvikas
i lagtexten.

Miljöorganisationer har ibland begränsade intresseområden. Inom
miljörätten fattas beslutrad inte berör dem. tillkanDet exempelen som
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naturskyddsförening skall få överklaga beslutdiskuteras lokalom en
bedrivs håll landet.avseende verksamheter på Dettaett annatsom av

gäller synnerhet verksamheten endast riskerar påverka deni attom
kan tyckas det i sådant fall inte finnsomgivningen. Detnärmaste att ett

möjlighet överklaga.behov organisationen Dennanågot attattav ge
överklaga skulle i lagtexten kunna markerasbegränsning rätten attav

skall beröra de ändamål före-beslutetatt att somgenom man anger
dock inte alltid haverkar för. lokal förening behöverningen En

där den verksam. skulleändamål till det område Detbegränsat sitt är
ligger inomtalerättslig fråga huruvida beslutetdessutom bli en

skulle skapa problem eftersom frågan oflaintressesfár.föreningens Detta
berörainföra rekvisitet beslutet skallblir svårbedömd. Genom att att

fråganproblem jämförbart medorganisationens intressen skapas ett om
behovsakägare. finns dessutom knappast någotöverklagande Detären

från de olika organisa-rekvisit. kan nämligen utgåsådant Man attettav
utanför derasbeslut fallerinte kommer överklagationerna att som

intresseområden.
skall fåmiljöorganisationervalet mål- och ärendetyperVid somav

vilket skallbetydelseöverklaga har det viss prövaorgan somen
fåför låta organisationernafinns goda skälöverklagandet. Det att

ärenden skallsådana mål ochöverklaga endast överprövas avsom
Miljööverdomstolen.miljödomstol eller

relativt sällan utnyttjadefrån denbortserOm rätten attman
arbetsmarknadens och konsumentorga-fallöverklaga i vissa partersom

för miljöorganisationerföreslagen klagorättnisationer har, saknar
denvadmiljörätten. måstemotsvarighet inom Det övervägasnoga

organisa-konsekvenser för prövningen. Omföreslagna får förrätten
miljödom-vid andra instanseröverklagationerna änävenrätt attges

för dessa instanser. Till dettastolar processreglemamåste ävenöverses
allakunnaknappast kommerlagtextenkommer attatt svarge

till rättstillämp-överlämnasprocessuella frågor. Vissa frågor måste
underlättas enbartpraxis kommerUtvecklingenningen. attatt av enav
kommer uppstå.har de frågorinstans pröva attatttyp somav

förutsättaklagorätt börprocessuell fråga uppkommerEn är omsom
Miljöbalksutredningenaktiv i underinstansen.organisationen har varitatt

organisa-Undantag kan dock tänkasdetta bör fallet. näratt varaanser
varit aktiv i första instans.för inte hahar giltig ursäkttionen atten

giltig ursäkteller ärende kan intemålBristande kännedom ett varaom
ärendet har kungjorts.målet ellerom

delgettsorganisation måste hataleberättigadfrågaEn är om enannan
kraft. Utredningen inteskall vinna lagaavgörande för dettaattett anser

detta.
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Vidare uppkommer frågor för rättegångskostnader.om ansvar
Miljöbalksutredningen organisationerna inte bör ha tillatt rättanser
ersättning för rättegångskostnader och inte heller skyldighet att ersätta
andras rättegångskostnader.

Enligt Miljöbalksutredningens mening bör alltså organisationerna
enbart få överklaga sådana mål och ärendentyper överprövasav som av
miljödomstol eller Miljööverdomstolen. Denna princip kan dock inte
följas helt och hållet, eftersom enligt utredningens förslag kommunala
beslut skall överklagas till länsstyrelse och först därefter till miljödom-
stol. sådanaI fall bör organisationer därför få överklaga till länsstyrelse.

tänkbartDet i framtidenär andra mål och ärendenatt även kan bli
aktuella sådana skall överklagasän till miljödomstol eller Miljö-som
överdomstolen.

De mål och ärenden organisationerna börtyper få överklagaav som
måste preciseras ytterligare. Det svårt hitta några andraär urvalskri-att
terier de redan har berörts,än nämligen de typiskt skallatt rörasettsom
allmänna intressen och de skall miljödomstol.överprövasatt av

Miljöbalksutredningen finner det lämpligt miljöorganisationeratt
skall få överklaga domar och beslut tillstånd, godkännande ochom
dispens, beslut myndigheter inte ingripa eller vidta andra åtgärderattav
med stöd balken beslut åtgärdsplaner miljökvalitets-samt närav om en

har kan framtidenDet i tänkasöverträtts. organisationernaattnorm ges
möjlighet överklaga ytterligare slag mål och ärenden.att av

27.4.5 åberopaRätt allmänna intressenatt

ideellaNär föreningar talerätt aktualiseras frågan i vilken månges
enskilda bör få åberopa allmänna intressen. Ovan har rättslägetsagts att
får oklart vad gäller för enskilda åberoparätt enbartattanses vara
allmänna intressen till stöd för talan. viktigt skälEtt för ideellaatt ge
föreningar talerätt har därigenom sannolikheten ökar försagts attvara

allmänna intressen beaktas i rättstillämpningen.att Vidare skall
allmänhetens ställning stärkas. förefallerDet alltså inte särskiltstämma
väl med de tankar liggeröverens bakom den här föreslagnasom
reformen, enskilda inte skall få åberopa enbart allmännaatt intressen.

Statliga och kommunala har för tillett stort att attorgan ansvar se
miljölagama följs. gäller framförDetta allt beträffande allmänna
intressen. Bristande ekonomiska denna uppgift inte alltidgör attresurser
kan genomföras. Brister i tillgodose allmänna intressen kan vidareatt
bero på felaktiga prioriteringar. Vad brukar betecknassom som
allmänna intressen ofta rad intressen inbördesär oförenliga.ären som
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tydlig konflikten mellan exploatering och bevarande.Mest Denär
skall intressenmyndighet bevaka allmänna måste bedöma vilketsom

intresse Vid detta val finns det risk för intresseväger tyngst. att ettsom
förenligtprioriteras inte med miljölagstiftningens syfte.ärsom

enligt Miljöbalksutredningen otillfredsställandeDet ingen skallär att
möjlighet tillse de allmänna intressena beaktasha deatt att om

myndigheter bevaka intressenhar dessa olika skäl inte fullgörattsom av
sina uppgifter.

allmänt intresse skapar ofta bekymmer i rättstillämp-Begreppet
ningen. har pekats svårigheten mellanHär gåravgöra gränsenatt var
allmänna enskilda intressen. Allmänna och enskilda intressen kanoch

ofta sidornämligen beskrivas två mynt.som av samma
vissa fall där enskilda får överklaga kan fråga sig vad de kanI man

anföra till för inte får åberopa allmännastöd sin talan de intressen.om
exempel kan naturvårdslagens regler strandskydd.Som nämnas om

har syfte skydda allemansrätten djur- och växtliv.Dessa att samtsom
alltså enbart allmänna intressen skyddas. Enskilda har ändåDet är som
överklaga strandskyddsbeslut, förutsatt de sakägare. Omrätt äratt att en

eller länsstyrelse beslutar generellt upphäva strandskyddetkommun att
område f°ar alltså den fastighet inom områdetinom visst ägerett som en

överklaga beslutet och yrka beslutet upphävs. svårt vadDet äratt att se
fastighetsägaren kan åberopa till stöd för sitt överklagande, inte justom

Ägaren strandskyddsärendet medallmänna intressen. kan knappast i
slippaframgång åberopa sitt enskilda intresse attav nya grannar.

låta enskilda få åberopa allmänna intressennackdel medEn är attatt
för samhället i formdetta kan medföra ökade kostnader av mer

kan i leda fram tillomfattande prövningar. prövningar sinDessa tur
miljöhänsyn skall Sådana hänsyn kan förståsbeslut ökade tas.attom

Kostnadsökningama skall dock inte överdrivas.också kostsamma.vara
ekonomisk bedömning i frågan,dessutom svårt någonDet är göraatt

kostar.eftersom miljö ocksåsämreen
Överprövningbyggutredningen har i sitt delbetänkandePlan- och av

föreslagitbeslut i plan- och byggärenden SOU 134 det i plan-1994: att
och bygglagen regel föreskriver vid prövningentas atten som av

skall besvärsmyndigheten inte beaktabesvär enskild klagandeav en
åberopade motstående allmänna intressen. Frågan eventuelltär ettom
genomförande får betydelse för frågandenna bestämmelse närav
allmänna intressen skall beaktas vid överklaganden enligt miljöbalken.
Enligt Miljöbalksutredningens uppfattning förhållandena dock inteär
jämförbara. kan nämligen plan- och byggområdet hävdasDet att en
statlig Överprövning kommunala beslut innebär inskränkning i denav en
kommunala självbestämmanderätten och det decentraliserade besluts-
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fattandet. kap.I 12 plan- och bygglagen finns regler statlig kontrollom
och det kan diskuteras kontroll därutöver skall ske vid över-om
klaganden. Motsvarande kan inte föras miljöbalkensresonemang
område, där det normalt statliga myndigheters beslutär överklagas.som

eventuelltEtt genomförande Plan- och byggutredningens förslagav
påverkar därför inte frågan allmänna intressen skall beaktas vidom
överklaganden enligt miljöbalken.

Miljöbalksutredningen har finnasvårt några skäl för enskildaatt att
inte skall få åberopa allmänna intressen. Om vill det säkertgöra attman
dessa intressen beaktas, vilket förstås vill, bör rimligen låtaman man

helst få åberopa dem. innebärDetta naturligtvis inte detattvem som
allmänna får minskad roll det gäller bevaka de allmännanär atten
intressena.

Den tidigare oklarheten i praxis det skulle kunnagör att vara
motiverat föreslå lagparagraf klagande får åberopaatt atten om
allmänna intressen, samtidigt åberopa enskilda intressen.även utan att

dockDetta fråga slag traditionellt brukarär iett avgörasen av som
praxis. införandetGenom med miljödomstolar kommer iett systemav
miljöbalken möjligheten till fast prejudikatbildning öka. Miljö-atten
balksutredningen därför frågan i fortsättningen börävenattanser

i praxis.avgöras
bör avslutningsvisDet pekas på fråganatt är attom vem som anse

sakägare inte påverkas eventuellt vidgad åberoparätt attsom av en
allmänna intressen. Sakägarbegreppet behandlas i avsnitt 26.

27.5 Behövs Miljöombudsmanen

UppgifternaFörslag: till allmänna intressen frågoriatt ta vara
miljön och verka för avhjälpa faktiska missför-rör attsom

hållanden och brister betydelse för miljön i lagstiftningenav
skall tillgododses attgenom

de ideella organisationerna får talerätt,-
miljömyndigheterna följer praxis och initiativ till detarupp-

förändringar visar sig behövas inom varje myndighetssom
ansvarsområde, och

Naturvårdsverket får det övergripande och centrala ochansvaret-
avdelar särskilda för dessa ändamål.resurser

Miljöbalken viktigt verktyg i skapa hållbartär strävanett att ett
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eller pådrabbasenskilda medborgarnaofta desamhälle. De är av,som
missförhållanden. Detmiljömässiga äruppmärksammar,sätt avannat

målmiljöbalkenstillgodose attmöjligheternabetydelse för attstörsta
Medborgarnasbeaktas.miljönfrågori rörallmänna intressen som

åtgärder.tilloch ledatillmåsteerfarenheter tas vara
framkommerbristerdebetydelseavgörandeockså attDet är somav

kompletteringardeochavhjälpslagstiftningentillämpningen attvid av
genomförs.påkalladeärsom

miljön,belastningökadofta tillledersamhällsutvecklingen en
medförutvecklingenmiljöpåverkan. Mendessutomoch typer avnya

ochförebyggaundvika,möjligheterökadeochkunskap attockså större
förändrasoch regleråtgärderBehovetmiljöförstöringen.begränsa av

ochbehovenförändradeutveckling.i Desamhällesnabbt imycket ett
påkallat,och, detåtgärdermed ärnäralltidbörmöjligheterna mötas upp

regler.ändrade
breddamöjligheterolikaövervägde attMiljöskyddskommittén

nämndesdirektivenmiljöskyddsfrågor. Iinflytande iallmänhetens som
skulleorganisationerideelladelsmöjlighetersådanaexempel på att

ideltaeller sättprövningsprocesseni annatpartsställningfåkunna
tillsättas.skulle kunnamiljöombudsmansärskilddelsden, att en

regeringenhuvudbetänkandei sittföreslogMiljöskyddskommittén att
ideellaförtalerättföreskriftermeddelabemyndigandeskulle att omges
inrättaLösningenmiljövårdsintressen. atttillvaraorganisationer tarsom

betydandetillhänvisningmedbl.a.avfärdades attmiljöombudsmanen
talerättämbetesådantinträdaskulle kunnakomplikationer ett gavsom

Naturvårdsverket.framför alltvid sidanmiljöfrågori av
Naturvårdsver-vidsärskild enhetkommitténföreslog attDäremot en

miljöområdetklagomål påenskildasuppgifthade till emotket att tasom
enskildastärkaförinrättasbordedessautreda attoch personers

miljöorganisationema. Envid sidanhördasigmöjlighet göraatt om
beteckningenkunnaskulleNaturvårdsverketvidtjänsteman ges

vid Konsu-KonsumentombudsmannenmedlikhetiMiljöombudsman
fråga.i dennainte enigKommitténmentverket. var

förslagMiljöskyddskommitténsfrångickregeringendåvarandeDen
iställetföreslogmiljöbalk och attpropositionenåterkalladei den enom

MOMiljöombudsmannenbeteckningenmedmiljömyndighetfristående
iintressenallmännatillvaraskulleMOSyftetskulle inrättas. taattvar

myndig-andraiolikaingripabefogenhet sättoch hamiljöfrågor att
ärenden.sådanahanteringheters av

propositionenåterkalladedenenligtskulleuppgifterMO:s samman-
fattningsvis attvara

klagomålorganisationersochenskildautredaochta emot personers-
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i miljöfrågor,
följa rättstillämpningen på miljöområdet och verka för bristeratt-

avhjälps,
utfärda förelägganden miljöskyddsavgift,om—
flytta tillsynsansvaret i vissa fall från myndighet tillen- en annan,
påkalla omprövning i de fall det föranlettär lokala omständigheter- av

eller det föreligger allmänt intresseett principiell karaktär ochav
överklaga beslut allmänna intressen inte beaktats i tillräckligom grad.-

Till MO skulle knutet råd med samrådsfunktionett beståendevara en
ideella organisationer.av
Miljöbalksutredningen vill rörande denna fråga anföra följande.

Utredningens förslag till miljöbalk medför alla de uppgifteratt som var
tänkta ankomma på MO tillgodosesatt sätt.annat

Ett motiv har anförts för inrätta MOatt de ideellasom är atten
organisationerna, i deras egenskap språkrör för allmänheten, skallav
möjlighet effektivare i dagatt än medverka i de offentliga beslutspro-

på miljöområdet. Miljöbalksutredningencesserna går emellertid ännu
längre sitt förslag ideella organisationeratt skallgenom tillerkännas

Äventalerätt. enskilda får, i den mån de sakägare, möjlighetärpersoner
grunda sin talanatt verksamhets inverkan på allmänna intressen.en

Vad gäller allmänna intressen i mål och ärenden skall för övrigt dessa
tilltas Naturvårdsverket, Kammarkollegiet eller länsstyrelsenvara av

efter regeringens bemyndiganden.
Beträffande miljöskyddsavgift föreslår Miljöbalksutredningen att

denna miljösanktionsavgift.ersätts Tillsynsmyndigheten skallav själven
ha beslutarätt påförandeatt miljösanktionsavgift såom av snart en
överträdelse kan föranleda sådan avgift konstaterats. Dettasom torde

betydligt effektivare lösningvara än MO skallen utfärdaatt etten
sådant föreläggande.

I den återkallade propositionen har MO också givits flyttarätt att
tillsynsansvaret och exempel på det kannär aktuellt för MOsom vara

det har jävssituationergöraatt tagits dvs. myndighet harattupp, samma
för drift och tillsyn. Enligt Miljöbalksutredningensansvar förslag

ankommer det på regeringen fördela tillsynsansvaretatt mellan
myndigheterna i enlighet med vissa angivna principer. Tillsynsansvaret
kan, och bör i många fall, överlåtas till kommun från statlig myndighet,

sådan överlåtelse kan också återkallasmen det visaren sig finnasom
fog för det.

MiljöbalksutredningensI förslag understryks principen drifts- ochatt
tillsynsansvar alltid måste skiljas åt. Den tillsynsorganisation som
Miljöbalksutredningen föreslår får MO:sgöra uppgift flyttaanses att
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också fåttTillsynsmyndighetema harobehövlig.tillsynsansvaret en
vilketmöjligheter vidta åtgärderställning ochstarkare större att

tillsynsfrågor.för bevakaMOtalar behovetytterligare attemot av en
förändringar i lagstiftningenoch initiativ tillpraxisUppföljningen av

harligga de myndigheteruppgift bör påfår ettsomsomanses vara en
Även enligtövriga uppgiftermiljöskyddet. deochför hälso- somansvar

vi börborde ankomma MOpropositionenåterkalladeden menar
Naturvårdsverketfårmiljömyndigheter. Såbefintligaligga t.ex.

initiera omprövning.
miljöbalkförslag tillMiljöbalksutredningensblirSlutsatsen att

intressen MOtill demöjligheterförbättrademedför sådana att ta vara
ochnormala prövningssystemetför detinomtänkt bevaka,att ramenvar

Miljöombudsman-myndighet,särskildmyndighetsorganisationen, att en
funktion.inte fyller någonnen,

förvaltningsmyndighetcentralNaturvårdsverket kommer som
uppgifterna lösesförövergripandedetmiljöområdet ha attansvaretatt

uppföljningengäller bådeändamålsenligt Dettaeffektivt och sätt.ett
förverkaoch skyldighetenoch förslagklagomålallmänhetens att attav

långsiktigtförställstill de kravlagstiftningen att ensomanpassas
arbete börskall kunna uppnås. Dettasamhälletutvecklinghållbar av

därför inte skälfinnsverksamhet. DetNaturvårdsverketshelagenomsyra
skallsärskild enhetskall inrättaNaturvårdsverketföreslå attatt somen

tillverkligenintressenuppgifter. dessa ärAtthandha sådana tas vara
Naturvårdsverket särskiltfinns skälbetydelse detsådandock attattav

miljöbalkenmöjligheterändamål så deför detta attavsätter gerresurser
i praktiken.få genomslagkan
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Tillsyn28

Vårt uppdrag28.1

både allmännaantal bestämmelser,Miljöbalken innehåller stortett
för viss utpekad verksamhet.och särskilda regleraktsamhetsregler

vidtar åtgärdsig och någonreglerna riktarMånga mot en somvarav
fall reglernamål och syften. vissamotverka miljöbalkens Ikan ärsom

del bestämmelserför näringsverksamhet.gälla endast Enbegränsade att
följs avgörandereglernaistället myndigheterna. Attriktar sig ärmot av

säkerställabalkens mål.för möjligheten nå Förbetydelse attatt
fungerande och effektiv till-krävs välefterlevnaden reglerna enav

skall för balkensmyndighetersynsverksamhet. De som ansvara
och kontrollerande åtgärderförebyggandeefterlevnad bör både genom

skalltillsynsmyndighetemaregler följs.verka för balkens För attatt
tillsynsregelsys-effektivtskyldighet måstefullgöra denna sinkunna ett

tilldelasMyndigheterna ocksåregler. måstebland balkensingåtem
de möjligheterde kan använda sigsåtillräckliga att somavresurser

balken ger.
lämpligdirektiven föreslåskall enligtMiljöbalksutredningen en

myndighets-de samladeenligt miljöbalken såorganisation för tillsyn att
för fångaeffektivt ochutnyttjas påfördelas och sätt attettresurserna
samordnaderationaliseringsvinster dentillde möjligheter somupp

tillsynsansva-uppdelningenUtgångspunktenlagstiftningen är att avger.
idag.tydligarebörlänsstyrelsen och kommunernamellan ängörasret

liksom högtsäkerställa hög kompetensangelägetvidareDet är att
effektivitet i tillsynsarbetet.ochställda krav rättssäkerhetpå

förslag ochrättstillämpningen uppnås. Deenhetlighet iVidare bör en
Miljöskyddskommittén ochlämnadesställningstaganden avavsom

bör enligtför god livsmiljöarbeteUtredningen kommunernas enom
delar detvidareutvecklas i deutgångspunkt ochdirektiven tjäna som

behövs.
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28.2 Vad tillsynär

Förslag: Tillsynsbegreppet definieras. Definitionen itas
lagtext. Tillsynsmyndigheternas understryks.ansvar

Vid granskning tillsynen de olika Iagområdenöver föreslåsen av som
ingå i miljöbalken, kan konstateras tillsyn bedrivs rad olikaatt av en
aktörer och tillsyn synnerligen vitt begrepp.är Tillsyn kanatt ett använt
variera från inspektions- eller kontrollbesök till verksamhet ärsom mer
uppföljnings-, uppsikts- eller främjandeinriktad. Den utför tillsynensom
kan kommun, länsstyrelse eller central myndighet.vara en en en

kallasDärutöver ibland verksamhetsutövarens kontroll denegen av egna
verksamheten for tillsyn.

Eftersom miljöbalken skall tillämpas på rad skilda områden bören
tillsynen till viss del från område till område.anpassas

Övervägandena i miljöbalken införa tillsynsbe-attom gemensamma
stämmelser förutsätter begreppet tillsyn klart definieras. En sådanatt
definition bör i lagtexten. tillsynBegreppet bör i princip förbe-tas
hållas myndigheternas arbete med till gällande regler elleratt attse
meddelade villkor efterlevs. För detta arbete krävs lämpligt utformade
tillsynsbestämmelser. De myndigheter får befogenheter utnyttjaattsom
dessa bestämmelser bör kallas tillsynsmyndigheter. På tillsynsmyndig-
heterna bör emellertid ankomma andra uppgifter deäven än som
framgår lagtexten. Sådana andra uppgifter bör dock inte medföraav
befogenheter ingripa med tvångsåtgärder enskildaatt mot personer.
Exempel på sådan verksamhet information i allmänhet och rådgivningär
i enskilda fall. Stödjande och främjande verksamhet är störstaav
betydelse för framgångsrikt miljöarbete.en

sambandI med reglering tillsynsansvar bör skiljas på den delav av
tillsynen enbart den myndighetsutövande tillsynen, dvs.som avser
tillsynen efterlevnaden miljöbalkenöver eller regler utfärdade medav
stöd miljöbalken å sidan och förebyggande och stödjandeav ena
åtgärder å andra sidan.

Tillsynsmyndigheterna har inte bara skyldigheträtt, ävenutan atten
bedriva kontrollerande tillsyn myndighetsutövning med degenom
verktyg tillstår buds miljöbalkens regler. överträdelserNärsom genom

straffbelagda upptäcks vidär tillsynen tillsynsmyndighetenärsom
skyldig anmäla misstanke brott till åklagarmyndigheten.att Attom
tillsynsmyndigheten verkligen anmäler brottsmisstanke förut-är en
sättning för straffbestämmelserna skall få avsedd betydelse föratt
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efterlevnaden. Tillsynsmyndighetens skyldighet effektivutövaatt en
tillsyn bör understrykas i miljöbalken.

Centrala, regionala och lokala myndigheter bör möjlighetäven ges
till stödjande och främjande verksamhet. Sådan verksamhet skapar
förutsättningar för regelefterlevnad. stödjande ochDen främjande
verksamheten bör huvudregel följa för den myndig-ansvaretsom
hetsutövande tillsynen. stödjande åtgärderna kan bl.a.De bestå av
information och rådgivning angående gällande regler i enskilda fall eller

kampanjform.i
har de centrala tillsynsmyndighetemaDärutöver förett attansvar

tillsynen bedrivs ändamålsenligt både med avseende på lokala, regionala
och nationella förhållanden. De centrala tillsynsmyndighetema skall
härvid stödja, samordna, följa och utvärdera den regionalastyra, upp
och lokala tillsynen, eller, sammanfattningsvis, tillsynsvägledning.ge

så kallade miljöstrategiarbetet med bl.a. uppföljningDet långsiktigaav
eller övergripande miljömål tillhör också de centrala tillsynsmyndig-
heternas ansvarsområde.

28.3 Tillsynen i dag

flertalet de lagar föreslåsInom sammansmältas i miljöbalkav som en
finns krav eller flera myndigheter skall tillsynutövaatt över atten
gällande bestämmelser efterlevs. Fördelningen för tillsynenansvaretav
enligt gällande förordningarlagar och i detta avsnitt. Vipresenterasnu
skiljer på vad kan tolkas operativ, dvs. direkt tillsyn, respekti-som som

vad övergripande och karaktären uppsikt. Stats-Iärve som mer av
underlagsrapport till utredningen beskrivskontorets nuvarande ansvars-

fördelning inom miljöbalken lagområdesvis utförligt. Rapportenmer
finns tillgänglig miljödepartementet. följer översiktligHär en
beskrivning.

Naturvårdslagen 1964:822
Operativ tillsyn: Länsstyrelserna, i begränsad utsträckning övertaget-

kommunerna, i vissa frågor skogsvårdsstyrelsemaav
Tillsynsvägledning, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsenmotsv:-

1994: 1818 åtgärder beträffandeLagen djur och tillhörväxterom som
skyddade arter

Operativ tillsyn: Länsstyrelserna——
Tillsynsvägledning, motsvarande: Naturvårdsverket-
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Miljöskyddslagen 1969:387
Operativ tillsyn: Länsstyrelserna tillståndspliktig verksamhet med-

undantag för det kommunerna övertagit. /MHNKommunerna an-
mälningspliktig verksamhet och verksamhet varken anmälnings-ärsom
eller tillståndspliktig det frivilligt övertagits tillståndspliktigsamt som av
verksamhet. Länsstyrelserna tillsynen all miljöfarligutövar över
verksamhet Försvarsmakten, Försvarets materielverk ellerutövassom av

radioanstalt.Försvarets
Tillsynsvägledning, Naturvårdsverketmotsv:-
Tillsynsvägledning kommunerna: Länsstyrelsernamot-

Renhållningslagen 1979:596
Operativ tillsyn: GeneralläkarenKommunerna,-
Regional uppsikt, Länsstyrelserna, Generalläkarenmotsv:-
Tillsynsvägledning, Naturvårdsverket, Generalläkarenmotsv:-

Lagen 1976:1154 förbud dumpning avfall imot vattenom av
Operativ tillsyn: Länsstyrelserna i samverkan med lokala tullmyndig--

heter och Kustbevakningen
Tillsynsvägledning, motsvarande: Naturvårdsverket i samråd med-

Generaltullstyrelsen och Kustbevakningen

Hälsoskyddslagen 1982: 1080
Operativ tillsyn: Kommunema/MHN, Generalläkaren-
Regional uppsikt, Länsstyrelserna, Generalläkarenmotsv:-
Tillsynsvägledning, Socialstyrelsen, Naturvårdsverket SoSmotsv:-

tyngdpunkt frågor medicinskpå och hygienisk karaktär, inklusiveav
inomhusmiljö, Generalläkaren

Lagen kemiska produkter 1985:426om
Operativ tillsyn: Kemikalieinspektionen tillverkare och importörer,-

Länsstyrelserna och kommunema/MHN, Generalläkaren
Regional uppsikt: Länsstyrelserna, Generalläkaren-
Tillsynsvägledn ing, Kemikalieinspektionenmotsvarande: utrednings--

skyldighet, klassificering, märkning, begränsningar utsläppande påav
marknaden Naturvårdsverketm.m., yttre miljö, Boverket, Läkeme-
delsverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Generalläkaren

förhandsgranskningLagen 1991:639 biologiska bekämpnings-om av
medel

Operativ tillsyn: Länsstyrelserna-
Tillsynsvägledning, motsvarande: Kemikalieinspektionen-
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spridning bekämpningsmedel skogsmark1983:428Lagen överom av
SkogsvårdsstyrelsemaOperativ tillsyn:-

SkogsstyrelsenTillsynsvägledning, motsvarande:——

svavelhaltigt bränsle1976:1054Lagen om
kommunernaOperativ tillsyn:-

uppsikt, motsvarande: LänsstyrelsernaRegional-
motsvarande: NaturvårdsverketTillsynsvägledning,-

hushållning med 1987:12Lagen naturresurserom
Operativ tillsyn: Länsstyrelserna-
Tillsynsvägledning: Boverket-

Vattenlagen 1983:291
Operativ tillsyn: Länsstyrelserna-

skötsel jordbruksmark1979:425Lag om av
LänsstyrelsernaOperativ tillsyn:~

motsvarande: JordbruksverketTillsynsvägledning,-

Gentekniklagen 1994:900
enbart centralt tillsynsansvar.Förordningen stadgar1994:901 ett-

Arbetar-för den operativa tillsynen:myndigheterDessa ävenansvarar
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen,skyddsstyrelsen, Fiskeriverket,

Läkemedelsverket, LivsmedelsverketSkogsstyrelsen,
Gentekniknämnden, NaturvårdsverketSamordningsansvar:-

Centrala myndigheter28.3

har centralt tillsynsansvar inom miljö-flertal statliga myndigheterEtt ett
centrala myndigheterna hade tidigareoch hälsoskyddsområdet. De en

meddela föreskrifter och utfärdauttalad uppgift attatt styra genom
skulle tillämpas. Bestämmelserna iallmänna råd hur lagstiftningenom

begränsar möjlig-verksförordningen 1995:132227-28 numera
på dettaheterna sätt.att styra

stället de centrala myndigheternas uppgiftUnder år har i attsenare
den lokalt bedrivna verksamheten, bl.a.följa och utvärderaupp

fram kunskapsunderlag ochtillsynen, betonats. Behovet attatt taav
också framhållits.initiera samordna utvecklingsarbete haroch

rollerbetydelsefulla myndigheterna har centralaBland de mera som
miljöbalkenlagar föreslås ingå iinom tillsynen enligt de ärsom

16-072918
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Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Boverket.
Naturvårdsverket har centralt tillsynsansvar enligt miljöskyddslagen,
renhållningslagen, hälsoskyddslagen och lagen kemiska produkter.om
Naturvårdsverket har också samordnande funktion avseendeen
genteknisk verksamhet. Socialstyrelsen har centralt tillsynsansvar enligt
hälsoskyddslagen och Boverket enligt lagen hushållning medom
naturresurser.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket skall samlande och pådrivande i milj övårdsarbetetvara
nationellt och internationellt. Naturvårdsverkets uppgift byggaär att-

kunskap, sprida den och till den kommer till användning.attupp se
Arbetet går försepå riksdag och regering med underlag för detut att
miljöpolitiska beslutsfattandet och sektorsmyndigheter,att gentemot
regionala och lokala myndigheter, näringsliv och allmänhet verka för
åtgärder och handlingsmönster leder till uthållig utveckling. Försom en
närvarande prioriteras areella näringar och biologisktransporter,
mångfald industrifrågor, och avfall.samt varor

Naturvårdsverket arbetar inom samtliga problemområden utskiltssom
med utgångspunkt i de politiskt beslutande målen för miljöarbetet

klimatpåverkande gaser-
uttunning ozonskiktetav-
försurning och markvattenav-
fotokemiska oxidanter/marknära ozon-

luftföroreningar och bullertätortemas-
övergödning och markvattenav-
påverkan metallergenom-
påverkan organiska miljögifterav-
introduktion och spridning främmande organismerav-
nyttjande mark och produktions- och försörjningsresursvattenav som-
exploatering mark och för bebyggelse, anläggningar ochvattenav-

infrastruktur
anspråk särskilt värdefulla områdenmot—
brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter-

Naturvårdsverket arbetar flerapå inom flera fält och med olikasätt
metoder; Miljöforskning, miljöövervakning och inventeringar, aktions-

och utredningar, internationellt arbete, miljölagtillämpningprogram
föreskrifter, allmänna råd, tillsyn, bidrag och ersättningar, markförvärv
och vård, information och utbildning.
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Miljöövervakningen syftar till beskriva miljötillståndet, framatt ta
beslut följaunderlag för och åtgärder och bedöma miljöhotenssamt

utveckling och effekterna vidtagna åtgärder. arbetet ingårI attav
olika förekomst och utbredninginventera och övervakanaturtypers

miljötillståndet och dess förändring.
Naturvårdsverket tilldelades den juli rollen1994 ansvarigl som

myndighet för miljöstatistiken. sådan skall verket produceraSom
officiell statistik bl.a. utsläpp och avfall. Verket har också ettom ansvar

den internationella rapporteringen bl.a. till Environ-för EEA European
mental miljöagentur i Köpenhamn.Agency, EU:s

Naturvårdsverket följer och utvärderar miljöarbetet olikapåupp
återför resultatet till berörs.samhällsområden demsamt som

tillsynsuppgifter enligt flertalNaturvårdsverket har lagarett som
miljöskyddslagen,föreslås ingå i miljöbalken, renhållningslagen,

hälsoskyddslagen, lagen kemiska produkter, lagen förbud motom om
dumpning avfall i och lagen svavelhaltigt bränsle. Ivattenav om
naturvårdslagen naturresurslagen har verket liknande roll,och en men
denna inte uttryckt i tillsynstermer.påär sättsamma

Naturvårdsverket har uppgifter både central tillsynsmyndighetsom
tillsynsmyndighet.och operativsom

central tillsynsmyndighet har verket stödja, samordna,Som att styra,
tillsynfölja och utvärdera den operativa bedrivs vid länsstyrel-upp som

och de kommunala miljönämndema. sker bl.a.Detta attserna genom ge
råd och branschfaktablad, kurser och seminari-allmänna attut arrangera

och för juridiskinitiativ till tillsynskampanjer ochattatt ta svaraer,
Äventeknisk expertrådgivning i enskilda tillsynsärenden. förstärkningen

utveckling företagens egenkontroll ingår i verkets tillsynsarbeteoch av
vid bemärkelse. Verket har under våren 1996 fastställt hand-i en

lingsplan för detta sitt vägledningsarbete. Förberedelser förpågår att
börja tillämpa för systematisk utvärderingfr.o.m. 1997 ett program -

kvalitativt och kvantitativt länsstyrelserna och de kommunalaav-
miljönämndemas tillsynsarbete i de delar berör verketssom ansvarsom-
råde.

Vad gäller miljöskyddslagen m.fl. lagar inom miljöskyddsområdet
har Naturvårdsverket också, vid sidan länsstyrelserna och deav
kommunala miljönämndema tilldelats befogenheter operativutövaatt
tillsyn.

det gäller tillsyn verksamheter/anläggningar enligt miljö-När av
skyddslagen och lagen kemiska produkter har verket traditionom av
huvudsakligen avstått från arbeta operativt förutom inslag i vissaatt som
tillsynskampanjer, med hänvisning till den fortlöpande, operativaatt
tillsynen angelägenhet för länsstyrelserna och denärmast är en
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kommunala miljönämndema. Verket har enbart ingripit i speciella
situationer då behov förelegat.

direktEtt för den operativa tillsynen har verket i frågaansvar om
några, begränsade delar lagen kemiska produkter, be-t.ex.av om
träffande vissa innehåller CFC.varor som

Organisatoriskt verkets tillsynsansvar fördelatär respektive
sakenhet inom industri- och kretsloppsavdelningen, samhällstekniska
avdelningen och naturresursavdelningen. Enheten för miljörätt och
tillsyn inom miljötillsynsavdelningen har samordnande funktion.en

Kemikalieinspektionen

Kemikaliekontrollens syfte minska riskerna för skadorär att
Övergripandemänniskor och miljö till följd kemikalieanvändningen.av

mål för kemikaliekontrollen i 1993/94:163, bet.angavs prop.
1993/94:JoU23, rskr. 1993/94:273.

En utgångspunkt för kemikaliekontrollen i Sverige företagenär att
har huvudansvaret för de kemiska produkter de levererar. Användare
och andra hanterar kemikalier för den faktiskaattsom ansvarar
hanteringen inte orsakar skador. Tillsynsmyndighetemas viktigaste
uppgift inom kemikaliekontrollen till företagen vidtarär att attse
åtgärder för minimera miljö- och hälsoriskema.att

KemikalieinspektionensEn huvuduppgifter verka förär attav en
bättre kännedom de kemiska riskerna i dagens samhälleom genom
ökade kunskaper kemikaliers egenskaper, förekomst och användningom

bättre och produktinformation.samt genom varu-
Vidare skall driva utvecklingenKemI på minskad användningmot en

och spridning i samhället skadliga kemiska grundämnenav som av
sina egenskaper kan öka i miljön eller kemiska orsakarämnen som
bestående allvarliga skador på människan.

Huvuddelen verksamhetKemlzs har internationell anknytning.av
Detta konsekvens den starkt intemationaliseradeär handeln.en av
Åtgärder kemiska produkter och andra måste samordnasmot varor
internationellt för bli effektiva. reglerasDe därför ocksåatt strängt av
EU-medlemskapet och i internationella handelsavtal. Kemlzs verksamhet
drivs inom för verksamhetsgrenar:ramen sex

kemikaliers egenskaper och risker-
kemikaliers förekomst-
riskbegränsning allmänkemikalier- -
riskbegränsning bekämpningsmedel- -
tillsyn-
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miljömyndigheterregionalavägledning lokala ochav-

verksamhetsgrenen tillsynarbetet inomMålsättningen med är att
kravenprodukter skall uppfyllakemiskasäkerställa leverantörernaatt av

vägledningverksamhetsgrenenprodukter.kemiska Förenligt lagen om
uppgiftlänsstyrelser fyller sinochfrämja kommunersyftetär attatt som

kemiska produkter.lagentillsynsmyndighet enligt om
ochtillverkare importörerinspektionsinsatserKemI:s avavser

granskasVid inspektionemaprodukter ochkemiska sammansatta varor.
främstför kemikaliekontrollarbetetförutsättningarföretagensdels

produktutredningar,delsoch resurser,organisationkompetens,
företagende uppgifterproduktvalproduktinformation och samt som
delarliksom andraproduktregister. Tillsynen,tilllämnar Kemlzs av

utflödetövervaka ochsyftar tillverksamhet,KemI:s styraatt av
samhället.kemikalier i

i tillsynenkostnadseffektivitetmöjligauppnåFör störstaatt
vidavolymema och denderiktas insatsernaprioriteras och mot stora

tillkomplementmiljöfarliga kemikalier. Somochhälso-spridningen av
kampanjer därgenomförs s.k.inspektionsverksamhetenden rena

produkt- ochangelägnavissariktasintresset mot varugrupper.
vägledning bedrivsverksamhetsgrenenarbete inomKemlzs genom

stödjandeerfarenhetsutbyteprioriteringssignaler,samverkan, samt
behövs.där såutbildningsinsatser

vägledning försvarade tillsyn och1994/95verksamhetsåretUnder ca
totala kostnader.tolv Kemlprocent av :s

uppdragkommitté medtillsatthar i maj 1996Regeringen att seen
medlemskap ibl.a. Sverigesbakgrundkemikaliepolitikenöver mot av

kemiskariskbild användningenförändradeventuelltochEU avaven
analysera behovetskallKommitténDir. 1996:40. även attämnen av

myndighetsorganisationen.den svenskaförändra

Socialstyrelsen

för verksamheterförvaltningsmyndighetcentralSocialstyrelsen SoS är
tandvård, hälsoskydd ochsjukvård,ochsocialtjänst, hälso-rörsom

smittskydd.
främst Socialsty-miljön dethälsorisker igäller frågordet ärNär om

hälsoskyddsla-miljömedicinhälsoskydd- ochverksamhet inomrelsens
tobakslagen, smittskyddsjukvårdslagen,ochrespektive hälso-gen

ochhälso- och sjukvårdslagensamhällsmedicinsmittskyddslagen,
Socialstyrelsens verksam-intresse.epidemiologisk bevakning ärsom av
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het inom dessa områden utgår från styrelsens tillsynsansvar enligt olika
lagstiftningar styrelsens övergripande ansvarsroll det gällersamt när att
följa utvecklingen hälsa och hälsorisker.av

Enligt hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen delar Natur-
vårdsverket och Socialstyrelsen det centrala tillsynsansvaret varvid
Naturvårdsverket för buller och luftföroreningar utomhus ochsvarar
Socialstyrelsen för övriga frågor. Socialstyrelsen har sinsvarar
tyngdpukt i frågor medicinsk och hygienisk karaktär, faktorerav som
huvudsakligen berör människors hälsa, bl.a. frågor hälsorisker iom
inomhusmiljö.

särskild sektion för hälsoskydd-En och miljömedicin, med personal
bestående miljö- och hälsoskyddsinspektörer och läkare, finns vidav
Socialstyrelsens Nationella tillsynsenhet.

Sedan några år tillbaka har Socialstyrelsen byggt metoder förupp
tillsyn i form uppföljning och utvärdering kommunernas ochav av
landstingens arbete inom hela styrelsens ansvarsområde. Denna
uppföljning sker delvis inom för projektet Länsvis aktivramen
uppföljning kommunernasdär och landstingens mål, organisa-resurser,
tion och resultat följs i relation till lagstiftning och nationella mål.upp

Utöver den kompetensen har Socialstyrelsen tillgång till 200egna ca
vetenskapliga råd inom olika vetenskapliga discipliner och verksam-
heter.

Boverket

mål verka förBoverket skall enligt övergripande bl.a. enhetlighet och
effektivitet i tillämpningen regler och stödsystem för hushållning medav

fysisk planering, byggd miljö, byggande och boende.naturresurser,
Utvecklingen ändamålsenliga beslutsprocesser skall medverka till godav
hushållning goda kvalitéer i den byggda miljön. Utvecklingensamt av
tydliga och relevanta kunskapsunderlag frågorna, exempelvisom
rniljökonsekvensbeskrivningar, skall bidra till ökad hänsyn till miljö-
och hushållningsfrågor i beslut. Ekonomiska stöd i olika former skall
främja god bebyggelsemiljö, vilket berör kulturmiljön ochävenen
boendesociala frågor. Uppgifterna genomförs Boverket med stöd bl.a.av

uppsikts- och tillsynsverksamhet utvärderings- och utveck-samtav
lingsprojekt. ingripande tillsynsverksamheten genomförs emellertidDen

andra myndigheter.av
Miljöbalken omfattar frågor hållbar utveckling samhället, medom av

hänsyn till människors hälsa, kulturmiljön och den fysiskanaturen,
miljön i övrigt, till god hushållning med avseende bådesamt
ekologiska, sociala och samhällsekonomiska aspekter. fysiskaDen
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miljön i övrigt innefattar den byggda miljön. utgångspunkterDessa
berör bl.a. Boverkets uppsikt och tillsyn fysisk planeringöver som
redskap för hållbar utveckling samhället och för hushållning.av
Utgångspunktema berör också Boverkets uppsikt och tillsyn regleröver

angående hälsosamt med avseende på sociala faktorerävent.ex. - -
miljöanpassat och kretsloppsanpassat byggande.

Boverkets uppsikt beslutsmyndigheters tillämpning regleröver av om
ändrad mark- och resursanvändning, byggande och boendeom om avser
främst behovuppmärksamma utveckling kunskapsunderlag föratt av av
besluten och ändring reglerna. Boverkets uppsiktsansvar för lagenav av

hushållning1987:12 med berörNRL ävennaturresurserom m.m.
miljökonsekvensbeskrivningar, där Boverket bl.a. har till uppgift följaatt
tillämpningen för fullgöra expertuppgifter inom BoverketsEU.att
uppsiktsansvar iNRL-systemet gäller kunskapsunderlag från andraäven
centrala och regionala myndigheter behövs för tillämpningensom av

för få anpassningNRL, och enhetlighet främjar godatt en en som en
regeltillämpning. Boverkets särskilda uppsiktsansvar för utvecklingen
inom de områden med höga och kulturvärden i kap.3natur- som anges

skall för förNRL, stöd lagändringar och utveckling kunskapge av om
områdena liksom för initiativ i den kommunala översiktsplaneringen.

Boverket har tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen 1987: 10 och
lagen tekniska egenskapskrav byggnadsverk1994:847 påom m.m.,
vilket omfattar både produkter och för planering ochprocesser
byggande. Utvecklingen verkets föreskrifter till författningamaav
omfattar miljöbalkens frågor det gäller exempelvis val ellernär ämneav
material, kretslopp och återanvändning m.fl. frågor betydelse förav
hälsa, miljö och hushållning. följaGenom bl.a. den tekniskaatt
utvecklingen får Boverket exempelvis underlag ändra verkets olikaatt
föreskrifter funktionskrav byggandet.på Med verkets uppsiktsrollom -
samordnande i relation till Europaharmoniseringen hör uppgiftenäven-

driva frågan hälsosamt byggande.att om

Länsstyrelserna28.3

Länsstyrelserna har regional nivå huvudansvaretpå för miljö- och
hälsoskyddsfrågorna, inklusive viss operativ lagreglerad tillsyn.
Länsstyrelsen bland för frågor miljöskydd, hälsoskydd,annatsvarar om
naturvård, kemikaliekontroll och hushållning med naturresurser.

har under länsstyrelsensDet år roll i för-poängterats attsenare
hållande till kommunerna skall följa och utvärderaattmer vara upp
vilket genomslag de nationella målen får i den lokalt bedrivna verksam-
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heten och mindre tidigare sig åt den direkta/operativaatt än ägna
tillsynen. Enligt regeringens regleringsbrev för länsstyrelserna 1994/95

dock tillsynen miljöfarlig verksamhet skall effektiviserasattanges av
och antalet besök skall öka med 10 år.att procent per

bör ocksåDet regeringen i 1993-års budgetpropositionnoteras att
prop. 1992/93:100, Bilaga framhåller14 aktuella uppgifter föratt
länsstyrelsen inom miljöskyddet kan överlåta tillsynsansvar förattvara
anläggningar på miljöskyddsförordningens B-lista till kommunerna och

tillsynsprogram för de samlade tillsynsaktivitetemaupprätta i länet.att
Länsstyrelsernas tillsyn dess organisation, inriktning och innehåll-

har varit tämligen enhetlig landet tillsynsobjektensöver antal,även om-
storlek och inriktning varierat. olikaLånen på så deär sätt att rymmer
kommuner olika storlek och med olika näringslivs- och infrastruktur.av

åren kanDe länens interna organisation börjarsenaste notera attman
skifta. det följandeI vi bild tillsynens nuläge kanattavser ge en av som

normallänsstyrelsen. framförDen allt tillsynsägas representera avser
miljöfarlig verksamhet. Beskrivningen bygger bl.a.över på Stats-

kontorets underlagsrapport. Statskontoret har intervjuer medgenom
miljövårdsdirektörer samlat in uppgifter resursåtgång årsarbets-om
krafter olikapå lagområden. Särskilda kontakter har också tagits med

ÖstergötlandsMiljövårdsdirektöremas förening och länsstyrelsen i län.

Länsstyrelsernas arbetsmoment i tillsynsarbetet

Flera länsstyrelser i tillsyn ingår rådgivning och information,attmenar
och alltså avstånd från tillsynsbegrepp betonarsnävaretar ett som mer
kontrollperspektivet. De kontaktade länsstyrelserna drar dock ganskaen
tydlig miljöövervakning.gräns mot

Sammanfattningsvis kan tillsynsarbetet hos länsstyrelsen isägas att
praktiken består av:

behandling anmälningsärendenav-
behandling miljörapporterav-
arbete med kontrollprogram-
styrning besiktning och granskning besiktningsrapporterav av-
besök anmälda och oanmälda planering och uppföljningsamt av-

dessa
rådgivning i samband med besöken-
uppföljning utsläppens utvecklingav-
förelägganden och beivranden-
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Tillsynens organisation och styrning inom länsstyrelserna

Tillsynen bedrivs förhållandevis litet antal deett störreav personer,
länsstyrelserna organiserade i miljöskyddsenheter eller motsvarande.

Arbetet årliga verksamhetsplaner. På operativ nivåstyrs genom en mer
prioriteras tillsynsbesöken/inspektionema med hjälp tillsynsför-av en
teckning prioriteringsinstrument sådan haren uppskattningsvissom
hälften länsstyrelserna, uppdateras årligen, där prioritering skerav som
efter miljöfarlighet respektive företagens sk6tsamhetsgrad.

t finnsLänsstyrelserna det väsentligt samband mellanatt ettmenari
S tillsyn och övrigt miljöarbete vilket får betydelse för länsstyrelsensr
l uppföljningsroll, miljörapporter.t.ex. mottagaresom av
Cu Sambandet mellan tillsyn och prövning dock generellt settanses som

viktigare. Tillsynen enligt de intervjuade länsstyrelserna:ger,
r kunskap enskilda objektom-

branschkännedom-
återkoppling till arbetet med prövning och villkorsskrivning.—

Länsstyrelsernas problembild och föreställningar framtidadetom
tillsynsarbetet

Länsstyrelserna enligt Statskontoret tämligen kritiska Natur-motvar
vårdsverkets och Statistiska centralbyråns kartläggning Miljötillsynen
i Sverige 1992. Länsstyrelserna ifrågasatte bristen tillstånd ochpåom
kontrollprogram i grunden problematiskt, dvs. dessa förhållandenär om
egentligen har någon väsentlig betydelse för det samlade miljöarbetet.

Länsstyrelserna vid intervjutillfallena år också ganska1993var
kritiska till Naturvårdsverkets systemtillsyn rapport 4054,rapport om

och detta möjligen önskvärt framtida tillstånd,1992 äratt ettmenar
Ådit mycket lång. andra sidan hävdar fleravägen ännu ärattmen av

de intervjuade länsstyrelserna redan i praktiken användsatt ett system-
tillsynsliknande arbetssätt, inte så formaliserat. Länsstyrelsernaänom
tillstår dock det bland handläggarevissa finns alltför detaljorien-att ett

arbetssätt, kulturförändring håller på ske blandterat att attmen en
personalen.

föreföll också det råddeDet i enighet blandstort settsom om
länsstyrelserna tillsynen hade i den andelatt stort settom av resurserna

lämplig. Tilläggas bör denna undersökning gjordes år 1993.attsom var
Sedan dess har flera länsstyrelser minskat sin personal och ändratäven
sin roll vilket möjligen kan ha påverkat inställningen i dag.

fanns också mycket tydligt uttalad viljaDet sikt minskaatten en
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kontrollerande tillsyn till förmån för vad länsstyrelserna iblandsom av
benämns främjande tillsyn. sistnämndaDen går fåpå företagut att
eller andra verksamhetsansvariga frivilligt sin verksamhetgöraatt mer
miljöanpassad. Systemtillsyn främjande tillsyn.är Förskjutningen mer

tillsynen till kommunerna ansågs 1993 i positiv,stort sett ävenav vara
farhågor beträffande kommunernas kompetens fanns.om

Arbete med åtalsanmälningar ansågs vissa länsstyrelserav vara
omständigt och tämligen dåligt resultat, i andel väckta åtal ochmättge
fällande domar.

I remissvaren till Miljöskyddskommitténs huvudbetänkande framgår
länsstyrelserna inte sig ökat överflyttandeatt motsätter vissaett av

uppgifter till kommunerna, länsstyrelsens regionala samord-attmen
ningsroll i miljöarbetet bör betonas tydligt. Ansvarsfördelningen mellan
länsstyrelse och kommun bör enligt remissvaren strikt fastställd ochvara
inte bygga på frivillighet enligt miljöskyddslagen.44 § Vidaresom nu a

länsstyrelserna de mycket väl kan tillsynsuppgifter frånatt övertamenar
Naturvårdsverket.

Remissvaren alltså bild Statskontorets slutsatser efterger samma som
intervjuerna, dvs. främjande tillsyn mycket viktigare föratt ären
länsstyrelserna tillsyn i kontrollerande mening.än snävareen mer

Allmänt verkar tillsyn inte område står isett ettanses vara som
för länsstyrelsemas utvecklingsarbete. Länsstyrelsemascentrum

utvecklingsarbete fokuserat på samordning och uppföljningär snarare
kommunala insatser, generell aktörspåverkan inom regionen,av

programarbete och miljöövervakning. Samtidigt samtligaanser av
Statskontoret intervjuade länsstyrelser tillsyn i sig nödvändig ochäratt
i viss mån bör utföras länsstyrelserna, önskarävenav om man en
tyngdpunktsförskjutning kommunal nivå. börDet dockmot nämnas att
länsstyrelserna i dag saknar formellt för samordna kommuner-attansvar

ska samordna sigDe sinsemellan och med kommunerna följasamtna.
sektorerna enligt 2 § länsstyrelseinstruktionen. finns ocksåDetupp en

vilja hos många länsstyrelser diskutera organisationsfrågor inomatt
miljöområdet. Många länsstyrelser har initierat förändrings- och
programarbete inom miljöområdet. några fall harI detta gjorts även när
det gäller tillsynsfrågor.

Statskontoret har i sin utredning Socialstyrelsens roll inomom
hälsoskyddet Statskontoret 1992:10 framfört länsstyrelserna bådeatt
innehållsmässigt och resursmässigt har tilldelat hälsoskyddstillsynen för
liten uppmärksamhet. Länsstyrelserna har behöva utveckla sinansetts
regionala tillsyn för hälsoskyddet enligt miljöbalken. Vi har erfarit att
Socialstyrelsen i detta syfte tillsammans med länsstyrelserna har inlett

långsiktigt utvecklingsarbete.ett
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28.3 Kommunerna

och den januari fickFrån med 1 1992 kommunerna full möjlighet att
själva välja interna organisation.sin Tidigare måste antal special-ett
reglerade nämnder finnas, bl.a. miljö- och hälsoskyddsnämnd.en
Förändringen har inneburit flera kommuner i dag saknar friståendeatt
miljökontor och/eller miljönämnd. vanligt med sammanslagningarDet är
mellan miljöförvaltningama och bygg- och tekniska förvaltningar.
Miljönämndema slås ofta med bygg- och räddningsnämnder,samman
ibland med trafiknämnden kommunallagen det regleratIäven är att en
nämnd inte får för både drift och tillsyn verksamhet.överansvara en
Kommunallagen reglerar enbart nämndnivån, inte förvaltningsnivån eller
tjänstemannaorganisationen.

finns därför inga krav skallDet skilt för-att ansvaret vara
valtningsnivå. innebär förvaltningDetta kan för bådeatt samma ansvara
drift och tillsyn miljöfarliga verksamheter.över

Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån gjorde år 1993 en
miljöskyddslagens tillämpning under år 1992 rapport 423 6.rapport omi

i enkät skickades till bl.a. tillsynsmyndighetema.En Denna enkätut
visade de kommuner svarade saknade kommuner268 68att av som en
miljö- och hälsoskyddsförvaltning och kommuner miljö- och66 en
hälsoskyddsnämnd. planerade kommunerDessutom 31 ändra sinatt
organisation.i

fick obligatoriskt tillsynsansvarKommunerna 1989 för all ickeett
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. dessa aldrigMånga hade varitav
föremål för tillsyn enligt miljöskyddslagen. harKommunerna successivt
byggt sin tillsynsorganisation och därefter övertagit ytterligareut
tillsynsansvar från länsstyrelserna. kommunala tillsynenDen ses av
kommunerna viktig del i det lokala miljöarbetet.som en

kan alltså konstateras förändringarDet sker snabbt iatt stora
kommunernas organisation och arbeta miljöfrågor.med Ettsätt att stort
behov därförfinns följa och utvärdera hur miljötillsynen sker.attav upp

Utredningen kommunernas arbete förI god livsmiljö,om en
Kommunerna och miljöarbetet, kalladSOU 1993:19, KLIV-även
utredningen, beräknas kommunerna har tillsynsansvar föratt

000-17 000 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt15
nuvarande miljöskyddslag. Till dessa tillkommer 93 000 jordbruk som
kan anmälningspliktiga C-objekt eller varken tillstånds-ärvara som
eller anmälningspliktiga U-objekt, U-objekt har65 000 som mer
miljöstörande verksamhet enbart spilloljehantering 31 000än samt
verksamheter med enbart spilloljehantering. Antalet kommunala
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tillsynsobjekt KLIV-utredningen fann tillståndspliktigasom vara
uppskattades till totalt 1 000-3 000 A-objekt.50 ärskareF statistikvarav
från Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån visar kommunernaatt
i dag har tillsyn A-objekt.100över ca

28.3.4 Företagens ansvar m.m.

Verksamhetsutövama har lagfäst milj Miljöarbetet bygger tillöansvar.ett
del verksamhetsutövamapå vill detta hurOavsettstor att ta ansvar.

tillsynssystemet konstrueras och organiseras kan inte fullständigen
Änkontroll efterlevnaden miljöreglema uppnås. mindre kanav av en

styrning framtagandet teknik, resursutnyttjandetav av ny processer,
betydelse för långsiktigt hållbar utveckling ske den vägen.m.m. av en

Myndigheterna kan, och bör, krav, information, rådgivning ochgenom
stöd visserligen främja sådan utveckling, under allaannat en men

förhållanden vilar företagen.påett stort ansvar

Frivillig miljöstyrning och miljörevision
.

Inom gäller förordning frivillig miljöstyrningEU och miljörevi-en om
sion Förordningen i och med SverigesEMAS. medlemskap direktär-
tillämplig i Sverige. syfte förbättraSystemets och utvärderaär att
industrins miljöarbete och tillhandahålla offentlig informationatt om
detta arbete.

företag ansluter sig till vilketDe frivilligt, skallärsystemet,som
utarbeta och förverkliga miljöpolicy, miljöprogram ochett etten
miljöstymingssystem för sina anläggningar. skall företagetDessutom
genomföra miljörevision. Förordningen omfattar i första handen
industrin, försök kan tillämpa andragöras ävenatt systemetmen
sektorer handel och distribution den offentliga sektorn.samtsom

särskilt ackrediterad miljökontrollantEn skall granskaextern g
miljöpolicyn, miljöprogrammet, miljöstymingssystemet och miljöredo-
visningen för kontrollera kraven i förordningen uppfyllda.att att är

innebär alla tillämpligaDetta krav i miljölagstiftningen skallatt
efterlevas företaget skall åtaganden fortsatta för-görasamt att om
bättringar verksamhetens miljöarbete. godkändaDen miljöredovis-av
ningen skall sedan skickas till för detta registreringsorgan.ett utsett
Därefter kan innehållet i miljöredovisningen spridas till allmänheten.

registreradEn anläggning får använda symbol och s.k.en en
deltagarförsäkran. Symbolen och försäkran har till syfte förklaraatt
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elleri produktreklam påanvändasoch får intemedavsikten systemet
förpackningar.ellerprodukter

miljörevisionochfrivillig miljöstymingtillpropositionen lagenI om
ochmiljöstymings-frivilligadetbedömningenregeringen attgör

arbete.tillsynsmyndighetemasinte börmiljörevisionsarbetet ersätta
Riksrevi-Statskontoret,uppfattning.dennadelarRemissinstansema

skaparframhåller dockKommunförbundetsionsverket och systemetatt
tillsynen.effektiviseringochsamordningsvinsterförförutsättningar av

tidigarealltså hakommerTillsynsmyndighetema att somsamma ansvar
kanmiljöreglema.efterlevnad Detkontrollera företagensför att av
förenklare och billigaredet blirmedföremellertid attatt systemetantas

den korta tidhänsyn tillMedtillsynen.tillsynsmyndighetema utövaatt
varit imiljörevisionenmiljöstyrningen ochfrivilligamed densystemetg

i inte förutsägasregistrerats, kanfåtal företaghittills har endastkraft, ett
tillsynsavgiftema.betydelse förfå någonbörtillanslutning systemetom

Miljöstandardisering

iintegreraseffektivt bör detskall blimiljöarbetenäringslivetsFör att
marknads-miljöarbete underIndustrielltföretagsarbetet.vardagligadet

fenomen.relativtbetingelsermässiga är nyttett
liksommiljöbegreppolikaavseendeterminologienhetligsaknasDet

organisatoriskaför detoch metoderrutineraccepteradegenerellt
den in-tillinitiativUnder år 1992företag.miljöarbetet i atttogs

påbörjadestandardiseringsorganisationen ISO ettternationella --
Arbetetmiljöområdet.standardiseringsarbete inomvärldsomfattande

företagsrelateradeolikaArbetet inom1993.formellt under årpåbörjades
standardemaförsta14000. Defått ISOmiljöområden har namnet

under år 1996.publicerasberäknas
både i Sverigesamhällssektorerallabetydelse ökar iMiljöfrågomas

viktigare i konsument-också alltMiljöaspektema blirinternationellt.och
Miljöarbetet ihandelssammanhang.imarknadsperspektivoch samt

utifrån tillregelstymingfrånoch gåroch fördjupasbreddasnäringslivet
reglerlänge fåsåinifrån. finnsmålstyming Det än omgemensamma

produktutveckling,ochsitt miljöarbeteorganiseraoptimalt kanhur man
redovisas ochböroch hur detkontrollerasbörmiljöarbetethur

harmonisera ochdärför angelägetomvärlden.förmedlas till Det attär
arbets-kontrollrutiner liksomochlednings-förstandardisera former

och uttryckssätt.metoder
Allmännahelheten.sitter i Istyrkantankenbygger påISO 14000 att

anförs bl.a.från juni 1995lägesrapportStandardiseringsgruppens
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följande.
Miljöfrågoma bör tillgöras strategisk företagsledningsfråga ochen

integreras i företags hela organisationett och verksamhet. Ett företags
verkställande ledning bör därvid bedriva aktivt miljöledarskap, vilketett
bl.a. innebär tillförsäkra sigatt om:

Effektiva rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras.
Arbetsmetoder för det förebyggande miljöanpassade produktutveck-

lingsarbetet.
System för kontroll och revision miljöarbetet.av
Former för utvärdering och redovisning miljöarbetet.av
Kommunikationssätt för beskriva produkters miljöpåverkan.att

Dessa områden tillsammans systematisk och logisk arbetsgång iger en
företags miljöarbete.ett
Det de olika standardema iatt ISO 14000-serien kananges ses som
form verktygslåda där alla nödvändiga verktyg finnsen för detav

löpande miljöarbetet. Standardema uppdelade iär organisationso-
rienterade standarder och produktorienterade standarder. Styrkan utgörs

helhetstänkandet.av
Företagen kan själva välja lämplig sammansättning standarderen av

till den helhet den verksamheten. Det företagetsom passar egna ena
kanske önskar paket innehållet iett EMAS.motsvarar Standardemasom
för miljöledning, miljörevision och miljöprestanda då lämpligaär
komponenter. Det andra företaget kanske konkurrensutsattär avseende
miljöanpassade produkter och behöver standarder för livscykelanalys
och miljömärkning. Företagen väljer alltså själva de standarder ärsom
relevanta för veksamheten. Standardema framtagna på internationellär
basis och möjliggör enhetlighet, och jämförelser helaöversamsyn
världen.

denI mån företagen använder sig standardema underlättasav
givetvis tillsynsmyndighetemas arbete. Tillämpningen emellertidär
frivillig och några slutsatser och i vilken mån tillsynsmyndighetemasom
arbete kommer påverkas med anledningatt härav kan inte dras för
närvarande.

Det kan också Redovisningskommitténnämnas haratt fått tilläggs-
direktiv Dir. 1996:4 utreda företag böratt åläggas i sinattom
årsredovisning lämna viss miljöanknuten information. Som exempel på
sådan redogörelsenämns för de förpliktelser och de kostnaderen som
uppkommit till följd företagets påverkan på den miljön ochyttreav en
beskrivning de åtgärder har vidtagits med anledningav som av
företagets miljöpåverkan. Uppdraget skall redovisas den 31senast
oktober 1996.
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miljöbalktillFörslaget28.4

kapitel 23.tillsyn ifrågorreglerasmiljöbalktillförslagvårtI om
regler förbalkensefterlevnadensäkerställatill attsyftarReglerna att av

kapitel skall kunnainledandei balkensangivitssyftenmål ochde som
krävertillsynsbestämmelser intebalkensbedömninguppfyllas. Vår är att

bestämmel-föreslagnadeför dettaSkälenövergångsregler. är attnågra
lagstift-den äldremotsvarigheter imiljöbalken hartillsyn iserna om

avbrott ifortsättasjälvfalletbörTillsynsverksamheten utanningen.
dock angelägetikraftträdande. Det attmed balkens ärsamband

tillsynenfrågaioch kommunernamellanansvarsfördelningen staten om
kraft.träder imiljöbalkenklarlagd närär

föreslåstillsynsansvarfördelningbestämmelsergällerdetNär avom
de statligatillsynenlagtexten utövasframgåskalldet att avatt av

regeringen be-vadmedenlighetioch kommunernamyndigheter
stämmer.

framställningkommun attframgå görbör detVidare att omom en
ankommaskulleavseendevissttillsynen ifå enöverta annarssom

överlåtafårmyndighetenföreskrivaregeringenfårmyndighet attstatlig
verksamhetgälladock intebörDettatill kommunen.tillsynen som
ellermaterielverk FörsvaretsFörsvarsmakten, Försvaretsutövas av

radioanstalt.
kommuntilltillsynenöverlåtaskulle viljamyndighet inteOm enen
yttrandemedmyndighetenskalldetta egetframställninggjort omsom

begärkommunenavgörandeförregeringentillärendetöverlämna om
det.

kommun.tilltillsynöverlåtelsenåterkallafårmyndighetEn enav
intekommunensigdet visarfalldels i deifråga attbör kommaDetta

ändradedelsnöjaktigttillsynsuppgifter på sätt,sinafullgör ett om
kommunen,inomförändringar görorganisatoriskasåsomförhållanden,

Är regeringendetkommunen.ligger påtillsynsansvaretolämpligtdet att
fårärendet,överlämnandeefteröverlåtelsebeslutathar avomsom

medgivit det.harregeringenskeöverlåtelsen inteåterkallelse attutanav
antingentillsynsansvartilldelasmyndighetervilkareglerasdagI som

bådaibland påellerförordning,ellerlagbestämmelser genomgenom
miljöbalkitillsynsbestämmelsernasamordningEnsätten. enav

förordningarsärskildadetaljreglering skerdennaförutsätter att genom
i lag.inte reglerasochmiljöbalkenstödmedregeringenutfärdade avav

idetaljregleringtillförslagmedåterkommerMiljöbalksutredningen
betänkande.kommandeett
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28.5 Miljöbalksutredningens överväganden
och förslag avseende tillsynen

Förslag: Tillsynen efterlevnadenöver miljobalken ochav av
föreskrifter och villkor meddelats med stöd balken skallsom av

statligautövas myndigheter och kommunerna i enlighetav med
vad regeringen bestämmer.

En tydlig ansvarsfördelning tillsynen enligt miljöbalken påav
lokal, regional och central nivå föreslås.

Alla kommuner skall ha tillsyn motsvarande den skeren som
i dag enligt hälsoskyddslagen, renhållningslagen, naturvårdslagen,
skötsellagen beträffande icke tillståndspliktigasamt anläggningar
enligt miljöskyddslagen. Kommunernas för kemikalietill-ansvar

utökas. kommunerDe önskar och harsynen ochsom resurser
kompetens möjlighet ytterligareöver tillsynatt ta frånges
länsstyrelsen. Viss tillsyn skall alltid ligga på Ansvar förstaten.
tillsyn och drift verksamhet skall princip skiljasav samma som
åt. Principen skall för kommunernas del såväl förvaltnings-avse
organisation nämndorganisation.som

Länsstyrelserna skall ha regional samordnande ochen
uppföljande roll.

Naturvårdsverkets tillsynsråd ändras. Det skall behandla
tillsynsfrågor för hela miljöbalkens område och ettvara gemen-

för detta.samt Representanter från samtliga berördaorgan
myndigheter skall därför ingå i rådet då miljöbalken träder i
kraft.

Flera myndigheter i dag för de lagar föreslås inarbetasattansvarar som
i miljöbalken efierlevs. Tillsynsansvar har tilldelats både centrala
förvaltningsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Tillsynen inom miljöområdet har varit föremål för flera utredningar
de åren.senaste

KLIV-utredningen SOU 1993:19 gjorde bedömningen grund-att
principen bör kommunerna haratt för tillsyn miljöfarligansvaretvara av
verksamhet. Utredningen framhöll det politisktatt är ett attansvar
eftersträva organisation innebär drift och tillsynsansvaratt inteen som
utförs inom förvaltning och förutsatte ingen ytterligaresamma att
lagstiftning skulle behövas för reglera detta seatt 19 i KLIV.s.
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Utredningen ansåg också samverkan mellan kommuner behövdesatt
bl.a. det gällde kunskaps- och tjänsteutbyte.när

Vidare KLIV-utredningen länsstyrelsernaansåg borde koncentreraatt
sitt effekter miljöarbetetarbete till mål och i regionen. Naturvårds-av
verket och andra myndigheter bordecentrala ägna mer resurser
utvärdering och uppföljning tillsynen.av

Statlig styrning borde samordnas för undvika alltför många olikaatt
styrsignaler. Lokal miljötillsyn borde lokala miljöproblemstyras mot
med beaktande övergripande målsättningar.av

Vidare framhölls inspektionsverksamheten borde planeras bättreatti
och tillåtas variera efter olika behov. Finansieringen tillsynen bordeavi

i ske fasta grundavgifter. Kompetensutvecklingen bordemot moti en.l generalistroll, dvs. enhetlig tillsyn för olika sakområden.en mer
i arbetssätt stimulera företagens miljöengagemang borde enligtNya att

KLIV-utredningen Vikten kvalitetssäkring företagensprövas. av av
olika miljöstandarder underströksegenkontroll och utvecklingen iav

utredningen.
tillsynsområdet har också redovisats bl.a. Riks-Brister inom av

i företags egenkontroll och statligarevisionsverket, RRV, rapporten om
myndigheters livsmedels- och miljöområdettillsyn på RRV 1993:7.F

anför möjligt rationalisera tillsynenbl.a det kanRRV attatt vara
den direkta kontrollfunktionen för flerahopslagninggenom en av

kontrollområden samtidigt.
Miljöbalksutredningen vill betona vikten det finnsäven att ettav

ansvarsfördelningtydligt mål med tillsynen och tydlig arbets- ochen
tillsynsverksamhetenmellan tillsynsmyndighetema liksom vikten attav

följs och utvärderas.bättre upp
utveckling inom miljötillsynen,Vidare vi bedömningengör att en

tillsynenbalkens hela område, bör sikte anpassninginom ta en av
från verksamhet till verksamhet kombination flerasamt att en av

för miljötillsynen nödvändig för få effektiv tillsyn.instrument är att en
enkla och enhetliga metoder eller modeller i tillsynsarbetetNågra är

Ökadvarken eller lämpliga för få effektiv tillsyn.möjliga att en
egenkontroll, intemkontroll, miljörapporter, systemtillsyn, rådgivning,
ackrediterad systemrevision, tillsyn generella före-besiktning, över
skrifter tillsyns- och miljöarbetet. minstoch allmänna råd påverkar Inte

betydelse.kan de i framtiden få ännu störreen
den tillsynsorganisationkoncentererar vi måsteHär oss som

kraft.finnas då miljöbalken träder i
konkret för hur tillsynenVarje tillsynsmyndighet bör ha planen egen

de områden där myndigheten harskall bedrivas inom samtliga ettav
optimalt bör tillsynentillsynsansvar. den ska resultatFör ettatt ge vara
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behovsstyrd. Varje tillsynsmyndighet bör också följa och utvärderaupp
sin tillsyn. Länsstyrelserna fungerabör samordnande och följaegen upp
tillsynen regionalt. centrala myndigheternaDe bör regelbundet följa upp
tillsynen inom miljöbalkens områden och då och då initiativ tillta mer
djuplodande utvärderingar tillsynen inom olika delar balkensav av
tillämpningsområden.

Vi också det angeläget de centrala myndigheternaäratt attanser
aktivt stödjer de lokala och regionala myndigheterna.

vi det angeläget informationsinsamlandetDessutom till ochattanser
från de regionala och lokala tillsynsmyndighetema samordnas. De
centrala myndigheterna har här viktig roll, inte minst Naturvårdsver-en
ket.

Fördelningen tillsynsansvaret28.5 av

grundtankeVår med förslaget till fördelning tillsynsansvaret är attav
alla kommuner bör ha tillsyn motsvarande den de har i dagen som
enligt hälsoskyddslagen, renhållningslagen, naturvårdslagen samt
beträffande de icke tillståndspliktiga anläggningarna enligt miljöskydds-
lagen.

Kemikalietillsyn användningen kemikalier föreslås förasöver överav
helt på kommunerna förutom för de tillståndspliktiga anläggningar där
länsstyrelsen kommer ha tillsynen enligt miljöbalkens regleratt om
miljöfarlig verksamhet.

det gäller fördelningenNär mellan länsstyrelserna och kommunerna
tillsynen tillståndspliktiga anläggningar enligt nuvarande miljös-av av

kyddslagen bör tillsynen kunna paketvis/gruppvis kommu-övertas av
inte kompetens- eller resursbrist det olämpligt. Länsstyrel-görnerna om

bör särskild framställning överlåtelse tillsyn tillutanserna om av en
kommun överlägga med kommunen lämplig fördelningom en av
tillsynsobjekten, dvs. viss kommun skall ha tillsyn motsvarandeom en
baspaketet eller kommunen skall tillsynen enligt någotäven övertaom

tilläggspaketen. de fall kommunI redan har övertagit tillsynenav en
objekt bör tillsynen normalt ligga kvar kommunen.påöver ett

bör därefter lämnaKommunen skriftlig framställning till länssty-en
relsen för beslut. kommuns Övertagande tilläggspaketEn gäller iettav
normalfallet hela paketet, inte delar paket.ettav

Utgångspunkten för fördelningen bör erhålla så effektivattvara en
tillsyn möjligt med hänsyn till och kompetens, såsomsom resurser
kunskap miljöpåverkan och teknik, närheten till tillsynsobjek-samtom
ten.
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fårkommun tillsynen förutsätts länsstyrelsenNär övertar atten en
förhållande till kommunen.uppföljningsroll i

länsstyrelsen och tydligare roll iangelägetDet är att ges en ny
förhållande till den kommunala tillsynen. Länsstyrelsen bör ges ansvar

hela balkens tillämpningsområde.regional tillsynsmyndighet inomsom
till ochroll bör ligga bl.a. initiativsådan regionalI ett att taansvaren

tillsynskampanjer, följa och utvärdera detsamordna större att upp
återföra erfarenheter till kommuner-kommunala tillsynsarbetet attsamt

miljöförvaltningar.nas

Tillsynsrådet28.5.2

Tillsynsrådet inrättadestillsynsråd vid Naturvårdsverket.dag finnsI ett
Naturvårdsverket NaturvårdsverketsUtredningenefter förslag från om

Rådet rådgivande förorganisation, SOU 1991:32.uppgifter och är
frågor tillsyn enligt miljö-Naturvårdsverket i övergripande rörsom

gäller miljöskyddslagen och lagenskyddslagstiftningen, framförallt vad
stärka tillsynsarbetet, ökaprodukter. Syftet med rådetkemiska är attom

utveckla arbetet medtillsynsmyndigheter ochsamordningen mellan olika
förrådet finns i dagoch inriktning.prioriteringar I representanter

Arbetarskyddsstyrelsen,Kemikalieinspektionen,Naturvårdsverket,
miljöskydd, länsstyrelserna, kommunerna,Koncessionsnämnden för

och Kommunförbundet.näringslivet
sammansmältas tillmiljöområdet föreslåsflera lagarNär ennu

efterlevnadenangeläget tillsynenmiljöbalk det överävenär att av
fördelassamlade myndighetsresursema börlagstiftningen samordnas. De

möjligheter tillför fånga deoch utnyttjas effektivt sätt attett upp
samordnade lagstiftningenrationaliseringsvinster den Det ärger.som

högt ställda kravvikt säkerställa hög kompetens ochockså störst attav
minst enhetligeffektivitet i tillsynsarbetet, intepå rättssäkerhet och en

vid Naturvårdsverketföreslår därför tillsynsrådeträttstillämpning. Vi att
all tillsyn enligtomfatta uppgifter gällerförändras ochbör som

Även Generalläkaren,från Försvarsmaktenmiljöbalken. representanter
Riksantikvarieämbetet börSocialstyrelsen, Skogsstyrelsen ochBoverket,

fortsättningen inte i första handtillsynsrådet. Rådet bör idärför ingå i
hur tillsynen bör bedrivas ochNaturvårdsverket råd omm.m.ge

Naturvårdsver-organisatoriska placering vidRådet bör ha sinutvecklas.
pådrivande och samordnandeligger i linje med verketseftersom detket

miljöområdet.funktion på

första hand bör inriktastillsynsrådets arbete islutsatsVår mot:är att
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strategiska och principiella frågor,-
samordning tillsynsfrågoma mellan olika tillsynsmyndigheter medav—

uppgifter enligt miljöbalken,
långsiktig utveckling tillsynens roll och inriktning bl.a. föränd-av-

ringsbehov och metodutveckling,
utvärderingar tillsynen enligt miljöbalkenav-

dessaUtöver uppgifter bör tillsynsrådet kunna forum föräven utgöra ett
allmänt erfarenhetsutbyte mellan centrala, regionala och lokala till-
synsmyndigheter och näringslivet. Vi den inriktningenattanser nya av
tillsynsrådets uppgifter bör gälla då miljöbalken träder ikraft. Rådets
sammansättning bör också ha utvidgats till för helarepresentanter
miljöbalkens tillsynsområde vid balkens ikraftträdande. Miljö-senast
balksutredningen återkommer med förslag till detaljreglering i ett
kommande betänkande.

28.5.3 Tillsyn verksamhet bedrivsöver som av
kommunen

den kommunalaI tillsynen ingår tillsyn verksamhetutöva däratt över
kommunen också driftsansvarig. Här vi sådana kommunalaär menar
verksamheter drivs alternativt kommun eller bolagägs ettsom av en av

till minst 50 kommunägt.ärprocentsom
Tillsyn den verksamheten inteöver någon företeelse.äregna ny

Miljö- och hälsoskyddsnämndema har sedan länge haft tillsyn över
kommunens renhållning, kommunens fastighetsbestånd och livsmedels-
hanteringen i skolor och förskolor.

kommunerDe har övertagit tillsyn enligt miljöskyddslagen harsom
tillsyn bl.a. avfallsbehandlingsanläggningar och avloppsreningsverk.över

delDenna den kommunala tillsynsverksamheten kanav vara pro-
blematisk i flera avseenden både principiellt och i praktiken. kanDet
inte lämpligt för tillsynen anläggning liggeratt ansvaret överanses en
på verksamhetsutövaren själv. granskningEn torde alltid vinna att
den sker någon utomstående.av

sambandI med kommunallagen utfonnades behandlades miljö-att
och hälsoskyddsnämndens ställning. Då bestämdes nämndatt samma
inte får ansvarig för drift verksamhet och för tillsynenvara av en av
densamma. På förvaltningssidan inom kommunen finns dock inga
sådana krav.

I KLIV-utredningen ansågs förvaltning inte borde haatt samma
för drift och tillsyn och det politisktansvaret att ett attvar ansvar
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inte blir fallet.dettaverksamheten såkommunalaorganisera den att
internaskall beakta kommunenssärskiltlänsstyrelsenVi attanser

förhandlingtillsyndrift ochansvarsfördelning för ägernär rum om
anläggningar.innehåller kommunalatillsynspaketövertagande somav

kommunallagens reglertillhänsynförutomLänsstyrelsen bör att ta
förvaltningsorganisationkommunenssig ärförvissadessutom attom

Miljöbalks-Enligtskilt åt.tillsynsansvaretdrifts- ochlämplig, dvs äratt
förvaltningsorganisa-kommunalinternuppfattning börutredningens en

ligger påoch tillsynsansvaretdrifts-innebärtion att sammasom
skall överlåtasanläggningar inteför dessatillsynmedföraförvaltning att

brytastillsynspaket kunnafall bördessaaktuella kommunen. Itill den
förut-paketetövrig tillsyn ifårkommunenså övertaatt omupp

föreligger.för detsättningar
tillsynen kanförändras såorganisationenkommunaladenOm att

tillsynsansvaretbör fråganpåverkas övervägas nytt.om
verksamhetför drift ochförslagalternativ till vårtEtt är ansvaretatt

nämndkommunalellerkommunsådantskiljs på sätt attett enen
bedrivsverksamhetha tillsynsansvaraldrig kan över som aven

liggertillsynsansvaretdrifts- ochgällaskulleDettakommunen. även om
konsekvensernapraktiskaförvaltningar. Deolika nämndersåvälpå som

tillmed hänsyninte minstöverblicka,ordning svårasådan är attav en
olikatillämpliga så mångatillsynsbestämmelsermiljöbalkens äratt

miljö.för hälsa ochbetydelseåtgärderoch andraverksamhettyper avav
sådan lösning.föreslår inteMiljöbalksutredningen ennu

kommandei frågan iåterkommadockUtredningen ettattavser
betänkande.

anläggningarförsvaretsTillsyn28.5.4 över

sjukvårdför bl.a.hafthar tidigaresjukvårdsstyrelseFörsvarets ansvar
ladesjuli 1994försvaret. 1miljöskydd inom Denochhälso-samt

bet.1992/932100 Bilaganed prop.sjukvårdsstyrelseFörsvarets
utförs frånuppgifterMyndighetens1992/93:333.rskr.1992/93:FöU9,

densjukvårdsledning ii ställetjuli 1994och med den 1 nyaav en
hälsos-efterlevnadenTillsynenFörsvarsmaktens högkvarter. över av
livsme-kemiska produkter,renhållningslagen, lagenkyddslagen, om

dendjurskyddslagen inomochsmittskyddslagendelslagen, nya
i högkvarteret,särskild tjänstemanFörsvarsmakten utövas nu av en

underställddirektGeneralläkarentillsynsfrågorGeneralläkaren. I är
överbefál-Försvarsmakten, dvs,myndighetschefen iregeringen och intel

l föreskrifter.meddela internafårGeneralläkarenhavaren. ävensl
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försvaretInom finns rad verksamheter och anläggningaren som
berörs miljöbalkens regler. På övningsfält förekommert ett radav ex en
olika aktiviteter såsom skjutning skjutbanor, skjutning med ammuni-
tion i kast med handgranat,terrängen, skjutning med luftvärnspjäser
och med haubits, övningar med stridsvagnar Dessa aktiviteter kanm.m.
vålla störningar för närboende och för miljön. En skjutbana berörs
därför både nuvarande hälsoskyddslag och miljöskyddslag. Inomav
försvaret finns i dag 90-tal övningsfält och skjutfaltett åtta ärvarav
prövade enligt miljöskyddslagen och 27 underär prövning. Dessutom
finns inom försvaret miljöfarlig verksamhet såsom mindreannan t.ex.
enskilda avlopp och olika avloppsreningsverk. iKvar miljön finns också

uttjänta och liknandevärn anläggningar och hinder kring dessa.numera
Tillsynen övnings- ochöver skjutfält skall ske enligt hälsos-t.ex.

kyddslagen, lagen kemiska produkter och enligt miljöskyddslagen.om
Försvarets skjutbanor, skjutfált, flygflottiljplatser, vissa anläggningar

för värmeproduktion och fristående avloppsreningsverkstörre tillstånd-
enligt miljöskyddslagen.sprövas

Generalläkarens tillsynssektion har möjligheter planera ochatt
genomföra tillsynen utifrån den aktivitet förekommer intermittentsom

förbandsnivå.på Detta medstämmer sektorsprincipenöverens inom
miljöområdet. Som grundprincip för tillsyn vi dock drift ochattanser
tillsyn bör skiljas såväl organisatoriskt ansvarsmässigt. Till-som

bör därför i första hand liggasynsansvaret länsstyrelsen. Kommunen
bör inte ha möjlighet tillsynen försvaretsövertaatt över verksamheter.

28.5.5 Uppsikt hushållningenöver med naturresurser

Naturresurslagen utgångspunkter för ändrad markan-ger gemensamma
vändning vid tillståndsprövning enligt flertal till lagen knutna lagarett

gäller användningen mark och Naturresurslagenssom vatten.av
bestämmelser konkretiseras bl.a. i de kommunala översiktsplanema
enligt plan- och bygglagen i sin skall viktigvägas deltursom som en

underlaget vid bl.a. prövning enligt miljöskyddslagen.av
I naturresurslagen finns egentligen inte några regler den direktaom

myndighetsutövande tillsyn vi tidigare talat i stället reglerassom om,
uppsiktsansvar. Enligt naturresurslagen har de centrala myndigheterna

och inom sitt verksamhetsområde uppsikt hushållningenvar överen
med och Boverket har dennaturresurser allmänna uppsikten över
hushållningen med naturresurser.

På regional nivå har länsstyrelsen hushållningenöver medansvar
och efterlevnadennaturresurser vad föreskrivs eller beslutas vidav som
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enligt naturresurslagen.industrianläggningartillåtlighetsprövning av
företräda samladeförocksåLänsstyrelsen har statensattansvaret

kommunerna.underlag och råd tillbidra medintressen samt att
vadansvarsfördelningengrundläggandedenbedömningVår är att

bibehållas.börhushållningen medgäller uppsikt över naturresurser

naturvärdenTillsyn28.5.6 över

angelägenhet. dag harkommunal IstatligsåvälNaturvården är somen
naturvårdsverkochnaturvärden i länet Statensverka förlänsstyrelsen att

kommunalai riket.naturvärden Detöverinseendehar över engagemang-
fysiskabakom denmed syfteti linjeligger bl.a.i naturvärdenet

föresamråda med kommunenskall bl.a.Länsstyrelsenriksplaneringen.
har ocksåvikt. Länsstyrelsennaturvårdsärenden rättbeslut i attav

Skogsvårdsstyrelsemanaturvårdsärenden till kommunen.delegera vissa
bildaoch kanbeträffande skogliga företagför samrådhar ansvarnumera

besluta biotops-ocksåSkogsvårdsstyrelsema kansamrådsområden. om
skogligaförordnandenlagttidigareLänsstyrelsen harkydd. ut om

övergångsregler dagsaknas varför det isamrådsområden.ochföretag
beslut.i dessaeller ändraupphävasaknas möjlighet att

miljöbalken.flertal kapitel iihar arbetatsNaturvårdsreglema ett
Ansvarsför-börnaturvårdsreglemaTillsynsansvaret omprövas.över nu

utifrån liknandebedöms bl.a.länsstyrelse och kommunmellandelningen
förföreslåsmiljöpåverkansvårighetsgrad ochkriterier kring som

miljöskyddet.
generelltbedömning bör kommunernaöbalksutredningensMiljEnligt

naturvårdsreglemahuvuddelen rörtillsynsansvarha över somav
ochvilthägnskogliga företag,avseendesamrådföranmälan änannat

defriluftslivetnaturmiljön ellereffekternaskyltar eftersom av
börhuvudsak lokala.i Kommunenverksamheternaaktuella är sammaav

stängselgenombrott.tillsynförskäl alltid överansvara
möjlighetsuccessivtbör överta natur-Kommunerna attäven ges

täktemaHuvuddelentäkter.stenbrytning och ärvårdstillsynen över av
Miljöskyddstillsynenmiljöskyddslagen.enligtanmälningspliktigaidag

samordnade. Allbli bättreskulle på sånaturvårdstillsynenoch sätt
ellergäller naturvårds-dettäktverksamhet,tillsyn oavsettöver om

sig dennakunna tillbörföljas åt..miljöskyddsaspekter bör Kommunen ta
tillsyn.

kommunernagenerelltstrandskyddet börTillsynen utövasöver av
ochfordras enligt plan-tillsyn ändåmotsvarandetillmed hänsyn att

oberoendekan vidaretillsynsansvarkommunaltbygglagen. utövasEtt
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hur delegationema dispensbesluten utformats.av av
Merparten vattenskyddsområden gäller skydd för kommunalaav

vattentäkter. Den veksamhet regleras ityp vattenskyddsområdenav som
ligger i övrigt oftast under kommunal tillsyn och all tillsyn rörande
vattenskyddsområden bör ligga kommunen.på

Tillsynen i miljöskyddsområden bör med hänsyn till det ringa antalet
förordnanden i huvudsak statlig tillsynsuppgift. Tillsynen börvara en
dock kunna överlåtas till kommunen.

Tillsynen i kommunalt beslutade områdesskydd naturligtär en
kommunal fråga. Tillsynen i nationalparker däremotär statligen
angelägenhet inte bör kunna överlåtas.som

Tillsynen statligaöver bör i huvudsaknaturreservat m.m. vara en
Överlåtelsestatlig uppgift. tillsynsansvar bör dock möjlig underav vara

förutsättning Överlåtelsehöga krav ställs kunskap och erfarenhet.att
bör förutsätta kommunenäven för finansieringatt övertar ansvaret av
såväl naturvårdsförvaltningen tillsyn de berörda objekten.översom

28.5.7 Tillsyn miljöfarlig verksamhetöver

Vårt förslag till fördelning tillsynsansvar mellan och kommunstatav
bygger på kommunen alltid skall ha tillsynatt viss verksamhet.över
Denna tillsyn kan ingå i baspaket.sägas All tillsyn skallett annan
primärt kan iutövas vissa fall och under vissastaten förut-av men
sättningar överlåtas kommunen. Denna verksamhet kan delas i tre

eller paket, nämligen dels sådan tillsyn normalt börgrupper som
överlämnas, dels sådan tillsyn kan överlämnas under vissasom
förutsättningar och slutligen sådan tillsyn aldrig bör överlämnas.som

Vår utgångspunkt alla kommuner bör haär tillsynatt motsvarandeen
de icke tillståndspliktiga anläggningarna enligt miljöskyddslagen. Denna
tillsyn det s.k. baspaketetutgör eller Tillsyn verksamhetövergrupp

bedrivs kommunen kan dock endast ankomma på kommunensom av
driften och tillsynen anläggningen ligger på olika förvaltningar.om av

detNär gäller fördelningen mellan länsstyrelserna och kommunerna
tillsynen de tillståndspliktiga anläggningarna enligt miljöskyddsla-av av

föreslår vi tillsynen bör kunna paketvisatt de kommunerövertasgen av
visar de har kompetens, intresse,att och lämpligsom resurser en

organisation, tillsynen.över Länsstyrelsernaatt ta bör överlägga med
kommunerna i respektive län lämplig fördelning tillsynsobjek-om en av

Det angelägetten. är ansvarsfördelning klaratt miljöbalkenär nären
träder i kraft. Länsstyrelsem bör inleda överläggningama med kommu-

de olika tillsynspaketen så riksdagen harsnartnerna om
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miljöbalk.beslutat införaatt en
normalfallet i sinskall vid Övertagande iTilläggspaketen övertas

emellertid möjlighet finnassärskilda skäl börhelhet. Föreligger atten
eller enstaka tillsynsobjekt ingår iendast delar paketetöverta somav

intehar miljöpåverkanVad gäller verksamhetpaketet. somsom en
där verksamheten bedrivs bör till-sig till den kommunbegränsar

särskildendast kommunen kan redovisaöverlämnassynsansvaret om en
föroreningar.den regionala spridningentillsynsplan med avseende på avlz fall.sig särskilt gällande i dessauppföljande rolla Länsstyrelsens gör

har överlåtits till kommunen bör dettatillsynsansvar redanden månIl
normalt ligga kvar på kommunen.

erhålla effektivför fördelningen börUtgångspunkten attvara en
kompetensochtillsyn med hänsyn till kompetens Den typ avresurser.

tillsyn de anläggningar ingårtillgång till fördet erfordras över somsom
tilläggspaketen bl.a:i är

kunskapteknisk-
recipientermiljöeffekter på olikakunskap om~

miljöjuridik.erfarenhet inomkunskap och-
redovisassynnerlig vikt resurstillgångendessutomDet är attav

Övertagande begärs.tillsynsplan närpresenterasattgenom en
överlämnas under vissaden tillsyn börövetagandeFör somav

kompetenseller bör kravet påförutsättningar tilläggspaket 2B grupp
vid Övertagande den tillsynställas högreoch erfarenhet än somav

tilläggspaket eller 3.Anormalt bör överlämnas grupp
beroendeolika fall i viss månerfarenhet krävs iVilken är avsom

fast.slutligen läggspaketenhur
till fördelning imed förslagMiljöbalksutredningen återkommer ett

betänkande.kommande
Övertagande paketmedgerlänsstyrelsen inteOm ettett av som en

önskar, överlämnasärendet, kommunen såvill börkommun överta om
gäller lämplighets-Eftersom det enbartför prövning.till regeringen en

bör ha tillsynsansvareteller kommunlänsstyrelsebedömning av om
liksom vadvi regeringen,verksamhetmiljöfarlig attöver somanser

få tillsynen.kommunen börbör beslutagäller i dag, övertaom
Överlämnande undantagsfall.ske endast iregeringen torde Ut-till

flesta falloch kommunen i delänsstyrelsenredningen utgår i från att
tillsynen de olika paketen.fördelningenkommer överens avavom

för länsstyrelsen kan hakommunen i ställettillsynenAtt utövas av
mellan till-geografiska närhetenmed hänsyn till denfördelar bl.a.

betydelsekan ocksåoch tillsynsobjektet. Detsynsmyndigheten vara av
miljön kunna tillsyn.för den lokalai arbetetför kommunen utövaatt

saknar kompetensmöjligt för kommunerdetFör göraatt egensom
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visst område, eller andraett betydelse, till sigatt taresurser av
tillsynsobjekt vad ingår i baspaketet,utöver bör kommunernasom ges
möjlighet efter avtal sinsemellan uppdraatt anställd viden en annan
kommun utföra tillsynen. Denna tanke haratt kommit till uttryck i
regeringens proposition Vissa ändringar den kommunala kompeten-av
sen prop. 1995/96:l67, bet. 1995/96:KU34, rskr 1995/961242.
Lagändringar för möjliggöra detta föreslås i flera lagaratt vilkaav en
del föreslås inarbetas i miljöbalken.

de fallI kommun tillsynen måste länsstyrelsensövertar uppfölj-en
ningsroll bli tydligare i dag.än

sambandI med tillsyn delegeras till kommun böratt vissaen
skyldigheter villkor för delegeringen såsom:vara

föra obligatoriska register och lämna underlagatt för statistik i syfte
informera de regionala och centralaatt myndigheterna. Om dessa

skyldigheter inte skulle kunna uppfyllas bör delegeringen omprövas.
Möjligheterna till god uppföljning nödvändig för denär nationellaen
övervakningen och med anledning de internationellaäven åtagandenav

Sverige gjort.som
underrätta länsstyrelsen kommunensatt organisation,om resurser,

kompetens eller liknande förändras så miljötillsynen kan påverkas.att
länsstyrelsen information behövsatt för uppföljningge som av

tillsynen inom länet och information i prövningsverksamheten. Detsom
gäller bl.a. få information från miljörapporter föratt verksamheter som
innebär recipientpåverkan regional betydelse anmälningarsamtav om
ändring i verksamhet för länsstyrelsen skall kunna bedömaatt om
ändringen tillståndspliktig.är

Även länsstyrelsen bör information till kommunen bl.a. olikage om
aktiviteter, förändringar, policy och kunskaper på området kannya som
påverka kommunens tillsyn.

Möjligheten för överordnad tillsynsmyndighet få del uppgifteratt av
från den den direkta tillsynenutövar så viktig för detär över-som
gripande regionala och nationella arbetet och för säkerställaatt att en
effektiv tillsyn bedrivs hela landet regeringenöver bör bemyndigasatt

föreskriva tillsynsmyndighetemaatt regelbundet skallatt underrätta
varandra sådana uppgifter behövs för central eller regionalom som
uppföljning resultaten från hälso- och miljöskyddsarbetet ellerav av
tillståndet i miljön liksom tillsynen och resultatet den. Miljöbalksut-av
redningen återkommer i kommande betänkande med förslagett med
anledning det föreslagna bemyndigandet.av

Slutligen bör tillsyn viss verksamhet aldrig kunna överlåtas tillav en
kommun, nämligen grupp
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föreslår miljöfarligaVi tillsynen de verksamheterna fördelasöveratt
enligt följande.

bör ingå sådan tillsyn statligI 1 angelägenhetutgörgrupp som en
och inte skall kunna överlåtas till kommun, dvs. kärnkraftverk, Offshore,
sulfat- och sulfitmassafabriker, storflygplatser, primära järn- och
stålverk, primära metallsmältverk och andra anläggningar riksintresse.av

denna bör ingå laboratorierDNA- enligt lagenI ävengrupp som
förordningen1994:900 och 1994:901 genetiskt modifieradeom

organismer har tillsynsansvaret fördelat rad statliga centralaen
myndigheter. Eftersom både innesluten användning och utsättande av
sådana miljöfarligorganismer betrakta verksamhet i miljöbal-är att som

mening bör all tillsyn alltid statlig för kunnakens samordnas.attvara
bör ingå sådana verksamheter i dag återfinnsI 2grupp som

miljöskyddsförordningens bilaga A-verksamheter, d.v.s. sådansom
verksamhet for vilken tillstånd Koncessionsnämnden för miljöskyddav
måste erhållas vissa miljöskadliga B-verksamheter, alltsåsamt mer
sådan veksamhet för vilken tillstånd länsstyrelsen måste erhållas. Förav

utgångsläget tillsynen ligger länsstyrelsen.dessa på Kommunernaär att
möjlighet tillsynen efter prövning länsstyrelsen.har övertaatt av

Tillgång till specialistkompetens krävs. de fall verksamheten drivsI av
bör inte kommunen få till sig tillsynen. övrigt bör detkommunen Ita

nackdelar från tillsynssynpunkt för länsstyrelsen inte skallföreligga att
tillsynen.medge kommunen övertaatt

Även föringå övriga verksamheter på B-listan. dessaI 3 börgrupp
utgångsläget tillsynen ligger länsstyrelsen. harKommunernaär att

finnsmöjlighet tillsynen efter prövning länsstyrelsen. Detövertaatt av
tillsynen i normalfalletskäl den kommun önskar övertaatt anta att som

bör tillåtas tillsynenhar erforderlig kompetens. Kommunen övertaatt
inte skulle fullgottdet inte kan visas tillsynen sättutövasatt avom

överlåtelse kunna de verksam-de flesta fall bör ske.kommunen. FörI
krav för tillsynen skallbedrivs kommunen börheter attsomsom av

och tillsynen ligger olika förvalt-överlåtas alltid gälla driften påatt
särskilt fördelar ochdessa fall finns skälningar. I vägaatt noga
tillsynen varandra. Tillsynennackdelar med kommunen övertar motatt

fördelarna dvs. det medföröverlåtas endastbör överväger,om om
effektivitetssynpunkt.fördelar från miljö- eller

ochbör ingå de anmälningspliktiga anläggningarnaI 4grupp
och U-anläggningar.anläggningar utanför listorna C

grupper/paket enligt ovanstående principerförslag till indelning iEtt
återfinns iMiljöbalksutredningen. Förslaget PMhar utarbetats av

finns tillgängligt på Miljödepartementet.Förslag till tillsynspaket och
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28.5.8 Tillsyn hälsoskyddetöver

direktaDen tillsynen på hälsoskyddsområdet ingår i miljöbalkensom
ligger kommunerna.på Socialstyrelsen allmänna råd medutger

riktvärden etc. och vägledande information stöd förnormer, annan som
den direkta tillsynen.

Tillsynsverksamheten hos Socialstyrelsen består till delstor av
uppföljning och utvärdering.

SocialstyrelsensI för hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken böransvar
ingå specifikt för hälsoskydd i bostäder, lokalerett ansvar samtm.m.

för övriga hälsoskyddsfrågor hygienisk och medicinskansvar av
karaktär. Grundprincipen bör Socialstyrelsen har föratt ansvaretvara
sådana frågor i huvudsak berör människors hälsa. Naturvårdsverketsom
bör ha för sådana frågor berör den miljöns känslighet,yttreansvar som
naturvård och miljöskydd. uppdelningDenna innebär inget hinder för

Naturvårdsverket i framtiden för hälsoskyddsfrågoratt även isvarar
samband med luftföroreningar i och miljöfarlig verksamhettätorter m.m.

SocialstyrelsensI hälsoskyddsansvar ingår också föratt svara
medicinska och hygieniska bedömningar krävs i olika sammanhangsom
i arbetet enligt miljöbalken, i framtagandet miljökvalitetsnormer,t.ex. av
föreskrifter avseende gränsvärde för radon i bostädert.ex. m.m.
Socialstyrelsen kan här med sin medicinska kompetens och sin
hälsoskyddskompetens underlag för andra myndigheters arbete,ävenge

Naturvårdsverket och Boverket. Det därför viktigt de centralat.ex. är att
myndigheterna med sina olika kompetensområden, har väl utvecklatett
samarbete i frågor gäller skydd för människors hälsa.som

Boverket bör i framtiden, sitt centrala föräven plan-genom ansvar
och bygglagen och utifrån sin byggnadstekniska kompetens samt
kompetens inom den fysiska planeringen, ha viktigt roll inomen
hälsoskyddsområdet. Boverkets roll här i första hand verka förär att att
byggnader och bostadsområden får sådana tekniska egenskaper att
människor inte för oskäliga hälsorisker i dem.utsätts

Länsstyrelsen bör ha regional samordnande och uppföljande roll.en

Tillsynen28.5.9 avseende grundvattenskydd

Grundvattenutredningen M 1993:15 har hur hushållningenöversett
med grundvatten skall kunna förbättras, bl.a. förbättrad fysiskgenom en
planering och bättre reglering enskilda brunnar.Vattenuttaggenom av ur
Utredningen har inkommit till miljödepartementet med dels delbe-
tänkande SOU 1994:97 Reglering enskilda brunnar,Vattenuttagav ur
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Grundvattenskydd. Utredningen hardels slutbetänkande SOU 1995 :45
särskilda tillsynsreglerlämnat förslag till några har behandlatinte men

tillsynsmyndighetemaansvarsfördelningen mellan och samordningen av
dessa frågor. Miljödepartementetmyndigheternas arbete beträffande har

överlämnat betänkandena i vissa delar med remissyttranden till
Milj öbalksutredningen. Bl.a. har tillsynsfrågoma överlämnats för fortsatt
behandling.

tillsynsansvaret mellan myndigheternaVad gäller fördelningen av
arbete avseende dessa frågoroch samordningen myndigheternasav

i kommande betänkande.återkommer Miljöbalksutredningen ett

Kemikalietillsyn28.5.1O

medförakemikalier kan utsläppTillsyn användningöver av som

långsammaremiljöinriktade kemikaliekontrollen har utvecklatsDen än
företag ochhälsoinriktade. gäller såväl egenkontrollen inomden Detta

de bärhanterar kemikalier, dvs.andra verksamheter ansvaretsomsom
kemikalier inte skadar människor ellertill användningenför att att avse

tillsyn företag och andra dettamiljö, myndigheternas att taravsom
och fortfarande saknas,orsak det har saknats,En är attansvar.

enskilda kemiskavetenskaplig kunskap mångagrundläggande om
inverkan på miljön.ämnens

inverkan miljön fåttkemikalieanvändningens pååren harDe senaste
produktvalsprincipen iuppmärksamhet. Införandetstarkt ökad aven

bidragit till detta. tillsynsmyn-produkter har bl.a. Förkemiskalagen om
lokal nivå har detta inneburit ökadecentral, regional ochdighetema på
få till stånd bättre kemikaliekon-driva företag förkrav på påatt att en

troll i veksamheten.

andra in-Tillsyn införande produkter elleröver varor somav
nehåller på marknadenkemikalier

4/94, Kemikalietillsyn i leverantörsle-KemikalieinspektionensI rapport
utveckla formerna för ochdet finns behovdet, konstateras attatt av

med kemikalier.tillsynen handeln Dettainriktningen bl.a. äröverav
vad gällersnabb kunskapsutvecklingsärskilt viktigt inför förväntaden

konstateras ocksåmiljöfarlighet.kemikaliers I attrapporten nya
miljöfarlighetsklassiñcering och miljöfarlig-detaljregler t.ex.om

samarbete ochutvecklas i internationellthetsmärkning håller på attatt
påverka de svenskasamarbetet kommerEU-även att



574 Tillsyn SOU 1996:103

tillsynsmyndighetema.
Produktvalsprincipen gäller för konsumenter. innebäräven Det att var

och skall använda den minst farliga produkten för ändamålet. Dettaen
innebär inte försäljare tillsynsmyndigheten kan förhindrasatt en attav
saluföra viss produkt eller Det användarenär fören vara. som ansvarar

han väljer den produkt för ändamåletatt minst skadlig. Medförärsom
produkt sådana olägenheter den inte bör användas i någotatten

sammanhang bör den istället förbjudas generellt i föreskrift eller
förordning.

Tillsynsmyndigheterna

Flera myndigheter involverade i tillsynenär kemiska produkter.över
Fördelningen tillsynsansvaret regleras i dag i förordningenav om
kemiska produkter. Enligt 26 § skall den centrala tillsynen lagenav om
kemiska produkter och med stöd lagen meddelade föreskrifter utövasav

följande myndigheter inom nedan angivna områden.av
Kemikalieinspektionen: Tillsyn tillverkare, importörer ochöver andra

leverantörer avseende märkning, information o.dyl intemen pro-
cessteknik. totalaDet för förordningen 1985:837 PCBansvaret om

och 1985:839 kadmium. Kemikalieinspektionen inteärm.m. om en
renodlad miljömyndighet konsument-, arbetsmiljö- ochutan en
miljömyndighet.

Statens naturvårdsverk: Skydd för den miljön i samband medyttre
hanteringen kemiska produkter bortsett från import församtav ansvar
bränslen och drivmedel.

Beträffande områden ligger utanför miljöbalken fördelassom
enligt förordningen kemiska produkter mellanansvaret Arbetar-om

skyddsstyrelsen, Boverket och Statens livsmedelsverk.
Vid granskning kemikalietillsynen har Miljöbalksutredningenav

funnit det finns oklarheter dels. i ansvarsfördelningenatt mellan
länsstyrelserna och kommunerna, dels mellan Kemikalieinspektionen och
Naturvårdsverket. detNär gäller länsstyrelserna och kommunerna finns
det i dag både risk för dubbelarbete och viss kemikalietillsyn hamnaratt
mellan stolama.

Oklarhetema beträffande ansvarsfördelningen mellan Kemikaliein-
spektionen och Naturvårdsverket har delvis undanröjts.

Dessa myndigheter och Arbetarskyddsstyrelsen har ingått överen-
skommelser och arbetsfördelning sinsemellan kommitom ansvars- som
till uttryck i avtal.

Vi föreslår Kemikalieinspektionen fortsättningsvis böratt haäven
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huvudansvar för tillsyn tillverkare och importörer. Enligt våraöver
bedömningar bör kommunerna för kemikaliekon-störreettges ansvar
trollen. Vi föreslår kommunerna grundprincip bör allutövaatt som
tillsyn återförsäljare och yrkesmässiga användare. Länsstyrelsen böröveri

l hainte något generellt för kemikalietillsynen. de tillstånds-Föransvar9
pliktiga verksamheter länsstyrelsen har för enligt miljöbal-som ansvar

reglerkens miljöfarlig verksamhet föreslår vi emellertid attom
kemikalietillsynen och miljöskyddstillsynen bör följas åt.

Länsstyrelsens roll inom kemikalietillsynen bör inriktas regionalmot
samordning och uppföljning tillsynen.av

Miljöbalksutredningen kommer i kommande betänkandeett att
på möjligheterna längre fram, ytterligare erfarenheternärmare närattse

föravunnits, delar tillsynen tillverkare, importöreröver även överav
och andra leverantörer från Kemikalieinspektionen till kommunerna.

Vidare vill vi betona vikten samarbetet mellan tillsynsmyndig-attav
heterna på kemikalieområdet ytterligare förstärks vägledningensamt att
från centrala och regionala myndigheter till kommunerna förbättras.
Enligt vår bedömning bör bl.a. tillsynsrådet vid Naturvårdsverkets kunna
utnyttjas i detta sammanhang.

det KommitténI uppdrag kemikaliepolitikenöversynsom om av
M1996:02 har fått ingår bl.a. analysera behovet förändra denatt attav
svenska myndighetsorganisationen. Kommittén skall redovisa sitt
uppdrag 1997.sommaren

Tillsyn avfall renhållning28.5.11 över

Vad slutligt omhändertagande avfallgäller sker detta normaltav som
miljöfarligs.k. verksamhet. den mån avfallet kemisk produkt,I är en

vilket gäller miljöfarligt avfall, behandlas tillsynen i avsnittet om
kemiska produkter. behandlas tillsyn renhållningen.Här över

Tillsynen efterlevnaden renhållningslagen och med stödöver av av
meddelade föreskrifter lokalden på nivå kommunen.utövas av

Länsstyrelsen för tillsynen inom länet och Naturvårdsverket äransvarar
central tillsynsmyndighet.

bemyndigandeGenom enlig 6 § renhållningslagen har producentan-
föreskrivits för vissa branscher. Producentansvaret syftar till detattsvar

aktuella avfallet samlas in, återanvänds, återvinns eller hand påtas om
miljömässigt godtagbart tillgodose detta syfteFörsätt.ett annat att

åläggs producentema vidta olika åtgärder. Vilka åtgärder kanatt som
ifråga förordningkomma i varje till de särskilda förutsätt-anpassas

ningarna för Enligt förordningenbranschen. 1994:1205 om pro-
ducentansvar för och förordningen 1994:1235returpapper om
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producentansvar för förpackningar skall producentema underlättat.ex.
för hushållen lämna avfallet för bortforsling och informeraatt om
sortering, insamling och bortforsling avfallet.av

Skyldigheten underlätta för hushållen lämna avfall uppfyllsatt iatt
praktiken på så producentema, i regel desätt att entreprenörergenom

producentemas materialbolag tecknat avtal med, sättersom upp
insamlingskärl där allmänheten kan lämna avfall omfattassom av
producentansvaret. Dessa kärl placeras vanligen på platser dit allmän-
heten ändå beger sig köpcentra och infartsparkeringar. Dett.ex.som
ankommer kommunenpå tillsyn dessa platser så inteutöva överatt att
Sanitär olägenhet uppkommer. Tillsynen producentansvaret i denöver
mån det skyldigheten för varje producent vidta ålagda åtgärderattavser
bör ligga på kommunen. de fallI producenten föremål förär även annan
tillsyn enligt balken skall tillsynen samordnas så långt det möjligt.är
Tillsynsansvaret bör dock alltid ligga på kommunen. liggerDet värdeett
i kommunen får helhetsbild hur de lokala producentemaatt en av
fullgör sitt producentansvar. Vad gäller de nationella mål beträffande
insamlingsgrad och återanvändnings- eller återvinningsgrad angivitssom

syftet med bestämmelserna i förordningama, bör det ankomma påsom
Naturvårdsverket i egenskap central tillsynsmyndighet följaattav upp

dessa uppnås.att
Naturvårdsverket har i sin slutredovisning regeringens uppdrag attav

utreda behov åtgärder områdenpå där producentansvar införtsav
M95/1494/6, M95/1108/6 den januari3l framfört1996 material-att
bolagen bör rättslig ställning så dessa, jämteävenattges en pro-
ducentema, åläggs producentansvar och kan bli föremål för tillsyn i
dessa avseenden. förhållandetDet producent anslutit sig tillatt etten
materialbolag innebär inte i sig producentansvaret har uppfyllts. Detatt
ankommer på producentema föreskrivetvisa fullgörs iatt att ansvar
praktiken.

Materialbolagen sådana kan alltså i dag inte betraktassom som
producenter i lagens mening och har därför inget producentansvar enligt
lagstiftningen. Tillsyn i detta avseende kan därför inte heller med stöd

lag dessa.utövas motav
Miljöbalksutredningen bedömer det inte lämpligt, och inteäratt

heller behövligt, ändra på detta förhållande. Vi delar dock Natur-att
vårdsverkets uppfattning det betydelse för uppföljningenäratt storav
och kontrollen producentansvaret efterlevs tillsynsmyndighetenatt attav
får tillgång till information materialbolagen har. skulleDettasom
effektivisera tillsynen och minska kostnaderna för den, vilket också
ligger dei ansvarstagande producentemas intresse. Materialbolagen har
också, i yttrande Naturvårdsverkets förklarat de har föröver rapport, att
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avsikt tillsynsmyndighetema den insyn behövs.att ge som
En viss egenkontroll har byggts inom för material-upp ramen

bolagens modell. Producentansvari företag i led kontrollerar attga senare
leverantörerna har erlagt forpackningsavgifter eller påt.ex. sättannat
ordnat återvinningen. föreliggerDet emellertid inte någon skyldighet att
ansluta sig till materialbolagen varje producent kan fullgöra sittutan
producentansvar på valfritt För inte de väljersätt. inteatt attsom
ansluta sig skall ekonomiskt det vikt tillsynsmyn-är stor attgynnas av
dighetema kontrollerar varje producent fullgör sina skyldigheter påatt
det eller andra sättet.ena

Tillsyn28.5 .12 vattenföretagöver

Tillsyn vattenföretag och vattenanläggningaröver skall enligt vattenla-
1983:291 i dag länsstyrelsen. En tillsynsmyndighetutövas pågen av

central nivå saknas enligt gällande Kommunerna har inte hellerrätt.
någon tillsynsuppgift enligt vattenlagen.

Vår bedömning tillsyn vattenföretag ochär vattenanlägg-överatt
ningar i fortsättningen då delar vattenlagenäven ingår i miljöbalkenav-

bör länsstyrelserna förstai handutövas samtidigt kommunenav som-
bör ha möjlighet tillsynen. Karaktären vattenföretagenöver böratt ta

avgörande för vilken kompetens och vilka kan krävasvara resurser som
för överlåtelse tillsynen skall komma ifråga. Statensatt naturvårds-av
verk bör till central tillsynsmyndighet.utses

Tillsyn28.5.13 jordbruksmarköver

utredningens förslagI till miljöbalk föreslås lagen skötselatt om av
jordbruksmark skall ingå i miljöbalken. Tillsyn enligt denna lag sker i
dag länsstyrelsen.av

Vår bedömning tillsynen jordbruksmarkär regleras iöveratt som
vårt förslag till miljöbalk bör länsstyrelserna i första hand.utövas av
Kommunen bör i de flesta fall väl lämpad sådan tillsynöveratt tavara
från länsstyrelsen. Antalet tillsynsobjekt och objektens miljöpå-är stort
verkan kan jämföras med verksamhetnärmast anmälningspliktigärsom
eller varken anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen.

det gäller jordbrukNär enligt miljöskyddslagen harprövas visom
föreslagit sådan tillsyn i många fall bör kunna kommun.att övertas av

Miljöbalksutredningen generellt tillsynen för de områdenattanser
ingår i förslaget till miljöbalk bör samordnas i utsträckning.störresom

16-072919
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samordningen mellangäller exempelvis naturvårdstillsyn, miljös-Det
samordningkyddstillsyn och kemikalietillsyn. bättre tillsynenEn överav

jordbruksmark och jordbruk enligt nuvarande miljös-prövasöver som
kyddslag också önskvärt. kommuner har kompetensDeär att tasom

tilläggspaketen bör också i många fall ha möjligheter överöver att ta
tillsynen jordbruksverksamhet.över

Tillsyn genteknik28.5.14 över

fördelarTillsynen genetiskt modifierade organismer sig i dag påöver en
har föreskrivit Arbetarskydds-rad olika myndigheter. Regeringen att

Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen,styrelsen, Fiskeriverket,
Läkemedelsverket och livsmedelsverk skall haSkogsstyrelsen, Statens

tillsynen för respektive område enligt förordningenden centrala
genetiskt modifierade organismer.1994:901 om

särskild nämnd, Gentekniknämnden, följaskallDessutom en
genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna ochutvecklingen på ge

genteknik.allmänna råd användningenom av
regeringengivit regeringen till känna sin meningRiksdagen har att

ansvarsfördelningen mellan de i genteknikför-bör göra översynen av
bet. 1995/96:JoU11, rskrordningen utpekade myndigheterna

i kommande betänkan-1995/96:243. Milj öbalksutredningen att ettavser
tillsynen i samband medansvarsfördelningen avseendede över attse

myndigheterfördelningen övriga ansvarsfrågor mellan dessa över.sesav

biologiska bekämpningsmedelTillsyn28.5.15 över

biologiska bekämpningsmedel regleras i dag 6Tillsynen §över av
förhandsgranskning biologiskaförordningen 1991:1288 om av

Kemikalieinspektionen central tillsynsmyndighetbekämpningsmedel. är
och länsstyrelserna har tillsynen inom länet.

f.n. inte skäl förändra dettafinns enligt vår bedömning någraDet att
tillsynsansvar.
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29 Avgifter

Förslag: Gällande lagregler avgifter arbetas och samlas iom
kapitel i miljöbalken.ett

generellEn möjlighet införs avgift för utjämnaatt ta ut att en
ekonomisk fördel uppkommer beslut dispens.ettsom genom om

Den skall betala avgift blir skyldig lämna deattsom en
uppgifter behövs för beräkna avgiften.attsom

Producentavgift skall få användas för täcka kost-även att
naden för information avfallshanteringen.om

de lagar skallI arbetas in i miljöbalken finns antal bestämmelserettsom
avgifter. Bestämmelserna innehåller bl.a. bemyndigandenom som ger

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer möjlighet attsom
föreskriva avgifter för myndighetens verksamhet enligtuttagom av
lagen. Avgifterna skall för det kostnaderna för tillståndspröv-mesta avse
ning och tillsynsverksamhet. olika förordningarI avgifternanäranges
skall och hur de skall beräknas. Bemyndigandena hartas ut stora
likheter och därför lätta smälta i miljöbalk.är att en

Vattenlagen skiljer sig dock från övriga lagar. direktHär i lagenges
mycket detaljerade bestämmelser två avgifter, nämligentyperom av
bygdeavgifter och fiskeavgifter. inteDet bara beträffande detal-är
jeringsgraden i lagtexten vattenlagens avgiftsbestämmelser avviker.som
Avgifterna i sig saknar motsvarighet i övriga lagar. Särskilda be-
stämmelser behövs därför för bygdeavgifter och fiskeavgifter.

Miljöbalksutredningen föreslår det i miljöbalken införs kapitelatt ett
avgifter. Kapitlet kommer innehålla antal bemyndiganden.att ettom

Kapitlet skulle få slagsida åt de synnerligen detaljeradevattenrätten om
bestämmelserna bygdeavgifter och fiskeavgifter infördes. Dessaom
regler bör i stället placeras i lagen med särskilda bestämmelser om
vattenföretag. För balkens kapitel skall fullständig bildatt ge en av
avgifterna bör hänvisning ske till denna lag.en

De bestämmelser föreslås i med deöverensstämmer stortsom
bestämmelser finns redan i dag i de olika författningama. vissalsom
fall utvidgas emellertid bestämmelserna i förhållande till vad gällersom
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och tillämpliga balkensgenerellt för hela tillämpningsområde.görsnu
gäller dispensavgift,dels stadgandet i dag endast finnsDetta iom som

lagen kemiska produkter och lagen svavelhaltigt bränsle, delsom om
stadgandet i kemiska produkter skyldighetlagen lämna deattom om
uppgifter behövs för fastställa avgiftens storlek. Med allmännaattsom

bli förbestämmelser i balken kommer det möjligt kommunernaatt att
föreskriva för exempelvis tillsynenhetliga vadäntaxor ärmer som
möjligt i dag.

Enligt renhållningslagen får avgift för bortforsling17 § tas utena
och slutligt omhändertagande kommuns försorg avfall därgenom en av
producentansvar producent detta åläggsgäller. påNär sätt etten

fysiskt, får kommunenekonomiskt, inte producentansvar oftamen
för infonnation till hushållen exempelvis avfalletkostnader även om var

från skall Enligt Miljöbalksutredningenslämnas. bedömning börvarorna
producentavgiften får omfattabestämmelsen kompletteras så ävenatt

dessa kostnader.
Enligt lagen avgifter för miljöfarliga batterier skall tillverkare ochom

importörer betala avgift för batterier innehållande kvicksilver,en
bly den svenskakadmium eller säljs marknaden. Avgifternasom

skall täcka samhällets kostnad för samla och oskadliggöraatt
batterierna. kan enligt Miljöbalksutredningens bedömningDet övervägas

miljöbalkenarbeta in lagens bestämmelser i och därvid samordnaatt att
producentavgifterdessa med balkens bestämmelser och producentan-om

emellertidBatteriutredningen har i betänkandet SOU 1996:8svar.
fråga erfarenheterna avgiftsfinans-Batterierna laddad analyseraten av-

föreslagitieringen på batteriområdet och särskild lag batterieren om
skall batteriavgiftslagen. Enligt i den föreslagna lagen3 §ersättasom

får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelasom
föreskrifter de avgifter behövs för täcka samhälletsattom som
kostnader för information, insamling, bortforsling, materialåtervinning
eller miljömässigt godtagbart slutligt omhändertagandeannat av
kasserade batterier. Samtliga och alltså inte enbart sådanabatterier avses

innehåller kvicksilver, kadmium eller bly. Förslaget har nyligensom
remissbehandlats och bereds inom regeringskansliet. Miljöbalksutred-nu
ningen lägger därför inte fram förslag avgifternågot påeget om
batterier.

Kemikalieinspektionen har i skrivelse till Miljödepartementet denen
juni hemställt regeringen initiativ till ändra20 1995 lagenatt tar att om

föreskriftsrätt beträffandekemiska produkter så avgifter för tillsynatt
till ochkan överlåtas kommunerna. Miljö- hälsoskyddsnämnden i

Stockholms kommun har i skrivelse till regeringen den maj29 1995en
hemställt bl.a. regeringen ändrar förordningen kemiska produkteratt om
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så lokala tillsynsmyndigheter avgift för sin tillsynatt rätt att ta utges en
enligt lagen kemiska produkter. Skrivelsema har departementetom av
överlämnats till Miljöbalksutredningen.

Närmare bestämmelser avgifter kommer liksom i dag iattom ges
förordningar. Miljöbalksutredningen lämnar inte förslag på hur dessanu
förordningar skall utfonnas. Utredningen i stället återkommaattavser

frågan.i Redan vill dock utredningen framhålla vikten attnu av
myndigheternas verksamhet i möjligaste mån avgiftsfinansieras.
Utredningen kommunernas arbete för god livsmiljö, KLIV, harom en
tidigare i betänkandet och miljöarbetet,Kommunerna SOU 1993:19,

a behandlat frågan tillsynsavgift. föreslogKLIV i princip alll attomtE lagbunden tillsyn kommunerna skall bekostas demutövassom av av
bedriver verksamheten i enlighet med principen förorenarenattsom

betalar. Förslaget positivt de flesta remissinstansema.möttes av
Miljöbalksutredningen delar uppfattningen kommunerna i ökadatt
utsträckning skall avgifter. Miljöbalken kommerrätt att ta ut attges
innehålla bestämmelse det möjligt föreskriva sådanagör atten som om
avgifter.

Miljöbalksutredningen bedömningen utgångspunkten börgör att vara
avgifterna skall täcka myndighets kostnad för prövningen ochatt en

tillsynen självkostnadsprincipen. Något överskott skall däremot inte
uppkomma för myndigheten.

Tillsynen hela miljöbalkens område bör enligt uppfattningvåröver
huvudprincip avgiftsfinansieradSå långt det möjligt börärsom vara

principer gälla för finansiering tillsynen enligt hela miljöbal-samma av
ken. tillsynsmyndighet börEn således få avgift för tillsyn olikata ut av
objekt på enhetligt olika förDe finansiering ochsätt.ett system
avgiftsdebitering tillämpas i dag för de lagar föreslås ingå isom som
miljöbalken behöver ytterligare angelägetDetöver. är attses av-
giftssystemet för möjlighet till förnyelse och utvecklingutrymmeger av
tillsynen effektiva former. bör ocksåDet utredas möjlig-närmaremot

och utformningenheterna tillämpa tillsynatt närtaxaav en gemensam
efterlevnaden miljöbalkens olika regler samtidigt.utövasav av

viss tillsynFör kan det dock svårt peka avgiftsskyldig,att utvara en
inom naturvårdstillsynen. Avgifter för kemikalietillsyn bör dockt.ex.

enligt vår uppfattning redan balkensvid ikraftträdande samordnadevara
avgifternamed för tillsyn miljöfarlig verksamhet.över

Den utformningen finansieringen de olika tillsynsom-nämnare av av
rådena inom miljöbalkens hela område taxesättning vi intem.m. tar
ställning till här.

Riksrevisionsverket har fått iRRV uppdrag regeringen göraattav
finansieringen myndigheternas och kommunalaöversynen av av
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nämnders verksamhet enligt miljöskyddslagen. Uppdraget har redovisats
i Avgifter för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddsla-rapporten

RRV föreslår1996:43. I avgifterRRV endast skallrapporten attgen
täcka kostnader för prövning och tillsyn. RRV avgiftsnivånattanser
skall hållas oförändrad. avgiften däremotOm skall täcka även änannat
prövning och tillsyn enligt RRV avgiftshöjning sannoliktär en
nödvändig för det riksdagen fastställdauppnå ekonomiska målet.att av
Vidare föreslår regeringen Naturvårdsverket formellaRRV denatt ger
skyldigheten för avgiftssystemet formell skyldighetatt samtansvara en

årligen samråda med enligt avgiftsförordningen.RRV Slutligenatt
föreslår myndigheterna införaRRV skall detatt görett system som
möjligt följa de kostnader skall täckas avgifternaatt samtupp som av

länsstyrelsemas fakturering avgifterna tidigareläggs.att av
beslut avgiftFör skall kunna verkställas, dvs.att ett att ta utom en

för utmätning skall kunna ske, krävs beslutet exekutionstitel.att äratt en
Såvitt förvaltningsmyndigheters beslut måste det enligt 3 kap. 1avser

första§ stycket utsökningsbalken i6 särskild föreskrift attanges en
verkställighet får ske. Miljöbalksutredningen bedömningengör att
sådana föreskrifter bör finnas i de förordningar avgifterattsom anger
får jfr förordningen8 § avgift för myndigheterstas ut t.ex. om
verksamhet enligt miljöskyddslagen. Utredningen återkommer alltså i
frågan.
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Straff och förverkande30

Straffbestämmelser i30.1 miljöbalken och
brottsbalken

StraffbestämmelsemaFörslag: på miljörättens område skall
fördelas mellan brottsbalken och miljöbalken.

Fördelningen skall ske så de brott i dag står iatt som
brottsbalken får därstå kvar medan de övriga, med specialrättslig
anknytning, samlas i särskilt kapitel miljöbalken.iett

utgångspunkt för arbete samla de skildaEn vårt straffbestämmel-är att
i dag finns i olika miljölagar till ställe. detta avsnittIettser som

behandlas denna fråga.
alla de lagar samordnas och skall ingåNästan i miljöbalkensom

innehåller ansvarsbestämmelser. Dessa ansvarsbestämmelser s.k.är
blankettstraffbud och innehåller således många hänvisningar till de
materiella stadganden lagarna innehåller. detDetta svårt fågör attsom

klar bild vad kriminaliserat inom miljörätten. Till dettaären somav
kommer det finns straffbestämmelser med miljörättslig anknytningatt
i brottsbalken.

förbättra möjligheterna tillgodogöraFör sig miljöstraffrättenatt att
och underlätta tillämpningen föreslården vi de specialstraffrättsli-attav

bestämmelserna miljörättens områdepå skall samlas i kapitel iettga
miljöbalken. föreslårDessutom vi bestämmelserna skall systematise-att

och del dem skall få fullständiga brottsbeskrivningar ochattras en av
i vissa fall särskilda brottsbenämningar. hänvisningar till miljöbal-Där
kens materiella regler nödvändiga bör dessa tydliga.är vara

förslag vi lägger framDe här i huvudsak medöverenstämmmer
tidigare framlagda förslag, Miljöskyddskommitténs förslag till milj öbalk
i SOU 1993:27 lagrådsremissen till 1994/95:10. detNärsamt prop.
gäller brottens subjektiva rekvisit föreslår vi dock till skillnad från
lagrådsremissen oaktsamhet inte skall kunnaäven äratt som grov
föranleda skillnad vi inteEn någon särskildär attansvar. annan anser
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ansvarsbestämmelse brott bör införas.grovtom
Vi föreslår till skillnad från Miljöskyddskommittén inte heller några

ändringar i kap. brottsbalken13 allmänfarliga brott. Kommitténsom
förslag miljöbrotten i kap. brottsbalken13 skulle slås ihop tillatt ettom
brott benämnt miljöförstöring skulle ha förutsättning allmänattsom som
fara för skadlig effekt skall föreligga för hård remisskritik frånutsattes
bl.a. brottsförebyggande rådet och riksåklagaren. Vi därför detattanser

bättre behålla kap. brottsbalken oförändrat.13är att
Om fördelningen straffbestämmelsema mellan brottsbalken ochav

miljöbalken i övrigtär säga.att
Enligt gällande lag handlar kap. brottsbalken13 allmänfarligaom

brott. kapitlet finns regler bl.a. mordbrand,I sabotage, allmänfarligom
vårdslöshet, spridande gift eller smitta, förgöring miljöbrott ochsamtav
vållande till miljöstörning.

Miljöbrott och vållande till miljöstöming effektbrotts.k. och harär
således direkt anknytning till de övriga allmänfarliga brotten ien
kapitlet. systematiska skälAv och då det klart bör framgå hur allvarligt
samhället på ifrågavarande brottslighet bör bestämmelserser om
miljöbrott fortsättningeni finnas kvar i brottsbalken.även

föra alla viktiga bestämmelserAtt miljöbrott i brottsbalken,om
och således inte ha några dessa i miljöbalken, inte heller lämpligt.ärav

karaktär blankettstraffbudDeras skulle inte med systematikenstämmaav
i brottsbalken och sambandet mellan de materiella bestämmelserna i
miljöbalken och de därtill anknytande straffbuden skulle framstå som
mindre klart. straffbestämmelserDe sanktionerar brott motsom
materiella regler i miljöbalken bör alltså finnas i balken.

Brottsbeskrivningar och30.2 brottsbenäm-

ningar i miljöbalken

Straffbestämmelsema miljöbalkenFörslag: i skall långtså
möjligt utformas med fullständiga brottsbeskrivningar och egna
brottsbenämningar.

möjligt straffbestämmelsema §Där så bör få fullständiga brottsbe-är
iskrivningar och brottsbenämningar. för underlättaDetta attegna

tillämpningen straffbuden.av
Straffbuden i den nuvarande miljölagstiftningen i de flesta fallär

utformade blankettstraffbud. Sådana innehåller inte fullstän-någonsom
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dig brottsbeskrivning, och i regel inte heller någon brottsbeteckning,
uttalar endast den överträder vissa i andra lagrumutan angivnaatt som

påbud eller förbud skall dömas till i straffbudet angivet straff. Dem.m.
förfaranden bör brott enligt miljöbalken bör enligt Miljö-utgörasom
balksutredningens bedömning i del fall kunna beskrivas utanen
omfattande hänvisningar till olika stadganden.

Vid genomgång de specialstraffrättsliga bestämmelserna påen av
miljöområdet kan det i systematiskt hänseende urskiljas vissa grundtyper

bestämmelser.av
l flera författningarI finns sålunda bestämmelser stadgar straff försoml underlåtenhet iaktta förprövnings- eller anmälningsplikt. falletSåatt är

i miljöskyddslagen, lagen kemiska produkter, naturresurslagen,om
i naturvårdslagen och hälsoskyddslagen.

Många straffbud föreskriver straff för den åsidosättersom av
eller myndigheter meddeladeregeringen särskilda bestämmelser eller

föreskrifter. Som exempel på detta kan de nämnda lagarna, mednämnas
undantag naturresurslagen, därutöver skogsvårdslagen, lagensamtav om
svavelhaltigt bränsle lagen åtgärder vattenförorening frånsamt motom
fartyg.

I flera fall stadgas också straff för den bryter villkor imotsom
tillstånds- eller dispensbeslut. Exempel miljöskyddslagen,är naturresur-
slagen, naturvårdslagen och vattenlagen, dumpningslagen, lagen om
spridning bekämpningsmedel skogsmark skogsvårdslagen.över samtav

Bestämmelser brott direkt lag stadgade förbud finns iimot ettom
något färre författningar.antal Detsamma gäller bestämmelser som
stadgar straff för underlåtenhet iaktta direkt lag föreskriveniatt
skyldighet. författningarAv exemplifierar den förra kategorin kansom

renhållningslagen, naturvårdslagen och skogsvårdslagen.nämnas Den
kan exemplifieras med lagen kemiska produkter ochsenare gruppen om

naturvårdslagen.
mindreI antal författningar föreskrivs det straffbartett äratt att

oriktigalämna uppgifter frågor tillstånd och tillsyn.i Detta gällerom
enligt bl.a. miljöskyddslagen och lagen kemiska produkter.om

Den systematik således finns redan i dagens miljöstraffrätt börsom
kunna utvecklas och renodlas i miljöbalken. förebildEn står i viss mån

finna i skattebrottslagen. sanktionerarDenna överträdelseratt ett stortav
Överträdelsemaantal skattelagar. har i skattebrottslagen indelats i ett

begränsat antal olika kategorier, och med sin brottsbeskrivningvar en
och sin brottsbeteckning. Så bör i så utsträckning möjligt ocksåstor som

i miljöbalken.ske
I Miljöskyddskommitténs förslag har samtliga brott fått brottsbe-

skrivningar och brottsbenämningar medan det i lagrådsremissen tillegna
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1994/95:10 i viss utsträckning används tekniken med blankett-prop.
straffbud.

Miljöbalksutredningen har eftersträvat samtliga straffbestämmelseratt
skulle få brottsbeskrivningar och brottsbenämningar. har visatDetegna
sig åstadkommasvårt tillräckligt tydliga brottsbeskrivningar för deatt
fall åsidosätternågon vad föreskrivet eller särskilt beslutatsärsom om
skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått. förslagDe
till brottsbeskrivningar i dessa fall har lagts fram har visat sigsom vara
för vida och inte tillräckligt skarpt avgränsade. kan främstDetta av
legalitets- och rättssäkerhetsskäl inte godtas. Problematiken fleraär
punkter densamma vad gäller överträdelser förbud och föreskrifter.av
Vi därför det inte finns tillräckligt underlag för användaatt attanser
någon lagstiftningsteknik den nuvarande med hänvisningar tillänannan
de materiella bestämmelserna i dessa fall. hänvisningar börDessa vara
så lättlästa möjligt. Bestämmelserna i vilka direkta hänvisningarsom

kan inte få brottsbenämningar.görs egna
Vi föreslår brottsbeskrivningar och brottsbenämningar be-egna

träffande följande brott.
dessa brott brottet MiljöfarligEtt kemikaliehanteringärav som
sanktioneringen den försiktighetsmåttsprincip idagmotsvarar av som

finns i § första stycket första meningen lagen kemiska5 1985:426 om
produkter.

brott Otillåten miljöverksamhet bör gällaEtt ärannat som
situationer någon har vidtagit åtgärd kan befaras påverkanär en som
miljön sig ha erforderligt tillstånd eller medgivande ellerutan att vare
ha gjort sådan krävs.anmälan som

Ytterligare brott miljökontrollFörsvårande börärett av som avse
brott sanningsplikt och inforrnationsskyldighet. gäller gärningarDetmot

innebär underlåtenhet fullgöra upplysningsplikt eller lämnandeattsom
uppgifter,oriktiga underlåtenheten eller osanningen kan påverkanärav

tillståndsprövning tillsynsmyndighetseller beslut. Miljöbalksutredningen
till frånskillnad kommittén undersökningsskyldighet skallattanser om

straffsanktioneras så bör detta ske direkta hänvisningar i varjegenom
särskilt fall. eftersom det för åstadkomma rättelse normalt börDetta att

tillräckligt använda vitesföreläggande eller låta någonatt attvara annan
utföra undersökningen på den ansvariges bekostnad.

Vidare bör brottet Bristfällig miljöinformation överträdelseravse
föreskrifter uppgifts- och inforrnationsskyldighet. börAnsvarav om

inträda uppgiften skall lämnas i handling, exempelvis inär en en
bruksanvisning, eller i märkningen kemisk produkt. uppgiftDenav en

utelämnas eller oriktig bör förhållandeär ett ärsom avse som av
betydelse för bedömningen risker för hälsan eller miljön ellerav en
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hållbar hushållning med mark och eller material.vatten
Slutligen bör brottet Nedskräpning i balken karaktärenges av en

särskild ansvarsregel.
Brottsbeskrivningamas utformning behandlas författnings-inärmare

kommentaren.

30.3 Kemikaliehantering och sanktioner

StraffsanktioneringFörslag: skall ske underlåtenhet vidtaattav
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått vid kemikaliehante-
ringen.

hantera kemikalierAtt vidta de försiktighetsmått behövsutan att som
bör i fortsättningen straffbelagt denäven bristfälliga hantering-vara om

skett medvetet eller oaktsamhet.en av grov
gällandeI har sanktioneringen regeln försiktighetsmåtträtt attav om

skall vidtas 5 § stycket i kemikaliehanteringen1 1 LKP vunnitp.
stadga i rättstillämpningen. finns enligt brottsförebyggandeDet rådet ett
trettiotal domar principen och det finns dessutom refereratrör ettsom
hovrättsavgörande, därRH 1992:73, företag eldat med PCB-be-ett som
mängd spillolja har dömts till företagsböter på 150 000 kr. finnsDet
också i modern lagstiftning, skydda medborgarna från vissattsom avser
farlig verksamhet, regler kriminaliserar allmänt hållnasom mer
aktsamhetsregler, exempelvis och7 21 lagen 1988:868se om
brandfarliga och explosiva och6 35 strålskyddslagensamtvaror
1988:220. Kriminaliseringen begränsas det denpå subjektivaattav
sidan skall fråga uppsåt eller oaktsamhet. däremotDet ärvara om grov

tveksamt produktvalsprincipen även kallad substitutionsprin-mera om
cipen bör straffsanktionerad. Remisskritiken sådan straffsank-motvara
tionering hård. har såvitt käntDet inte förekommit åtal med stödvar av
principen. Den har i vårt förslag fått lagregel i 3 kap. 6 Denegenen
bör därför kunna lämnas osanktionerad.
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Straffskalor30.4 och preskription

Straffen för överträdelser på miljöområdet skallFörslag: skärpas.
Straffskalan för brott består i överträdelse balkenssom av
bestämmelser skall för de flesta fallen sträcka sig från böter till
fängelse i högst två år. bristfällig miljöinformation och förFör
nedskräpning skall det hösta straffet fängelse i år. Närettvara
det gäller vissa överträdelser balkens bestämmelser ellerav av
bestämmelser har meddelats med stöd balken, ärsom av som
mindre allvarliga, skall maximistraffet fängelse i högststanna

månader.sex

de gällande straffbestämmelsema i miljörätten föreskrivsI vittnu
skilda straffskalor. Maximistraffen frånvarierar enbart böter till högst

fängelse.två års miljöbrott enligt brottsbalken gäller emellertidFör
också straffskala för brott, sträcker sig från fängelse lägstigrovten som

månader till högst år.sex sex
vi redan anfört inledningsvis föreslår vi samtliga straffbe-Som att

stämmelser avseende brott miljörätten skall i balken samlas imot ett
kapitel. Straffbestämmelsema i brottsbalken skall dock finnas kvar. En
sådan samordning straffbestämmelsema leder till ocksåattav gemen-

straffskalor införas för rad överträdelser tidigaremåstesamma en som
reglerades i olika lagar.

utgångspunkt för arbetet med utforma miljöbalkEn är göraatt atten
lagstiftningen till effektivt instrument till skydd för miljön ochett mer
för hushållningen med uppnå detta naturligtvisFör ärnaturresurser. att
sanktionssystemet betydelse. Straffskaloma för överträdelsestorav av

omfattningbalkens bestämmelser bör därför ha sådan de lämnaratt
för vid straffmätningen i det enskilda fallet fullt beaktautrymme att ut

det straffvärde åsidosättande bestämmelser till skydd förettsom av
miljön och hushållningen kan ha.naturresursemaav

Vid straffbedömningen hur visst brott bör föranledasträngt ett ärav
flera omständigheter betydelse. viktig omständighet vilket detEn ärav
intresse den aktuella straffbestämmelsen avsedd skydda. Enärär attsom

viktig omständighet i vilken grad detta intresse träds förär närannan
förbrottet, dvs. viken faktisk skada eller risk skada brottetgenom som

innbär. Till dessa objektiva omständigheter kommer den subjektivatvå
handlatsidan brottet, dvs. huruvida gärningsmannen uppsåtligen ellerav

oaktsamhet och i det fallet vilken grad oaktsamhetav senare av som
förelegat.
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miljöområdet bör beaktasöverträdelser påVid bedömningen attav
skyddsvärde. Bestämmelsernaintressenlagstiftningen omfattar stortav

skydda sådana fundamentalahuvudsakligenmiljöområdet attavser
långsiktiga tillgångenlivsbetingelser, denframtidavåraintressen som

enbart utifråninom område. Settartrikedomentill ettsamtnaturresurser
miljöbalkens be-överträdelserskulle alltsåomständighetdenna av

gällermotsvarande demstrafflatitudermotiverastämmelser kunna som
brottsbalken.ide allvarligaste brottenför

balkensindirekt skydd idock endastskyddsvärda intressetDet ges
straffbestämmelserna inom miljörättenallra flestastraffbestämmelser. De

någonuppkommerstraffansvarutformadenämligen så oavsettattär om
dethärför förelegat;konkret farainträffat ellerfaktisk skada är

exempel kanbestämmelse Såsomtillräckligt viss överträtts.att en
vissastraffbart drivamiljölagstiftningenenligtdet är attnämnas att

bedrivsverksamhetentillstånd,verksamheter sättettävenutan om
samhällets intresseIstället detmiljösynpunkt.frånönskvärt ärärsom

kantypisktverksamhetkontroll sådan settöverutövaatt varasomav
för brytafall Atti dettafarliga för miljön trätts när. mot nusom

orsakastraffvärdenaturligtvis lägreaktuella bestämmelser har än att
uttryckasskulle kunnamiljön.för skada på Detskada eller faradirekt

skyddsvärdaegentligaled från detligger fleraförfarandetså att
brottsbalkens straffbe-ocksåkompletterasBestämmelsernaintresset. av
betydelsefullt inslag idär effektenmiljöbrott,stämmelser för är ett

straffvärde.brottetsbedömningen av
brottsbalksbrottde flestagäller förtill vadI t.ex.motsats som
uppsåtliga ochför bådestraffansvarmiljörättenföreskrivs inom

och medbestämmelserförfaranden ioaktsamma sammasamma
emellertid normaltfårskett med uppsåtstraffskala. brott settEtt som

motsvarande gärning begångenstraffvärtbetydligt än avmervaraanses
oaktsamheten inte Ettsärskiltgälleroaktsamhet. ärDetta grov.om

hardöms någoni straffskillnadertalande exempel de utär som om
mordbrottet således rubricerasochlivet uppsåtligenberövat annan -

skettgämingenden situationenjämfört medeller dråp att av-
effektentill död.vållande Trotsoch rubricerasoaktsamhet att avannans

olika.påföljdema bli mycketkanexakt densammaalltsåbrottet är
straffskalautformningenställningstagande tillVid en gemensamav

miljöbalken börbestämmelserna ihuvuddelenöverträdelseför avav
de intressenbeaktasvad tidigaresåledes i enlighet med attsagts som

skyddsvärda.synnerligen Dettatillvaratasyftar tillbalken ärattytterst
maximistraffende högstabörmaximistraffettalar för motsvaraatt av

miljölag-bestämmelserna ispecialstraffrättsligadag gäller för deisom
maximistraffetfängelse. höjaår Attdag, alltså tvåstiftningen i
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ytterligare kan inge betänkligheter med hänsyn till straffbestämmel-att
inte innehåller något krav på skada eller konkret fara för skadaattserna

skall föreligga i det enskilda fallet. har inteDet framkommit det iatt
praktiken förekommit fallnågot där det gällande maximistraffet varitnu
otillräckligt med hänsyn till brottets allvar. högreEtt maximistraffskulle
också innebära straffskalan blev orimligt vid. Eftersomatt straffbe-
stämmelsema i enlighet med vad omfattarsagts ävensom nyss
oaktsamma fall, alltså kan ha betydligt mindre straffvärde,ett börsom
det lägsta straffet böter. Straffskalan för huvuddelen brottenvara av
enligt miljöbalken bör således sträcka sig från böter till fängelse i två
ar.

För mindre allvarliga brott såsom nedskräpning och bristfällig
miljöinformation bör det dock tillräckligt med högsta straffettvara om

års fängelse. förfarandenDeett omfattas dessa straffbestämmel-som av
innebär mindre risk för skada de intressen balken avseddser ärav som
skydda.att
Slutligen finns straffbelagda förfaranden haren snarastgrupp av som

karaktären ordnigsförseelser och endast i undantagsfall kanav som
motivera påföljd böter. Det sigän rör överträdelset.ex.annan om av
föreskrifter allmänhetens uppträdande i vissa skyddade områden ochom
åsidosättande skyldighet för fastighetesinnehavare skötaattav gaturen-
hållning För dessa brott bör maximistraffet fängelse i högstm.m. vara

månader.sex
Vi har frågan införaövervägt särskild straffskala förattom en grova

brott balkens bestämmelser. förslagEtt tillmot sådan särskilden
straffskala fanns i lagrådsremissen. skälAv anförts torde detsom ovan
emellertid kunna komma ifråga överskrida maximistraffetatt två års
fängelse endast för uppsåtliga brott vållat allvarlig skada ellersom en
inneburit konkret fara för sådan skada. Sådana allvarliga brotten en
torde regelmässigt omfattas brottsbalkens bestämmelser spridandeav om

gift eller smitta 13 kap. 7 §, förgöring kap.13 8 §eller miljöbrottav
kap.13 8 Enligt§. dessa bestämmelser det möjligt döma tillära att

fängelse till i fall år. Vi därför intevart något behovupp attsex ser av
parallellt med brottsbalken reglera dessa allvarliga brott i miljöbalken.

Straffmätning och påföljdsval för brott balkens bestämmelsermot
måste liksom i andra sammanhang ske med utgångspunkt från om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Som tidigare anförts kan straffvärdet

överträdelse variera kraftigt beroende på såväl de objektivaav en
omständigheterna gämingsmannens uppsåt eller grad oaktsam-som av
het. Exempel försvårandepå omständigheter kan gärningenattvara
begåtts systematiskt, varit omfattande, inneburit vilseledande av
myndighet, eller inneburit risker för människors hälsa, miljön ellerstora
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gärningar bör liksom idagVissautrotningshotat djur eller växtart. anses
finnas skäl döma till frihetsbe-allvarlig det kanså attattart envara av

grundinte motivera enbartpåföljd dettarövande äräven avom
tidigare brottslighet.straffvärdet eller den tilltalades

tidigarehänseende bör i enlighet med vadsubjektivtI sagts ettsom
motsvaranderegelmässigt bedömasuppsåtligt handlande strängare än ett

Även emellertid graderas. Denförfarande. oaktsamheten måsteoaktsamt5
verksamhetmindre i sinnonchalans väljer att vara noggrannsom av

i denregelsystemet måste bedömasdärmed bryteroch änsträngaremot
ändågällande bestämmelsersig efterfaktiskt försökt rättaatt mensom

sigbedömasLikaså måste denmisslyckats med detta. strängt görsom
risktagande.till medvetetskyldig ett

förutsättningarutifrån hanshar gjort vadnågonOm egnasom
anledningändå någonhonom,rimligen kan begäras överträttmen avavf och skallha varit oaktsamhan intemiljöbestämmelse kan’ ansesen

Även aktsamhetskraven ibland måstedärför dömas tillinte ansvar. om
miljöfarlig verksamhet, måsteutövandethögt, vidställas mycket t.ex. av

med Någotvarit oaktsamhuruvida någonbedömningen göras omsorg.
inte förekommaoberoende vållande, bördvs.strikt avansvaransvar,

straffrätten.inom
den allvarligarättsväsendets tillkoncentreraFör att resurser mera

helt undantas frånringa brottföreslår vimiljöbrottsligheten att ansvar.
medföreslår viföljande kapitletdetframgårSom att ett systemav

i schablonmässigt ochåläggasskall kunnamiljösanktionsavgifter som
avgifter böroaktsamhet, skall införas.eller Dessauppsåtkrav påutan

överträdelseringa fallsanktion itillräcklig avavensamma vara
miljöbestämmelser.

miljöbal-strafflatitudema imedför redanåtalspreskriptionVad angår
kommerförlängs i avsevärd mån.åtalspreskription Dettiden förken att

bristfälligi för brottenminst fem år,preskriptionstidgälla utomatt omen
jämställahuvudsakoch brott inedskräpningmiljöinformation, är attsom

kravetförhållanden och dåordningsförseelser. Vid sådanamed att
särskilt starkt gällande inomlika sigskall behandlaslika fall gör

för åtalspreskriptionändring tidernavi någonstraffrätten att avanser
bör ske.inte
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30.5 F örverkande

Förslag: En bestämmelse förverkande egendom varitom av som
föremål för brott, bl.a. avseende kemiska produkter bör införas
i miljöbalken. Dessutom bör förverkade fortskaffningsmedelav
och andra hjäpmedel har elleranvänts medförts vid brottsom
kunna ske.

I olika miljörättsliga lagar finns föreskrifter förverkande delsom av
utbyte brott, dels olika slag egendomav varit föremålav förav som
brott, dels i något fall hjälpmedel vid brott.av

Det behövs bestämmelse i balken förverkandeen egendomom av
varit föremål för brott. En sådansom bestämmelse bör exempelvis

kunna omfatta ochväxter djur i den mån inte jaktlagstiftningen är-
tillämplig samlats olagligt dessutom bl.a.som samt kemiska och-
biotekniska produkter. Till skillnad från i kommittéförslaget bör dock
i likhet med förverkandereglema i brottsbalken utbyteäven brottav
kunna förverkas enligt bestämmelsen krav uppenbarsamt oskälighet
ställas för förverkande inteatt skall ske.

För uppnåatt överenstämmelse med gällande behövs deträtt också
bestämmelse det möjligtgören förverka fortskaffningsmedelsom att

och andra hjälpmedel elleranvänts medförts vid brott. för-som I
fattningskommentaren exempel på förverkandenär skall kunnages ske.
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Miljösanktionsavgifter31

särskiltharnäringsverksamhet överträttiDenFörslag: som
miljösanktionsavgift. Be-påförasskallmiljöreglerangivna

reglernamiljösanktionsavgift ersätter omstämmelserna om
miljöskyddsavgift.

påförandebestämmelserGällande31.1 avom

miljöskyddsavgift
miljöskyddslagenidagimiljöskyddsavgift finnsBestämmelserna om

juli 19811deninfördesMiljöskyddsavgiften§§.52-631969:387
Miljöskydds-1980/811273.rskr.1980/81:JoU21,bet.1980/81292,prop.

vissaåsidosätterförbud,visstbryternågon motbetalasskallavgift om
stödmedmeddelatsharvillkoreller avbeslut etc.föreskrifter, som

medSyftetfördel.ekonomisktilllederdettaochmiljöskyddslagen
elimineraförarbetenlagstiftningens attenligtmiljöskyddsavgiften är

tänktAvgiftenmedföra.kanöverträdelsen varfördelekonomisk som
incitamentskulleoch utgöra ettstraffreglematillkomplementettsom

olikakontrollenochdriftsäkerhetenöka avverksamhetsutövaren attför
reningsanläggningar.ochprocesser

uppsåtligenskettharinteöverträdelsenutgåskallAvgift även om
oaktsamhet.grundpåeller av

betydandetillletthaskulleöverträdelsenkrävdesUrsprungligen att
detsigvisadeårnågra attefterdetdåbortrekvisitolägenhet. Detta togs
hotallvarligtinneburithadeöverträdelse ettstyrkasvårt attatt envar
tillmiljönieffekternoteradefaktisktkopplakunnaellermiljön attmot

föreliggaansågsavgiftpåförandeförSkälöverträdelse.specifik aven
1986/87:135.uppkommit prop.skadaoavsett om

miljöskyddsavgift.påföraskanjuridiskafysiskaSåväl personersom
påföras.inteavgiftskallfallringaI
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31.2 Erfarenheter tillämpningen regler-av av

miljöskyddsavgiftna om

BRÅ:sAv 1990: 10, Ambitionerrapport och flaskhalsar, framgår frånatt
det miljöskyddsavgiftenatt infördes den l juli 1981 till 1990 harmars
frågan påförande miljöskyddsavgiftom vid åttaav prövats tillfällen.
Hälften fallen ledde till påförandeav avgift. Beloppen har legatav
mellan 946 660 kr och 25 000 kr.

Det i stömingsrekvisitetrapportenuppges att och villkorens
utformning spelat rollstörst det gällernär inte bifalla, alternativtatt inte
väcka, talan miljöskyddsavgift. Andra problem iom sammanhanget har
varit beräkna den ekonomiskaatt fördelen. Att ekonomisk fördel har
inträffat förutsättningär för påförande avgiften och måste därförav
alltid visas. Fördelens storlek dessutomär betydelse för beräkningenav

avgiftsbeloppet. Det finns emellertidav möjlighet bestämma dettaatt
skönsmässigt, den ekonomiska fördelens omfattningom svårligen kan
beräknas.

Handläggningstiden för ärendena enligtär lång. Det harrapporten
tagit i genomsnitt 34 månader från det överträdelsenatt tillägt dessrum
Statens naturvårdsverk ingivit ansökan till Koncessionsnämnden. Den
genomsnittliga handläggningstiden hos Koncessionsnämnden har varit
13 månader och hos iöverrätten, de fall beslutet överklagats, åtta
månader.

Sedan 1990 har ytterligare ärende tagitsmars ett till prövning.upp
Det är avgjort.ännu

Att frågan påförande miljöskyddsavgift harom kommit tillav upp
prövning i så få fall visar på svårigheterna tillämpaatt nuvarande

Att endastsystem. hälften de prövade fallen lett tillca påförandeav
understryker förenatatt systemet är med praktiska problem.stora

Antalet ärenden gått till prövning efter detsom ursprungligaatt
skaderekvisitet bort har intetogs ökat. Ytterligare svårigheter kvarstår.

Miljöskyddsavgiftens syfte elimineraär uppkommenatt ekonomisk
fördel. Att utreda och i vilken utsträckning, överträdelsenom, medfört
ekonomisk fördel ofta förenatär med svårigheter. Det naturligtvisär
angeläget det inte skall lönaatt sig överträda miljöreglema.att Att
lagtekniskt åstadkomma detta har emellertid visat sig svårt.varaÄven konstateraatt överträdelseatt har kanägt förenaten rum vara
med svårigheter. Detta hänger delvis ihop med villkorens och före-
skriftemas karaktär. Dessa inte utformadeär främst för detatt göra
möjligt döma sanktioner,att ut syftar tillutan verksamheten skallatt
bedrivas på så miljömässigtett riktigt möjligt.sätt T.ex. föreskrivssom
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utsläpp.tillåtnahögstagränsvärde förföriställetriktvärdeibland
vidverksamhetsutövarenmedförÖverträdelse riktvärde att enettav
undernedkommaföråtgärdervidta attskyldigöverträdelse attär

sanktion. Det ärföranleda någonomedelbartkan interiktvärdet men
åtgärdererforderligavidtarinteverksamhetsutövaren som enförst om

Överskridandeföreligger.ingripatillsynsmyndigheten attmöjlighet för
direkt.tillsynsmyndigheten rätt attdäremotgränsvärde ageraett gerav

skall kunnateknik attutprovasförförutsättning attkanDet nyenvara
gränsvärde.föriställetriktvärdeföreskrivsutsläppsvillkor som

bety-sanktionerekonomiskaAndra31.3 av

miljöregleröverträdelseviddelse av

tvåharkraftiträddemiljöskyddsavgift nyareglernaSedan om
införtsmiljöskyddsavgiftbehovetförbetydelsebestämmelser enavav

rskr1981/82:JuU53,bet.1981/822142,brottsbalken prop.kap.i 36
rskr1985/86:JuUl3,bet.1985/86:23,och1981/822328 prop.

1985/862110.
vidfördelekonomiskförverkamöjlighethar attförstadetFör en

förutsätterförverkandeSådantskapats.näringsverksamhetibrott
styrkas.kanöverträdelsenvidoaktsamhetelleruppsåtemellertid att

miljö-tillförhållandeisubsidiärharFörverkanderegeln ansetts vara
miljöbrottslighet.vidanvändaskommitintehar attskyddsavgiften. Den

Företagsbotföretagsbot.åläggasnäringsidkarekanandradetFör
utövningibegåttsharbrottförnäringsidkare avskall åläggas som
åsidosättan-inneburithar grovtbrottsligheten ettnäringsverksamhet, om

ellerverksamhetenmedförenadeskyldigheter ärsärskildadede somav
vadgjortharintenäringsidkarenochallvarligt slag somär avannars

förarbetenabrottsligheten. Avförebyggaförkrävaskunnatskäligen att
räknastorde kunnabeskaffenhetallvarligtill brott ärframgår att avsom

samhällsintressen,viktigaåsidosättandeinnebärgärningarbl.a. avsom
Även f.d.lagrådetmiljöskyddslagen.överträdelserexempelvis av

imiljöskyddslagenbrottanförde motPaulsson attregeringsrådet
särskildadeåsidosättandebetraktas ettborde kunna avallmänhet som

enligt dennavilketverksamheten,medförenadeskyldigheter varsom
företagsbot.förförutsättningbordemening envara

förreglernaharföretagsbotochförverkandeinförandetEfter av
emellertid inte ansettsharmån. Detvissiändratsmiljöskyddsavgift

syfteteller attmiljöskyddsavgiften överattavskaffaskäl sefinnas att
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eliminera ekonomiska fördelar.

31.4 Tidigare föreslagna förändringar
Både miljökostnadsutredningen och miljöskyddsutredningen lade i slutet

1970-talet fram förslag till sanktionsavgiftav vid miljööverträdelser.
Miljökostnadsutredningens förslag innebar avgift skulleatt påtas uten
sådana överutsläpp gjordes vid anläggningar hadesom prövatssom
enligt miljöskyddslagen. Hur avgiften i det enskilda fallet skulle
beräknas skulle fastställas i tillståndsbeslutet. Miljöskyddsutredningens
förslag gick på avgiften skulleut att den huvudsakligautgöra påföljden
för överträdelser miljöskyddslagen. Avgift skulleav vid varjetas ut
överträdelse uppsåt eller oaktsamhetoavsett förelåg. Beloppet skulleom
fastställas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet till ett
visst maximibelopp. Ny avgift skulle påföras varje dygn överträdelsen
fortsatte. Förslaget för remisskritik.utsattes Riksdagen de reglerantog

miljöskyddsavgift trädde i kraft årom 1981.som
Naturvårdsverket lämnade i mitten 1980-talet förslag tillav en

förändrad utformning miljöskyddsavgiftssystemet. Naturvårdsverketsav
förslag gick i korthet på avkriminaliseringut att till viss del skulleen
ske och miljöskyddsavgift utnyttjas istället. Varken betydande störning
eller ekonomisk fördel skulle krävas för avgift skulle kunnaatt påföras.
Avgiften skulle börja löpa överträdelsenär började och utgå till dessen
rättelse vidtogs. Avgiften skulle den dubbla ekonomiskamotsvara
fördelen. Förslaget resulterade i skaderekvisitetatt bort.togs

Miljöskyddskommittén föreslog miljöskyddsavgiftatt skulle påföras
endast för vissa överträdelser.typer förutsågMan riskav att systemeten
skulle bli alltför svårtillämpat och svåröverskådligt miljöskyddsav-om
gift skulle kunna utgå vid alla överträdelsertyper enligt balken. Deav
överträdelser föreslogs kunna föranleda avgift sådansom i fallvar som

uppsåt kunde föranleda straffansvar enligtav balken för otillåten
miljöpåverkan, olaga miljöstöming eller olovlig miljöstöming eller grovt
sådant brott eller enligt brottsbalken för miljöförstöring, miljöför-grov
störing eller vårdslös miljöförstöring. Vad gällde beräkningen av
avgiften redogörs för Miljöskyddskommitténs förslag under avsnitt
31.8.2.
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syfteAvgiftens31.5

påskälfinnsdet attbedömningen attdenMiljöbalksutredningen gör
avgiften.medsyftetanalyseranytt

mänskligtmiljölagstiftning är attallförmåletövergripandeDet
önskvärtlikväl fårmiljöpåverkande, varaansesmenhandlande ärsom

gradliteni så sompåske sättskall ettrimligt, somfallieller vart
hartillåtetvad ärförReglermiljön.för somolägenhetermedförmöjligt

i formfallenskildaidessutom avReglergenerellt.ställts gesrent
sittintemedborgare tar ansvardeFör somverksamheten. attförvillkor

särskildolikaochstraffsanktioner typer avharreglernaföljaskalllikväl
fogfinnsdetalltså atthar ansettsdessasidanVidinförts.rättsverkan av

miljöskyddsavgiften.avgiftvinsteliminerandeför -en oaktsamhetelleruppsåtintebetalas ävenskallAvgiften om
elleråtgärdervidtaunderlåtenhet attdethandlarOftastföreligger. om

Miljö-kan,syftetunderliggande somDetverksamheten.kontroll av styrandehaskallavgiftenvaritha enframhöll, attskyddskommittén
Denverksamhet.miljöpåverkande sombedriverdemeffekt som

reglernaöverträdapåvinna attkanhanfördelekonomiskadenfråntas
verksam-Å riskerarsidanandraöverträdelse.tillskälsaknaförväntas

idåoch hamnarhanupptäcks sammaAntingeninget.justhetsutövaren
och kanupptäckthanundgårsåEllerreglerna.följthanläge omsom

dessutomdåslipperHanfördelen.ekonomiskadensigtillgodogöra
ifrågasättaskanvidtagit. Detbordeåtgärd handenmedbesväret

denhafthade ävenmiljöskyddsavgiften omeffektstyrandevilken
vinstelimineringendastkanskeAlternativtfrekvent.tillämpats mer rättviseregelslagsinfördes. Enmiljöskyddsavgifteneftersträvades när

styrmedel.än ettsnarare

avgiftBehovet31.6 enav

departementschefenharlivsmiljö,godEn1990/91:90,propositionenI
demsanktioner motekonomiskaanvändamöjligheten attunderstrukit att

utvidgas.skallverksamhetenförföreskrifterochvillkorföljerintesom nuvarandesigvisathar attvisserligendetanförDepartementschefen att
bördetattifrågasättaskaneffektivitet menarmenmiljöskyddsavgifts

tillförslag systemettlämnaMiljöskyddskommittén attpåankomma
sanktionssyste-delverksamfungera avkanavgiftermed ensomsom

met.
oumbärligtochväsentligtär ettsanktionssystemfungerandevälEtt

miljö.vårföreffektivt värnskall kunna utgöra ettregleringled i somen
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Det finns idag antalett olika formerstort sanktioner kan kommaav som
ifråga i samband med överträdelser. Flera dem har också utformatsav
bl.a. bakgrund behovetmot effektiva sanktionerav miljöområdet.av
Förutom miljöskyddsavgiften gäller detta företagsbot och den särskilda
regeln i brottsbalken förverkande vid brott i näringsverksamhet.om
Trots detta detär uppenbart det nuvarandeatt sanktionssystemet inte
fungerar väl. För det därförär angelägenoss uppgift lägga framen att
förslag till förändringar bättre kanett sättsom behovenmotsvara aveffektiva sanktioner.

Det finns självfallet olika alternativ detnär gäller uppbyggnaden avväl fungerandeett sanktionssystem. Vissa dessa, exempelvis deav somgäller företagsbot och förverkande, såär generellt utformade det kanatt
åberopas skäl särlösningarmotsom sikte påtar särskilt område,som ett

miljöområdet.t.ex. För har det dock varit naturligtoss utgå frånatt den
nuvarande miljöskyddsavgiñsregleringen och överväga på vilket sätt ett
sådant för miljöområdet avgiftssystemanpassat kan förändras med sikte
på effektivareett sanktionssystem.

Våra förslag med hänsynär till nämnda förhållanden och våra
direktiv utformade bakgrundmot den gällande regleringen.av nu

Utredningen företagsbot Ju 1995:05om utreder för närvarande hur
sanktionssystemet för lagöverträdelser i näringsverksamhet kan
effektiviseras. Utredningen skall bl.a. överväga företagsbotens roll i
förhållande till sanktionsavgifter, förverkande och skadestånd. Uppdraget
omfattar i och för sig alltså detäven sanktionssystem skallsom
tillämpas vid miljööverträdelser. Utredningen skall enligt sina direktiv
redovisa sitt uppdrag vid kommande årsskifte. Vi har samrått med
F öretagsbotutredningen. Arbetet inom den utredningen har inteännu nått
så långt det varitatt möjligt med någon samordning förslagen.av

Miljöbalksutredningen den bedömningengör behov finnsatt ett av
styrmedelett effektivtär vad gällersom upprätthållaatt den allmänna

noggrannheten och respekten för just miljöreglema vid bedrivande avverksamhet typiskt medför riskersettsom för miljön. Vad gäller
näringsverksamhet medför sådana risker finnssom det fog för ställaatt

kravstränga på verksamhetsutövaren. Det därförär rimligt denneatt
åläggs strikt i sådana hänseenden.ansvar Ett strikt kan iantasansvar
väsentlig mån bidra till den allmänna noggrannheten. Om syftet med
avgiften renodlas till påatt sätt upprätthållasagts högnu standard ien
miljöpåverkande näringsverksamhet finns det inte skäl sig krävaatt vare

ekonomiskatt fördel har uppkommit på grund överträdelsen förav att
avgift skall kunna påföras, eller relateraatt avgiften till den ekonomiska
fördelens omfattning. Avgiftens syfte skulle då inte vinstelimine-vara
rande enbartutan styrande. Det blir fråga sanktionsavgift vidom en
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kallaskunnalämpligenskullemiljöregler. Denöverträdelser av
miljösanktionsavgift.

för-allaundermåstemiljööverträdelsersanktionsavgift förEn
sanktionsavgifissystemellerföretagsbots-till dessfinnashållanden ett

sigoch visatkraftinäringsverksamhet trättallöverträdelser iavseende
denkandetta ersättautredasfår pålägesådant nytteffektivt. I omett

miljösanktionsavgiften.föreslagnaossav

sank-användandeförFörutsättningar31.7 av

tionsavgift
företagsbot prop.ochförverkandelagstiftningentillförarbetenaI om

användasbordeendastsanktionsavgifterbl.a.uttalades142 att1981/82:
bordehelstdetochrättsområdenavgränsade attklartochspeciellainom

Sanktionsav-avgiftsbeloppet.beräknaförunderlagnaturligt attfinnas
slagmed vissatillkomma rättaför avanvändaskunde attgifter
och förskräddarsyskundeavgifternadärområden,inomöverträdelser

kunnabordeföretagsbotallvarligaså attinteöverträdelser varsom
åtgärdersärskildautsträckningsådan attiförekombegagnas sommen

vidtas.borde
departementspro-tillpropositionenihänvisarDepartementschefen en

avgiftenförprinciperföreslogs attvilkeni1981:3memoria JuDs
rättssäkerhet. Departe-ocheffektivitetpåkravrimligauppfyllaskall

följande.enligtsammanfattningiprincipernaåtergermentschefen

harförverkandebestämmelserbrottsbalkens somtilltilläggDet
komplette-behövaområdenvissakanföregåendedetiföreslagits

ändamålsenligerbjudahänseendedettaikanavgiftssystem enEttras. ellerfrekventasärskiltregelöverträdelser ärdärfallilösning
vinstdenstorlekenberäknaföreliggersvårigheter att avspeciella

denfallAndra närfallet.särskildadetiuppnåsbesparingeller som
genomsnittligt settöverträdelseisoleradfördelenekonomiska enav skydd påbehovsamhälletssamtidigtlåg, avbedömaskan somsom ekono-denbarainteframträdande,så attområdetaktuella ärdet

ellertill vinstutsiktenredanfalletsärskildai det utanfördelenmiska
neutraliseras.börbesparing

klartochspeciellainomendastförekommafåAvgifter bör
näringsreglering-användsdemåndenrättsområden. Iavgränsade
föreskriftersärskildatillknutna somdebörområde varaens egenskap.dennaiiakttaharnäringsutövama att

möjligalliböravgiftsbeloppetberäkningBestämmelserna avom
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utsträckning konstrueras så de utgår frånatt mätbartett imomentden aktuella överträdelsen parameter detgör möjligten som att- -förutse och fastställa hur avgiften skallstor bli i det särskilda fallet.
Konstruktionen kan utformad på sådantettvara densätt schablon-att
mässigt fastställda avgiften kan beräknas genomsnittligt denmotsvarauppkomna vinsten vid varje särskild överträdelse. I de fall då det
bedöms angeläget söka neutraliseraatt redan utsikten till vinst bör
dock hinder inte föreligga låta avgiftenmot att utgå enligt grunder

leder till väsentligt högresom avgiftsbelopp.

Beroende på det aktuella rättsområdets bör särskiltnatur prövas
uppsåt eller oaktsamhet skall förutsättasom för avgiftsskyldighet

eller denna skyldighet kan byggaom på strikt För attansvar. enkonstruktion med strikt skall försvarbar frånansvar rättssäker-vara
hetssynpunkt bör förutsättas det finnsatt starkt stöd för en presum-tion överträdelseratt området inteom kan förekomma änannatföljd uppsåt eller oaktsamhet.som en Vidareav måste uppmärksam-

särkilda undantagatt från detmas strikta i dessaävenansvaret fall
kan nödvändiga med hänsyn till förhållandenavara inom avgiftens
användningsområde eller till reglemas utformning i övrigt. Sådana
undantag bör så långt möjligt preciserade så det intevara att
föreligger någon tvekan deras räckvidd. Det sistnämndaom gäller

i frågaäven bestämmelser reglerar möjlighetenom till jämkningsom
avgiftsbeloppet.av

Något hinder bör inte föreligga låta avgiftsreglermot att isomförsta hand riktas juridiskamot och straffrättsliga be-personer
stämmelser riktade fysiskamot tillämpliga vid sidanpersoner vara

varandra. De subjektiva rekvisitenav kan därvid annorlundavarautformade i de olika striktsystemen vid avgift och uppsåtansvar-eller oaktsamhet vid straffrättsligt Om det sigrör mindreansvar. omallvarliga överträdelser, kan den vinsteliminering uppnåssom genomavgiften framstå fullt tillräcklig åtgärd.som Det kan ien så fall bli
aktuellt låta införandetatt avgiftssystemett innebäraav deattaktuella gärningama inte längre straffbara.är

Åläggande avgiftsskyldighet kan i vissav utsträckning överlämnas
till de administrativa myndigheter verksammaär på det aktuellasom
området. I vissa fall detär emellertid lämpligt överlämna dennaatt
prövning till de allmänna domstolarna. Det gäller främst näravgiftsskyldigheten beroendegörs huruvida överträdelsen skettav avuppsåt eller oaktsamhet och reglernanär utfonnadeär på sådantett

det finnssätt att för betydandeutrymme skönsmässiga bedömningar.
I sådana fall kan sakkunniga administrativa myndigheter ställninggesinitiativtagare till eller isom domstolsprocessen.part

Departementschefen förklarade sig beredd ansluta sigatt till vad som
iangetts promemorian. Justitieutskottet lämnade erinranutan vad

departementschefen hade anfört med tillägg utskottetatt ansåg det
viktigt riktlinjerna föratt avgiftssystemet utgick från den straffrättsliga
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byggakunnasärskilda falliförutsattesavgiftenskuldprincipen även om
striktpå ansvar.

utformningMiljösanktionsavgiftens31.8

skallgärningarvilkaAvgränsningen31.8.1 somav

avgiftenomfattas av

närings-idenpåförasskallMiljösanktionsavgiftFörslag: som
verksam-påbörjarföreskrifter,generellaöverträderverksamhet

haranmälanellererhållitstillstånd harerforderligtheten attutan
förföreskrivitsharvillkorsärskildaöverträderellergjorts som

skallavgiftförordnatharregeringen attmåni denverksamheten
överträdelse.sådanförpåföras

måstemedbörja avgörastillkonstaterarMiljöbalksutredningen attatt
ifråga.kommamiljösanktionsavgift böröverträdelservilkaför

miljösank-sig förlämpardesådanaöverträdelser attärVilka som
överträdelsen,konstateramöjlighetenberoende att mentionsavgift är av

förväntasavgift kanstyreffektvilkenövervägandenandra enäven som
tillavgiftenfastställa rättmöjlighetenberor attsinifå. Detta tur

skall behövafördel inteekonomiskfrånutgårUtredningen attbelopp.
påföras.skall kunnamiljösanktionsavgiftförvisas att

låtahinderinte något attför sig motochi enföreliggerDet
bevissvårigheterundvikaenskilda. Förpåföras attsanktionsavgift kunna

miljöskyddsavgift,gällandeprecismiljösanktionsavgiften,bör som
ochåläggaorimligtfår attDet enstrikt varpåbygga ett ansesansvar.

Miljösanktionsavgiftlivet.dagligai dethandlingarförsådantett ansvar
näringsverksam-iöverträdelserförifrågakommakunnabaradärförbör

het.
handenvidpunkterandraochförstaDepartementspromemorians ger

ochföreskriftergenerellanäringsverksamhetiöverträdelser avatt
omfattas.kunnabörmiljöochhälsaförskyddtillvillkorsärskilda

sådanafördelen över-ekonomiskadenberäknaSvårigheten avatt
denskyddsbehovstarkt oavsettsamhället harkänd. Att ettträdelser är

klartRättsområdet avgränsat.ärostridigt.fördelenekonomiska är
kanavgiftocksåpunkt attförsta nämns vara enpromemoriansI

Vadfrekventa.regelöverträdelser ärsärskilt därlösningändamålsenlig
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gäller frekvensen miljööverträdelser denärav naturliga skäl svårav att
uppskatta. Vissa erfarenheter har redovisats länsstyrelserna iav

ÖstergötlandsStockholms län och län beträffande bl.a. vilka slags
överträdelser sker. Uppgifterna,som översiktlig bild och intesom ger en

anspråkgör på att uttömmande redovisning,vara en 1980- ochavser
1990-talen och gäller överträdelser anmälts till åklagarmyndigheten.som
Det kan med sannolikhetstor antas väsentligtatt antalett överträdelser

aldrig anmäls dessutom sker.som Den dominerande överträdelsen synes
överskridande utsläppsvillkor.vara Därutöver kanav brottnämnas mot

förprövnings- eller anmälningsplikt liksom överskridande tillstånds-av
given omfattning verksamheten.av

Utredningen föreslår miljöfarlig verksamhetatt i större utsträckning
skall kunna regleras generella föreskrifter iställetgenom för prövning i
det enskilda fallet. En del de överträdelser idag skulleav som avse
tillståndet och dess villkor för verksamheten kommer då att avse
generella föreskrifter. Det finns därför skäl att anta även överträdelseratt

sådana föreskrifter kommer tillhöraav de frekventatt förekomman-mer
de överträdelsema.

Enligt fjärde punkten skall, för strikt skallatt ansvar anses vara
försvarbart från rättssäkerhetssynpunkt, kunna förutsättas det finnsatt ett
starkt stöd för presumtion överträdelseratten på området inte kanom
förekomma följdänannat uppsåt eller oaktsamhet.som en Det kanav
visserligen inte uteslutas överträdelser iatt enskilda fall kan ske trots att
rimliga försiktighetsmått har vidtagits. Det får emellertid anses
ankomma på näringsidkare sådan kontrollatt utövaen verksam-över
heten, även överträdelseratt beror på felaktiga leveranser tillsom
verksamheten, haverier, misstag från personal och liknande händelser
skall medföra påförande miljösanktionsavgift.av en

Med hänsyn till redovisade omständigheter finns skäl begränsa deatt
överträdelser för vilka miljösanktionsavgift skall påföras till

överträdelse generella föreskrifterav-
påbörjande verksamhet eller vidtagandeav åtgärd för vilken- av

anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger anmälan harutan att gjorts
eller tillstånd har meddelats.

överträdelse villkor särskilda försiktighetsmåttav ellerom andra-
begränsningar verksamheten.av

Dessutom skulle avgift kunna komma ifråga vid underlåtenhet att
lämna uppgifter och tillsynsmyndighetensnär beslut inte följs. Möjlig-
heten förena dennaatt besluttyp med vitesföreläggande börav
emellertid tillräcklig enligt vår bedömning.vara

Kravet på avgränsning och kravet på uppsåt elleratt oaktsamhet kan
får med denna avgränsningpresumeras tillgodsedda.anses vara
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kan framgå redanfördel detocksåfårDet att avsom enses
skallistället för dettaavgiftföranledavad kanparagrafen att angessom

lagrum.till andrahänvisningargenom
Även varjerealistisktdet inteönskvärtdet attär att trovoreom

avgift.påförande Förleda tillpraktiken kanmiljööverträdelse isådan av
eftersträvansvärda styrningen börmiljömässigtdenåstadkomma mestatt

överträdelsertill debegränsaspåföra avgiftmöjligheten att som
vilkatilldå, med hänsynRegeringen kansärskilt bestämmer.regeringen

och deförhindraangelägetdetöverträdelser attär mest resursersom
vidtasövriga åtgärderbeaktande demedbudstillstår samt somavsom

förordna olikasuccesivtföljs,miljöreglemasäkerställa attför attatt
miljösanktionsavgift.påförandemedföraöverträdelser skallslags av

tillsynsmyndighet påcentralegenskapiNaturvårdsverket bör av
omfattasöverträdelser börförslag till vilkamiljöområdet utarbeta som

förordningförstaKonstruktionen krävermiljösanktionsavgift. att enav
ikraftträdande.balkensföreligger vid

storlekMiljösanktionsavgiftens31.8.2

tillproportionskall stå iMiljösanktionsavgiftenFörslag:
bestämmelsedenoch till betydelsenallvaröverträdelsens somav

skallenskilda falletstorlek i detAvgiftenshar överträtts.
Statenstarifferledningmed upprättasbestämmas avsomav

regeringen.fastställsnaturvårdsverk och av

skullestorlekmiljöskyddsavgiftemasföreslogMiljöskyddskommittén att
följandefastställas på sätt.kunna tre

åtgärdutsläpp eller äröverträdelsefalldeI ett somannanenavser
tillavgiften bestämmasskallskattavgift eller ettmed särskildbelagd
skulleskattavgift ellerdenmotsvarande gångerbelopp tre annarssom

ellerutsläppetden delsåvittåtgärdenellerutsläppetpåförtsha avavser
överskridits.värdentillåtnavarmedåtgärden

tillstånds-ochtillståndsbeslutvillkor i överträttsdäremotHar ettett
miljöskyddsavgiftförbeloppfastställt vissttillståndetmyndigheten i

belopp.dettafastställas tillavgiftenskall
viktenbeaktandemedavgiften bestämmasskallandra fallI avav

omfattningen över-villkordetföreskrift eller överträtts,den avsom
inneburit.överträdelsenfaraellerden skadaträdelsen och som

förordadeochsvårigheterflerapekade på attRemissinstansema
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schabloner skall användas så långt möjligt. Naturvårdsverket och
Koncessionsnämnden negativa till avgiften skall kunna fastställasattvar
i tillståndsbeslut ochett menade detta kan leda tillatt spekulation om

överträdelse ekonomiskt lönsamär eller inte.en
lagtextDen remitterades till lagrådet innehöll inte något förslagsom

miljöskyddsavgiften skulleatt kunna relateras tillom särskilda avgifter
och skatter. Det sådana inte sikteatt på utsläppettarangavs ärom
tillåtet och det därför mindre lämpligtatt är sammanblanda dessaatt
begrepp. detI remitterade förslaget anfördes beträffande hur miljöskydd-
savgiften skall bestämmas bl.a. detta bör ske medatt utgångspunkt i
förhållandena i varje enskilt fall. Vidare miljöskyddsavgiftenattanges

regel får bestämmas efter samlad bedömning desom försvårandeen av
och förmildrande omständigheterna föreligger i det särskildasom
ärendet. Föredraganden fortsätter.

Vid bestämmande miljöskyddsavgiftens storlek bör såledesav göras
samlad bedömning hur allvarlig överträdelsenen Utgångs-är.av

punkten bör alltid det frågaatt är administrativ avgift.vara om en
Vid den bedömningen bör flera omständigheter beaktas. Såsom
exempel kan inledningsvis omfattningennämnas överträdelsenav
och den fara eller skada överträdelsen inneburit, likaså över-om
trädelsen inneburit ekonomiska fördelar. Härutöver bör rad olikaen
omständigheter ingå i bedömningen det sigt.ex. rörom om upp-
repade överträdelser, hur länge överträdelsen pågått, över-om
trädelsen skett på grund våda, slarv eller nonchalans. Vidav
bedömningen bör också in vilketvägas område drabbats, detsom om

industriområdeär ellerett särskilt känsligt naturskyddsområde.ett
Slutligen bör beaktasäven tillståndsplikten för verksamhetom en
eller åtgärd inte iakttagits och vilka villkor eller föreskrifter som

Vissaöverträtts. villkor eller föreskrifter från miljö- ochär hälsos-
kyddssynpunkt viktigare andra. En delän villkor kan exempelvis ha
varit avgörande för tillstånd huvudatt beviljats.över Dennataget
uppräkning omständigheter emellertid integör anspråk påav att vara
fullständig endastär exempelutan på omständigheter börsom
beaktas. Närmare föreskrifter för bestämma miljöskyddsavgiftenatt
bör få föreskrivas regeringen. Föreskrifterna skall hurav ange
avgiften beräknas för olika slag överträdelser. Det bör eftersträvasav

avgiftsbeloppet kan fastställasatt direkt med ledning den angivnaav
beräkningsgrunden.

Lagrådets majoritet f.d. regeringsrådet Hamdahl och justitierådet
Svensson ifrågasätter i yttrandet lagrådsremissenöver de föreslagnaom
miljöskyddsavgiftema uppfyller de krav bör gälla för sanktionsav-som
gifter. Osäkerheten gälla miljöskydddsavgiftemanärmast haranges om
kopplats till det möjligt förutseparametrar gör och fastställa hurattsom
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denanförLagrådetenskilda fallet.bli i det attskallavgiftenstor
särskilt välintetill denmotivenoch stämmerföreslagna lagtexten
sinsemellanhel delinnehållerdessutommotivenoch attöverens en

utgårsanktionssystemföreslårLagrådetuttalanden.motstridiga ett som
miljös-bestämmamöjligheterökademednuvarande attdetfrån men

börutgångspunktenanförschablonmässi attDekyddsavgiften attgt. vara
fara ellertill denhänsynmedskall bestämmasmiljöskyddsavgiften
kanfrågadetslagdetöverträdelse är antasskada omsomavensom

dettaöverträdelsefördelarekonomiskatill demedföra avsamt som en
eller vidtarverksamhetbedriverför deninnebärakanslag enantas som

miljöskyddsavgift.ärendetaktuellt islagdetåtgärd är omsomaven
fångas ocksåskadafara ellermedförklararLagrådet parametrarnaatt

medförakanordenMedomfattning antasöverträdelsens upp.
frågadet inteuppkomma är attberäknaskan attrespektive omanges

ellerden vinstexaktmiljöskyddsavgift motsvararbestämma somen
vissgrunduppkommit påfallet harsärskildai detbesparing av ensom

differentieringinte någonvidareinnebärFörslagetöverträdelse. att av
vårdslös-våda,skettöverträdelsentillmed hänsynavgiften sker avom

eller uppsåt.het
vidtillståndsmyndighetenförslagetifrågasätterLagrådet attäven

miljöskyddsav-bestämmatillstånd skall kunnaförvillkorprövning av
farhågorframfördapekar påöverträds. Manvillkoretstorlekgiftens om
fri frånsigoch köpaspekulerakanverksamhetsutövarenattom

remitteradetill lagrådetdetregeringen iharmiljööverträdelser. Detta
utdömandevidmöjlighetlösa attsöktförslaget att avge engenom

Lagrådetbeloppet.bestämdafrån detavvikamiljöskyddsavgift menar
praktiska svårig-principiella ochbådemedförmöjlighetsådanatt en

heter.
meningskiljaktigiBaekkevold pekarRegeringsrådet enen

ochföreslagna lagtextendenmellanöverensstämmelsebristande
innebärafåranför lagtexten atttill lagtexten. Hanmotiveringen att anses

alla relevantabedömninggrundvalskall bestämmasavgiften avav en
mycketfinnsdetbetyderdet ettomständigheter. attHan attmenar

föreskrifterbindanderegeringenförbegränsat att angeutrymme genom
uttalandena idrar slutsatsenochberäkningsgrunder attschabloniserade

ledningmeddirektavgifternafastställakunnabörmotiven avatt man
förenamöjligaregeringsförskrifter knappast är attberäkningsgrunder i

med lagtexten.
hittillsstridaskulledetmening motmajoritetensiinstämmer attHan

införautformasböravgiftssystem attför hurprincipergällande ett en
ochegentligtill någonanknytning parametersaknarordning somsom

enskilt fall.varjeske iskallhelhetsbedömningpåstället byggeri att en
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Å andra sidan anför han det inte givetatt är bör väljaatt man enordning bygger på mycket vidsträcktsom schablonisering.en Det
främsta skälet till detta han just det svårtmenar att är finnavara att
naturliga kan liggaparametrar till grund för schabloniseringsom en
särskilt enligt remissförslaget skallom beaktaman inte bara de
ekonomiska fördelarna också bl.a.utan den fara eller skada som
överträdelsen inneburit.

Vidare pekar han på miljöskyddsavgiftemaatt skall täcka mycketett
vidsträckt område och överträdelsemaatt är mycket skiftandeav natur.
Det blir således svårt finna schabloneratt kan tillämpas generelltsom

helaöver området.
Slutligen ifrågasätter han avgift kan uppgå tillom fleraen som

miljoner kronor skall fastställas på grund schabloniseratettav system.
Baekkevolds slutsats blir utformningenatt avgiftssystemett påav

miljöområdet inrymmer många problem någon givenutan lösning. Han
finner det föreliggeratt behov ytterligareett utredning för lösa deav att
problem förknippadeär med miljöskyddsavgiftensom och heltatt ett

avgiftssystem därförnytt inte bör införas I avvaktan på resultatetnu. av
vidare utredning han deten böratt möjligtmenar ändraattvara

nuvarande miljöskyddsavgifter så får ökadeatt möjligheterman att
bestämma de ekonomiska fördelarna schablonmässigt.mer

Miljöbalksutredningen delar meningen skatt elleratt avgiften som
vissa utsläpp eller åtgärder belagts med, inte bör läggas till grund för
miljöskyddsavgiftens storlek. Den utgör styrmedel medett effektegen
vid sidan villkor eller föreskrifter och fastställdom är för i sig verkaatt
styrande.

I departementspromemorians femte punkt talas möjlighetenom att
låta straffrättsliga bestämmelser riktade fysiskamot ochpersoner
avgiftsregler riktade i första hand juridiskamot tillämpligapersoner vara
vid sidan varandra.om

Tidigare nämnda möjligheter använda straffsanktioneratt och annan
särskild rättsverkan det mindregör angeläget beräkna miljösanktions-att
avgiftens storlek i det enskilda fallet.

Att beakta alla de uppräknade omständigheterna, och fler därtill, vid
fastställandet mil jösanktionsavgiftens storlek låterav sig inte inomgöras

för schabloniseratettramen Tvärtom skullesystem. det mycketettvara
individuellt system.

Att sådantett system, även det kan tyckas fördelaktigt frånom
rättvise- och skälighetssynpunkt, inte blir effektivt framgår det ringaav
antal ärenden kunnat föras till prövning sedansom möjlighetenupp att
utdöma miljöskyddsavgift infördes i miljöskyddslagen.

För åstadkommaatt stark styreffekt detären viktstor attav
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för sigi ochöverträdelservidfrekeventmiljösanktionsavgift påförs som
dettid efterredan kortskerdettaavgift, och attföranledakan att
detendaståstadkommaskan ärDettaöverträdelsen har ägt omrum.

vid varjeskall påförasavgiftenvilket beloppmedenkelt avgöraatt
kanöverträdelserslagsdeförhållandettillfälle.enskilt Det att som

schabloniseraökatocksåavgift begränsas attföranleda utrymmeger
avgiftsbeloppen.

avgiftsbe-bedömningenbeaktas vidbörAntalet parametrar avsom
kanöverträdelservariationenreducerasstorlek kanloppets somavom

det räckaförslag börMed vårtminskar.miljösanktionsavgiftföranleda
farlighet,omfattning ochallvar dvs.överträdelsensdelsmed beaktaatt —

vid bestämman-harbestämmelseden överträttsbetydelsendels somav
överträdelser börupprepadefrågandetavgiftsbeloppet. Om ärdet omav

storlek.avgiftensförbetydelseockså hadetta
färreÅ bedömningarskönsmässigaförökarsidanandra utrymmet

svårigheter vidtillledakanfastställs. Dettaantalet parametrar som
avgiftpåföramöjlighetenutnyttjandemindreoch atttillämpningen ett av

än tvärt om.
Naturvårds-lämpligenmyndighet,därförföreslårUtredningen att en

utarbetarmiljöområdet,tillsynsmyndighet påcentralverket ärsom
vidförekommeröverträdelser vilka ändeframgårvilkatariffer merav

vilket belopptillpåföras,avgift kanvilkaförtillfällen och samtenstaka
angivnaöverträdelse. Devarje slagförfastställasavgiften bör av
tariffende iberäkningenförtill grundliggaskall avparametrarna

kunnai fallellerbör ha,Naturvårdsverket vartbeloppen.angivna
överträdelsersolikaförbehövsuppgifter avgöradeinhämta attsom

regeringen. DessafastställasTariffema börtypisktallvarlighet sett. av
uppnårdettamyndigheten. Påbeslutande sättdenbindande förbör vara

myndigheten kanbeslutandedendåenkelhet idels systemetenman
beloppensförutsebarhet idelsbeslut,enskilttariffen i varjefrånutgå en

träder iutfärdadetariffema måste när systemetförstastorlek. De vara
Naturvårdsver-medsamrådefterMiljöbalksutredningenkraft. att,avser

skalltarifferdeförslag tilllämnabetänkandekommandeiket, varasom
departementspromemoriansikraft.i Debalken träderutfärdade när

tillgodosedda.därmedtordeförutsättningarnaangivnatredje punkt vara
Miljöskyddskommittén ansåg attanmärkaskan ävenDet att

be-riktlinjer förutfärdakunnabordeviss månNaturvårdsverket i
avgiftsbeloppet.räkningen av
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31.9 Vem bör besluta påforandeom av av-

gift

Förslag: Tillsynsmyndigheten frågorprövar påförandeom av
miljösanktionsavgift.

gällandeI frågorrätt prövas miljöskyddsavgift Koncessionsnämn-om av
den for miljöskydd på talan ÖverklagandeStatens naturvårdsverk.av
sker till Vattenöverdomstolen.

Miljöskyddskommittén föreslog frågor påförandeatt miljö-om av
skyddsavgift skulle länsrättenprövas på talan tillsynsmyndigheten.av av

frågorI åläggande miljöskyddsavgift, inteom viktav är störresom av
skulle prövning kunna ske tillsynsmyndigheten avgiftsföre-av genom
läggande. Miljöskyddskommittén menade det med hänsynatt till
Europa-konventionen Konventionen d 4 1950 angående skyddnov.
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema borde
ankomma på domstol prövningen.göraatt Det emellertidär tillräckligt

den påförsatt avgift har möjlighet få frågansom prövadatt i domstol
efter överklagande beslutet.av

departementspromemoriansI sjätte punkt åläggandesägs att av
avgiftsskyldighet kan i viss utsträckning överlämnas till de admini-
strativa myndigheter, verksammaär inom området. Att överlämnasom
prövningen till domstol lämpligtsägs främst avgiftsskyldig-närvara
heten beroendegörs huruvida överträdelsen skett uppsåt ellerav av
oaktsamhet och reglernanär utformadeär så det finns foratt utrymme
betydande skönsmässiga bedömningar.

Den utredningen föreslagna konstruktionen bör lämpaav sig väl för
prövning myndighet. Avgift skall påföras de objektivaav när förut-
sättningarna föreligger hänsyn tillutan graden klandervärdhet.av
Avgiftsbeloppet skall bestämmas enligt fastställd tariff.en

Genom förlägga prövningenatt till tillsynsmyndigheten kan en
prioritering uppgiften förutses. Tillsynsmyndigheten fårav ytterligare ett
verktyg för säkerställa miljöreglemaatt efterlevs.att Tillsynsmyndig-
heten kan direkt, ärendet behöverutan att vidare till någon annan
myndighet, vidta åtgärder med anledning konstaterad överträdelse.av en

betydligEn effektivitetsvinst bör kunna erhållas.
Även för skönsmässigautrymmet bedömningarom och andra

avvägningar begränsat erfordrasär naturligtvis tillfredställandeen
kompetens vid prövningen frågor åläggande miljösanktionsav-av om av
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beträffande miljö- och teknikfrågor,kunskaper delsgift. frågaDet är om
Med de propositionenstrikt juridiska frågor.dels avseende genom

kompetensen 1995/96: 167,den kommunala prop.Vissa ändringar av
genomförda förändringarna börrskr 1995/96:242l995/96zKU34,bet.

kompetenskrav.tillgodose detta Genomtillsynsmyndighetema kunna
möjlighetsaknar relevant kompetensmyndighetdessa egenges en som

medefter överenskommelsemyndighets kompetensutnyttjaatt en annan
denna.

påförasmiljösanktionsavgiftbör31.10 Hur

påföras beslut,Miljösanktionsavgift skallFörslag: somgenom
till miljödom-Beslutet kan överklagasdomstols dom.gäller som

stol.

antingenmiljösanktionsavgift skulle kunnaFrågor avgöras genomom
föreläggandePrincipen i allmänhetföreläggande eller beslut. är att ett

beslutför prövning.hänskjutas till domstol Ettinte godkänns kansom
vill ha detden det beröröverklagas prövatdäremot, måste avom

domstol.
innebärabeslut böravgiftpåföra störreAlternativet att engenom

skerpåförandetidsutdräkt jämfört medoch mindreeffektivitet om
bli gällande. Genomgodkännas förmåsteföreläggande attsomgenom

domstol beaktas kravetöverklaga beslutet tillkunnamöjligheten att
framgårenskildasfrågordomstolsprövning rättrör avsomsomav

mänskliga rättigheternaskydd för deangåendekonventionenartikel i6
miljösanktionsav-tillMed hänsyngrundläggande frihetema.och de att

börnäringsverksamhetutövandeifråga vidgift endast kan komma av
avgiftpåförsankommer på denoskäligt detdet inte att somanses som

förordarUtredningenmed beslutet.inte nöjdi de fall denne äratt agera
domstols dom.gällerbeslutavgift får påförasdärför att som somgenom

16-072920
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31.1 l Verkställighet

Förslag: beslutEtt miljösanktionsavgift skall direktom vara
verkställbart.

Enligt vår bedömning bör beslut miljösanktionsavgift direktett om vara
verkställbart för överklaganden inte skall ske endast i syfteatt skjutaatt

betalningsskyldigheten. de fallI då beslutet kommer tillupp upp
prövning vid domstol kan nämligen väsentlig fördröjningen av
verkställbart beslut från det överträdelsen skedde förväntas.att Be-
tydande räntevinster och liknande ekonomiska fördelar skulle komma
den tillgodo överklagade för skjuta på exekutionstiteln. Beslutetattsom
bör dock kunna inhiberas domstolen vid överklagande.av
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ingripandenErsättning vid det32 av

allmänna

nationalparker,betalas beslutErsättning skallFörslag: när om
biotopskyddsområden, vattenskydd-kulturreservat,naturreservat,

enligt den s.k.förelägganden och förbudsområden samt sam-
pågåendemark i anspråk ellerrådsparagrafen innebär tas attatt

del fastighetinom berördmarkanvändning avsevärtav en
försvåras.

ochvid vissa undersökningarskall vidare betalasErsättning
stängselgenombrottföreläggandevid m.m.om

jordbrukare hindrasnormalt betalasErsättning skall när en
till odlingtraditionell jordbruksproduktionfrånfrån övergåatt av

energiskog.
betalas vid avslag ansökannormalt inteErsättning skall om

tillstånd till täkt.
den s.k.för intrång tillskall inte betalasErsättning upp

kvaliñkationsgränsen.

till ersättningbestämmelserbehandlasdetta avsnitt skall rättI som ger
enligtförutsättning för ersättningdet allmänna.vid ingripanden En ärav

pågående markanvändningoftaoch miljöbalkenbåde gällande rätt att
försvårats. uttryckfastighet har Dettaberörd delinom avsevärtenav

avsnittet.därför central plats ihar en

pågåen-gällandeBetydelsen i32.1 rätt attav

fastig-berörd delmarkanvändning inomde av

försvårasheten avsevärt

bestämmelserhuvudsakligen tvåfinns i gällandeDet rätt typer av som
försvårasmarkanvändningpågåendeanknyter till uttrycket avsevärt

ersättningden skallfastighet. Enligtberörd delinom ena gruppenav en
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betalas det allmännanär inskränker användningen fastighet på ettav en
sådant nämnda effektsätt inträder. Den andra regeltypen försätt gräns
hur långt gående restriktioner det allmänna får lägga på fastighet.en
Bland de lagar skall ingå i miljöbalken används uttrycket isom
naturvårdslagen, vattenlagen och lagen skötsel jordbruksmark. Iom av
detta avsnitt skall främst behandlas den första bestämmelser.gruppen av

Enligt 26 § naturvårdslagen utgår ersättning för skada föreskrifterom
enligt eller8 9 § för medför pågåendenaturreservat markanvändningatt

försvåras inomavsevärt berörd del fastigheten eller mark iatt tasav
anspråk. Ersättning kan också utgå vid inskränkning bl.a. renskötsel-av

inom nationalparkrätt enligt vid beslut5 natunninne enligt 13 §om
och vid förbud utföra vissa arbetsföretag enligtatt 20 och 21 §§. Om ett
område enligt 19 § naturvårdslagen naturvårdsområdeavsätts fårsom
åtgärderna inte så ingripande pågående markanvändningattvara

försvåras. helleravsevärt Inte får föreläggande enligt 20ett § natur-
vårdslagen s.k. samrådsföretag så ingripande pågåendeom attvara
markanvändning försvåras.avsevärt

frågaI ersättning och inlösen enligt naturvårdslagen skallom
expropriationslagen 1972:719 gälla i tillämpliga delar i den mån inte
avvikande bestämmelser finns i naturvårdslagen.

Enligt 19 kap. 7 § Vattenlagen skall ersättning betalas föreskrifterom
för vattenskyddsområde medförett pågående markanvändningatt

försvåras inom berördavsevärt del fastigheten. Vattenlagen innehållerav
inte någon hänvisning till expropriationslagen har i ställetutan
fullständiga ersättnings- och inlösenbestämmelser har likheterstorasom
med expropriationslagens regler.

Reglerna ersättning i naturvårdslagen och expropriationslagenom
Vattenlagen bygger på de principersamt ersättning för skadaom som

gäller inom den allmänna skadeståndsrätten. ekonomiskEn skada skall
ha inträffat och affektionsvärden därför inte.ersätts Orsakssamband
fordras mellan ingreppet och skadan. Orsakssambandet skall vara
adekvat, dvs. skadan skall någorlunda typisk till sin någorlundaart,vara
förutsebar och inte alltför avlägsen.

Skadans storlek beräknas i princip på inom densättsamma som
allmänna skadeståndsrätten. innebärDetta den skadelidandesatt
ekonomiska situation skall jämföras med hur den skulle ha varit om
någon skada inte hade inträffat. Stora skillnader finns dock jämfört med
den allmänna skadeståndsrätten beträffande ersättningens bestämmande.

Ersättningsreglema medger inte ersättning för s.k. förväntnings-
värden, dvs. värden inte har skapats fastighetsägaren självsom utanav

har uppstått till följd förväntningar ändring i markens tillåtnasom av om
användningssätt. Förklaringen till detta finns i 1972 års expropria-
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vissvisafastighetsägarenåläggsEnligt denna atttionslagstiftning. att
markanvändning. Dennakommandemedsambandsaknarvärdestegring

Markersätt-presumtionsregel föreligger.s.k.innebärlagstiftning att en
såregeln ändras1996:45föreslagit SOUhar attningsutredningen att

för-berorvärdeökningenbevisaskallexproprierarden attsom
användningssätt.tillåtnamarkensändring iväntningar om

allmännaanpråk detfall ieller ilöses infall markde tasI annat av
expropriationslagstift-gäller enligtersättningsreglerdetillämpas som

markan-pågåendetill begreppetsker inteanknytningningen. Någon
Grund-försvåras.fastighetdelberörd avsevärtvändning inom av en

expropriationenefterförrnögenhetsställningsakägarensprincipen är att
expropriation intenågon ägtdensammabör rum.som omvara

andraellermarkägareföruppställs hinderandra falldet iNär
ekonomiskalämpligastemarken sätt,användarättighetshavare att

medför.ingreppetförlustför denersättninghuvudregelutgår somsom
tillämpas.grunderÄven expropriationsrättsligaskallfalli dessa

ellerföreskriftemadärutöverframgåttfordrasEmellertid attsom
delberördinommarkanvändningpågåendeförsvårarförbuden avsevärt

ochmarkanvändningpågående avsevärtfastigheten. Begreppenav
berörd delnaturvårdslagen år 1972. Begreppetiinfördesförsvårar enav

år 1987.lagstiftningenifastighet togs

markanvändningPågående32.2

markanvänd-pågåendeuttrycketAllmänt32.2.1 om

ning

pågåendesåledesskall utgåersättning är attförförutsättningEn att
förbud ellerintrångdethar påverkats ettmarkanvändning ensomav

ingåendemarkanvändningpågående ärUttrycketinneburit.föreskrift
markanvändning,pågåendeochNaturvårdWesterlund,ianalyserat

huvudprincipervissabehandlas samt ettskall endastHär1980. par
specialfall.

haringreppetförlustför denersättninghuvudregel utgårSom som
visstpåförsvåratsmarkanvändning har sätt.pågåendemedfört om en

denneliderrättighetshavare attellerskadaDen ägare genomannanen
markenutnyttja änsättmöjlighet annatharframtideniinte att

fallsådanainte. Iförväntningar, ersättsbortfalldvs.tidigare, av
ställetblir idetmarkanvändning,pågående utaninte någonföreligger

pågåendetillsåledes knutenRegelnmarkanvändning. ärändradtal om
kap. 3 §jfr 4markanvändningtillåtenförställetmarkanvändning i
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expropriationslagen.
Begreppet pågående markanvändning borde, enligt motiven, ges en

relativt tillämpning. Markägaregenerös föreskrifter ellersom genom
beslut enligt naturvårdslagen hindras från vidta naturligatt ochen
normal rationalisering pågående markanvändning borde få ersättningav
prop. 1972:111, bil. 2 334. Frågan hur skulle drasgränsen kundes.
enligt departementschefen inte besvaras entydigt och bedömningen
måste ske från fall till fall och med utgångspunkt i vad vid varjesom
tidpunkt framstår naturlig fortsättning den pågåendesom en av
markanvändningen. Hänsyn skulle bl.a. till det allmännastas påsyn
lämpliga bruknings- och rationaliseringsmetoder, på det dennasätt som
kom till uttryck i jord- eller skogsbrukspolitisk lagstiftning eller på

sätt.annat
Enligt propostitionen torde fastighetsägare under inga förhållandenen

berättigad till ersättning därför föreskrift eller beslutatt enligtvara etten
naturvårdslagen förhindrat honom från använda fastigheten föratt annan
slags näringsverksamhet. I propositionen uttalades vidare att ettom
förfarande generellt tillståndspliktigt,är anlägga kon-t.ex. att en
cessionspliktig svinfabrik, kan utgå från det innebär ändring iattman
pågående markanvändning. Ersättning skulle därför inte utgå om
åtgärden förbjuds enligt naturvårdslagen prop. 1972:111 bil. 333s.
f

Vid tillkomsten plan- och bygglagen gjorde bostadsutskottet bet.av
BoU 1986/87:1, 146 vissa uttalanden vad bordes. om som anses som
pågående markanvändning. Hit räknade utskottet sådant framstårsom

naturliga drifts- eller rationaliseringsåtgärder, avverkning isom t.ex.
olika former och markberedning för främja tillväxten hos skogatt ny
och plantering.

32.2.2 Markanvändningen skall lagenligvara

Inom miljörätten finns bestämmelser aktsamhetskrav vid utövandetom
verksamhet, användningen mark Reglerna benämnsetc. normaltav av

aktsamhetsregler eller tillåtlighetsregler. Sådana bestämmelser finns i
dag i bl.a. 4-7 miljöskyddslagen och kap.3 vattenlagen. Miljöbalken
kommer enligt vårt förslag innehålla långt gående aktsamhetsregler.att
En verksamhetsutövare skall iaktta aktsamhetsreglema på initiativeget
och Tillsynsmyndigheter kan ingripa med stöd aktsamhets-ansvar. av
reglema för kräva rättelse och reglerna kanatt ligga till grund för villkor
vid tillståndsprövningar och omprövningar tillstånd.av

En underförstådd och självklar begränsning i uttrycket pågående
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ellermarkanvändninglagenligendastmarkanvändning är att av
därförfinnstill ersättningersättning. Någontillberättigar rättbyggnad

aktsam-till lagssyftemyndighetsingripanden ivid attattinte ense
aktsamhets-följaskyldigVerksamhetsutövarenföljs. är atthetskrav

eller inte.ingripermyndighetenreglerna, oavsett om
bl.a.kan utläsasredan i dag. DettagällerbegränsningDenna av

remitterades tilllagförslagdetvattenlagen. Itillförarbetena som
lagtextenskulle framgåuttryckligendet attföreslogsLagrådet att av

begränsning iför sådanutgårvattenskyddsområden intevidersättning
aktsamhetsregeln i kap.19följerfastighetförfoga överrätten att avsom

exempelvis §5lag,bestämmelse imotsvarandeeller§l annan
emellertidLagrådet ansåg1981/82: 249.130,miljöskyddslagen prop. s.
ersättningAtt362.onödig a.bestämmelsesådan prop. s.att varen

gällaLagrådet,torde, enligtfall attutani sådanaskall utgåinte
godtogstatsrådFöredragandedetta.meddelasföreskriftuttrycklig om

anmärkning.Lagrådets
ellerkunskapsedandet allmännafråningripandenIbland sker nyany

tillsyftarAktsamhetsreglema ävenmötaframkommit. attharproblem
verksam-därförharsituationerdessaheller ihot.nyupptäckta Inte

gällande regler.följahan tvingasförersättningtillhetsutövaren atträtt
pågåendeuttryckettillknutitshar härlagenlighetResonemanget om

tillanknytasi ställetbegränsningkan dennaMöjligenmarkanvändning.
aktsamhetsregelfinnsdetOmförsvåras.uttrycket avsevärt somen

detintesådanthar vidföljamåstefastighetsägaren ett resonemang
redankanmarkanvändningen. Denna sägasbeslut försvåratallmännas

aktsamhetsregeln.försvårad avvara
handförstafår iersättningtillbegränsningdiskuterad rättenNu av

Vidverksamheter.tillståndsgivnaickeingripandenbetydelse vid mot
tillståndsbe-bestämmelsernaoftainnebärverksamhettillståndsgiven om

i vidareiakttasbehöverinteaktsamhetsreglemarättsverkanslutets att
trygghet.vissalltsåTillståndettillståndet.följermån än engeravsom
fruktanormalt intebehövervillkorenföljer atttillståndshavareDen som

iaktsamhetsreglema,stödmedkravytterligareställerallmännadet av
tillstånds-vidharfrågorsådana prövatsbeträffandeintefallvart som

givningen.
Tillstånd kanframtid.alltrygghet idock intetillståndEtt avger

tidsbegränsadeAnvändandettidsbegränsas.säkerhetsskälochmiljö- av
verksamhetsutövaremiljöbalken. Envanligare iblitillstånd kommer att

ersättningfågivetvis intetillstånd kan nytttidsbegränsatmed omett
tidsbegränsningen.föranlettskäldetillstånd vägras somav

bestämmelsernormalttillstånd finns atttidsbegränsadeickeFör om
heller iIntekanvillkorenoch omprövas.återkallastillstånden kan att
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sådana fall skall ersättning utgå. hängerDetta med attsamman
tillståndet bygger på förutsättningen ytterligare krav kan ställas vidatt

framtida omprövningsförfarande. Tillståndet innehåller alltsåett en
begränsning. det återkallas grundas dettaNär verksamheten inteatt
längre bör tillåten, eftersom den inte uppfyller gällande regler. Närvara
ytterligare eller ändrade villkor meddelas grundas dessa normalt på de
aktsamhetskrav gäller. Omprövningsmyndighetens ingripande skersom
alltså på den grunden verksamheten strider gällande aktsamhets-att mot
regler och förutsättning i tillståndet sådana ingripanden får ske.är atten

principenAv ersättning förutsätter markanvändningen lagenligäratt att
följer ersättning hellerinte skall utgå i dessa fall.att

kravetAv på lagenlighet följer också det allmänna ersätt-att utan
ningsskyldighet kan ingripa verksamhet bedrivsmot utanen som
erforderligt tillstånd. gäller ingripande verksamhetDetsamma mot en

bedrivs i strid med givet tillstånd. det allmänna fallOm i sådantettsom
förbjuder fortsatt verksamhet kan naturligtvis inte tillståndshavaren
hävda förbudet sådan inskränkning berättigar tilläratt ersätt-en som
ning.

Pågående markanvändning övergå32.2.3 tillatt att

påodla energiskog jordbruksmark

Odling energiskog förekommer i Sverige sedan l960-talet. Avsiktenav
ursprungligen producera råvara för och massaindustrier.attvar pappers-

Till följd energikrisen på 1970-talet ökade odlingama i antal ochav
produkten används sedan dess i stället vid förbränning alternativettsom
till olja.

främstDet snabbväxande pil och andra videarter Salixär som
används energiskogsodling.i Energiskog bäst god jordbruks-växer
mark och odlingsgränsen går vid Dalälven. Bestånden anläggs genom
plantering omkring sticklingar20 000 20-25 långa stambitarav cm

ha. Gödsel används i omfattning. Efter till fem skerår skörd.stor treper
Bestånden då till åtta höga. Stubbama skjuter därefterär metersex nya
skott. räknar med plantering tiotalMan skördar ochatt ett atten ger
nyplantering behöver ske efter år.20-30

omdiskuterad fråga överföring traditionelltEn brukadär om av
jordbruksmark till mark för odling energiskog är attav anse som
pågående eller ändrad markanvändning. Frågan har betydelse för om
ersättning skall exempelvis omföringenutgå förbjuds med stödnär av

frågannuvarande 20 § naturvårdslagen. Praxis i har växlat. Jordbruksut-
skottet funnithar rådande osäkerhet i tolkningen begreppet pågåendeav
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markanvändning otillfredsställande och har därför anfört regeringenatt
bör återkomma till riksdagen med klarläggande så önskvärdett att
enhetlighet i rättstillämpningen kan åstadkommas 1993/94:JoU 9 och
1994/95:JoU3y.

Vid bedömningen vad pågående eller ändrad markan-ärav som
vändning beakta bl.a. samhällets lämpligapå bruknings- ochär att syn
rationaliseringsmetoder dennasådan kommer till uttryck i bl.a. den
jordbrukspolitiska lagstiftningen bil.prop. 1972:111, 334.s.

bör enligt tidigare motivuttalandenBegreppet relativt generösges en
i tillämpning och bl.a. normala och naturliga rationaliseringsåtgärder skall
l beaktas.i
i Stor vikt bör enligt Miljöbalksutredningen fästas vid den jord-i

brukspolitik förs i dag. centralt i denEtt riksdagenc årmomentsom avl
1990 fastlagda jordbrukspolitiken se bl.a. 1989/90:146, bet.prop.
1989/90:JoU25 och rskr. 1989/90:327 finna alternativ tillär att
traditionell livsmedelsproduktion åkermark. underFör att en
övergångstid underlätta denna omställning infördes antal stöd iett
omställningsstödsförordningen 1990:941. Genom ändringen samma

i lagen skötselår jordbruksmark kravet bort på tillstånd förtogsom av
jordbruksmark produktion.att ta ur

Enligt tidigare uttalande jordbruksministem prop. 1986/87: 122ett av
bör energiskogsodling betraktas30 jordbruksgröda. EG:sIs. som en

jordbrukspolitik betraktas också energiskog jordbruksgröda.som
Jordbruksstöd utgår för odlingen.

Med skogsmark enligt skogsvårdslagen2§ mark äravses som
lämplig för virkesproduktion och inte i väsentlig utsträckningsom

föranvänds ändamål mark där det bör finnas skog till skyddannat samt
sand- eller jordflykt eller fjällgränsen flyttas ned. Energi-mot mot att

skogsodlingar sker alltså inte på skogsmark.
skäl betrakta övergång till odlingEtt energiskogmot att ettav som

led i pågående markanvändning enligt Miljöbalksutredningen tidenär att
mellan skördar normalt blir längre i traditionellt jordbruk. Om-än
loppstiden dock så kort den har betydligt likhet medär störreattpass
traditionellt jordbruk med traditionellt skogsbruk.än

Övervägande skäl talar enligt Miljöbalksutredningen för betraktaatt
odling energiskog jordbruk. övergång frånEn gröda tillav som en en

inom jordbruket brukar led i pågående markan-ettannan anses som
vändning. saknas anledningDet annorlunda energiskog.att se
Övergång från exempelvis livsmedelsproduktion till energiskogsodling
skall således åtgärd i pågående markanvändning.ses som en en
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32.2.4 Pågående markanvändning husbe-att starta en
hovstäkt

Enligt 18 § naturvårdslagen krävs tillstånd för täkt sand,sten,av grus,
lera, jord, eller andra jordarter.torv Tillståndsplikten gäller dock inte
täkter för markinnehavarens husbehov. I konsekvens med uttalandet att

åtgärd fordrar tillstånd normalt innebären ändradsom markanvändning
betalas inte ersättning vid tillståndvägrat till täkt. En ersättningsbe-
stämmelse har dock funnits tidigare, avskaffades den julil 1973.men
Det anfördes det mindreatt stämmer väl med rättsuppfattningen att
markägaren skall kunna få ersättning för han inte fåratt använda sin
egendom på tillsätt skadaett förär andra människor och samhälletsom
i dess helhet prop. 1973:101, 26s.

Som framgår avsnitt 15 kommer miljöbalken enligt vårt förslagav
möjlighet införaatt tillståndspliktatt förge husbehovstäkter.även

Frågan uppkommer då ersättning skall betalas till den fastighetsägareom
tillstånd.vägras Svaret beroendeär detsom pågående ellerärav om

ändrad markanvändning husbehovstäkt.att starta en
Tillståndsplikt alltsåär presumtion för förfarandeatt etten utgör

ändrad markanvändning. Redan grund detta uttalande talar därförav
mycket för det inte pågåendeatt är markanvändning öppnaatt en
husbehovstäkt. Till detta skall läggas marken vid täktatt används på ett
helt En verksamhetsätt.nytt kan normalt inte kallas för pågående
markanvändning den aldrig tidigare har förekommit.om

Det förhållande täkten tillståndspliktigatt är tillsammans med det
faktum marken vid täktatt används på helt lederett enligtsättnytt
Miljöbalksutredningen till slutsatsen det ändrad markanvändningatt är

täkt för husbehov.att starta en
En redan öppnad täkt däremotär pågåendeatt markan-anse som

vändning sker kontinuerligtuttag täkten.om ur

32.3 Avsevärt försvåras inom berörd del av

fastigheten

32.3.1 Allmänt uttrycken inom berörd delom av en
fastighet och försvårasavsevärt

Vid bedömningen pågående markanvändning försvårasav om avsevärt
kan det betydelse till vilkenstor enhet intrånget skallvara av relateras.
Aven förhållandevis litetett intrång kan, det relateras enbart till detom
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användningenförsvåraomrâdet,berörda avsevärtomedelbart avanses
område,tillrelationiintrång störreettStälls däremotdetta. samma

inteintrångettänkbartdetfastighet berörs, är attdenexempelvis som
avsevärt.varaanses

kom1987bygglagen årochplan-införandetmedsambandI av
enligtskulleIntrångetbehandlas. ettintrångfrågan avsevärt attom

dvs.fastigheten,berörd deltillrelaterasBostadsutskottettillägg avav
varithuvudregelnhade atttidigare. Förutområdemindre änett

utgångspunkt.skulleregisterfastigheten vara
berörd deluttryckettolkningenvidvägledning enSom avav

skallskadanvilkenmedenhetdenBostadsutskottetuttaladefastighet att
dvs.behandlingsenhet,bör ettskogsbruketi frågajämföras vara enom

medbehandladeblibestånd,mindreeller fleraskogsbestånd avsessom
därvidskullebeståndVadsamtidigt. utgöråtgärd ettsomsamma

1986/87:BoU1,grunderfackmannamässiganormalaenligtbedömas s.
områdenmindreinnebäradetta kunnaskullestorskogsbruket att150. I

blirbestånd. Detangränsandetillförsskogsbeståndavvikandemed
heller förindelning. Intebiologiskstriktfrågaalltså inte göraatt enom

vittsåifrågakommautskottetenligtborde ettvidkommandejordbrukets
ställetdel fick iberördMedbrukningsenheten.helabegrepp som

framstårdenelleråkerskifte ängdet ensomsomnärmast avses
151.avgränsad del a.a.brukningsmässigt s.

vilkaskalldelberörd avgörahur ärbestämtSedan stor manman
kvalifikations-s.k.dendvs.ersättning,får tålasintrång utan varsom

markanvändningenpågåendedenkrävsEnligt lagtextengår. attgränsen
liknandeandraskadadenbeaktasskallDåförsvåras.avsevärt genom

tioårsperiodunderinträffatfastighetendelpåingrepp ensomavsamma
kap. 7 §och 19naturvårdslagenackumuleringsregeln i 27 §s.k.den a

vattenlagen.stycketfemte
årstill 1972motivenenligtutgå krävsskallersättningFör att

intrång.kvalificeratnågorlundafrågadetlagstiftning ettäratt om
grundabörinteintrångbagatellartatanfördeDepartementschefen att ett

bil. 33221972:111,prop.allmännadetersättningsrättnågon s.mot
335.och

och351 I1981rättsfallen NJAutvecklade idomstolenHögsta s.
uttrycketskedde innanDettaintrång.medvad avsevärtettmenassom

redovisade delarhärinfördes,fastighetendelberördinom avmenav
avverkningsför-avsågFallenintresse.fortfarandetordedomarna vara av

till denförhållandetavgörandedetuttaladeDomstolenbud. att var
relaterasskulleskadanvilkentillenhetdenbärkraften hosekonomiska

skulleobetydlig. Manficktal inteabsolutaiskadanoch mätt varaatt
omständigheternavarvidbetraktelsesättrelativthadomstolenenligt ett



620 Ersättning vid ingripanden det allmänna SOUav 1996:103

i det särskilda fallet skulle avgörande. Något bestämt procenttalvara
kunde därför inte fastställas generellt. de behandladeI fallen visade sig

gå omkringgränsen 10 %.
Vid 1987 års lagstiftning anförde Bostadsutskottet beträffande

kvalifikationsgränsen den grundläggande principenatt bör skadaattvara
för fastighetsägare beslut offentliga skallen genom ersättas.av organ
Var och frck dock enligt utskottet skyldig viss hänsynen att taanses en
till sin omgivning. Berörda markägare och rättighetshavare skulle vara
skyldiga tåla visst mått intrångatt i sinaett rättigheter, intrångetnärav
sker för tillgodose angelägna allmännaatt intressen. Alla rådighetsin-
skränkningar kunde därför enligt utskottet inte kompenseras. Utskottet
påpekade bl.a. de skötselregler gäller föratt jord- och skogsbruksom
innebär markägare och rättighetshavareatt hänsyn till allmänna natur-av
och miljövårdsintressen måste hålla skog och jordbruksmark i visstett
skick, de för den skull kanutan att anspråk pågöra ersättning
1986/87:BoU1 138. dennaI har detta begränsningtext settss. som en

uttrycket pågående markanvändningav resonemangetse ovan om-
lagenlig markanvändning.

Lagrådet hade vid sin prövning funnit kvalifrkationsgränsatt en om
10 inte% kunde oförenligt med vad i tidigare lagstiftning ochvara som
praxis godtagbart prop. 1985/86:ansetts bil., 217 Bostadsutskot-s.

ville dock intetet någon fast 10procentsats, %ange attmen angav
inom berörd del fastigheten får den högsta nivå intrångav anses vara av

i något fall behöver ersättning betalas.accepteras utansom att Denna
skulle gälla dengräns berörda delen i litetrepresenterar ettom pengar

belopp. Utskottet uttalade den berörda delenatt representerarom ett
högt värde, det i relativa talär väsentligt mindre värdenedsättningen
fastighetsägaren behöver tåla. förEtt i absolutaägaren tal beloppstort
kunde enligt utskottet aldrig bagatellartat. Det relativa betraktelse-vara

sades innebärasättet ersättningströskeln i absoluta beloppatt låg högre
för skogsbolag för liten skogsägareett än 1986/87:BoU 150.en s.

ÖvreHovrätten för Norrland har i två domar funnit intrånget iatt
absoluta tal inte fick överskrida 8 kr782 i 1990 års penningvärde
1989-01-26, DT 1003 och 1990-01-30, DT 1001. Målen avsåg
restriktioner för skogsavverkning i naturreservat.

förhållandetDet bedömningen skallatt med utgångspunktgöras i
berörd del fastigheten innebär fastigheten skall styckas iatt mindreav
delar. Ersättning skall inte betalas för delar där kvalifikationsgränsen
inte har nåtts. Det blir alltså bara fråga betala ersättning förattom
sådana fastighetsdelar där pågående markanvändning försvåras.avsevärt

Miljöbalksutredningen konstaterar områdesskydd viktigtatt iär
arbetet med bevara biologisk mångfald.att Genom områdenavsättaatt
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allakanbiotopskyddsområdenochnationalparker, naturreservattill
områdenflerBetydligtskyddas.kulturlandskapochformer natur-av

hotadeallvarligtFlera äri dag.sker naturtyperskyddas änbehöver som
skyddsåtgärderinteuppståkankaninteskador omoch reparerassom

vidtas.
landskapstyperolikaskydd föråstadkomma gottettMöjligheten att

alltFramförkostnader.frågadeltillbiotoper storoch är omen
ocksåkankostnaderbetalas,behövakanintrångsersättningar men

förskapaFör utrymmeattolikavård naturtyper.föruppkomma av
ändamålsenligochlämpligåstadkommaviktigtdetskydd att enär

enskilde.denochmellan statenfördelning ansvaretav
påpekatsutgåskallintrångsersättning ärför somförutsättning attEn
markan-dvs.överskridits, attharkvalifikationsgränsens.k.denatt

helaförbetalasdåskallErsättningförsvåras.avsevärtvändningen
kvalifika-underliggerskadandeldenföralltsåskadan, somäven av

skall däremotuppnåttsharintekvalifikationsgränsenNärtionsgränsen.
blikanersättningiskillnadenbetalas. Detta gör attinteersättning

kvalifikations-underliggerfall straxmellanomotiverat ettstor som
dennaovanför gräns.omedelbartliggerfalloch ettgränsen som

kostnadendeldenföreslog somMiljöskyddskommittén att av
devidavräknasskallkvalifikationsgränsentillintrångmotsvarar upp

medminskasalltsåskulleErsättningenersättningsgilla.intrång ärsom
Remissytt-ersättning.tålaskyldig utanmarkägaren attärbeloppett som

förändring ersätt-sådanförstödstarkt avöverlagrandena ett engav
skogspolitik prop.propositionenIningsbestämmelsema. en nyom

ersättnings-föreslagnaför denstödocksåuttalades1992/931226
slutsatsentill denkommit attharÄven öbalksutredningenMiljprincipen.

införas.skallavräkningsregelsådanen
i vissavadmedordningen överensstämmer somföreslagnahärDen
första8 §kap.Enligt 14bygglagen.ochplan-enligtgällersituationer

särskild rättinnehavareochskalllag ägarei dennaoch av2stycket 1
tilluppkommerskadakommunen,ersättningfåfastigheter omtill av

ellerriventill ersätta genombygglov attvägras enbl.a.följd attav
paragrafensEnligtbyggnad.medbyggnadförstördolyckshändelse en ny

harbyggnadenskall utgå närersättningfördetkrävsstycke attandra
ibetydandeskadan ärolyckshändelse attänannatförstörts genom

skallErsättningenfastigheten.delberördvärdettillförhållande av
beloppmed motsvararminskasstycket ettandra som§10kap.enligt 14

tålasskallstycket utanandra8 §kap.14grundpåvad avsom
ersättning.



622 Ersättning vid ingripanden det allmännaav SOU 1996:103

32.4 F örelägganden enligt den s.k. samrådspa-
ragrafen

Innan arbetsföretag utförs kan komma väsentligtsom att ändra
naturmiljön, inte omfattas tillståndstvångmen som enligt reglernaav omtäkt, markavvattning eller naturvårdsområde, skall enligt 20 § första
stycket naturvårdslagen samråd ske med länsstyrelsen. Regeringen,
länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen kan föreskriva anmälan föratt
samråd alltid skall i frågagöras särskilda slag arbetsföretag.om av

Beträffande nämnda arbetsföretag får länsstyrelsen enligt paragrafens
andra stycke förelägga företagaren vidta de åtgärderatt behövs försom

begränsa elleratt motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder
inte tillräckligaär och det nödvändigtär från naturvårdssynpunkt, får
länsstyrelsen förbjuda företaget.

Rätt till ersättning vid försvårandeavsevärt pågående markan-av
vändning inom berörd del fastigheten finns enligt 26 §av naturvårdsla-

vid förbud enligt samrådsparagrafen,gen däremot inte vidmen
förelägganden. Miljöbalksutredningen finner denna skillnadatt i rätten
till ersättning inte motiverad.är Utredningen föreslår därför ävenatt
förelägganden enligt samrådsparagrafen skall kunna ligga till grund för
ersättningsanspråk.

Ändringen32.5 2 kap. 18 § regeringsfor-av

men

Den januari1 1995 ändrades 2 kap. 18 § regeringsformen. Enligt
paragrafens tidigare lydelse skulle varje medborgare, vilkens egendom

i anspråktas expropriation ellergenom sådant förfogande,annat varatillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder bestäms i lag.som
Genom grundlagsändringen kom även tillrätten ersättning vid rådig-
hetsinskränkningar framgåatt regeringsformen. Rätten tillav ersättning
behandlas i paragrafens andra stycke,nu har följande lydelse.som

Den expropriation ellersom genom sådant förfogandeannat tvingas
avstå sin egendom skall tillförsäkrad ersättning för förlusten.vara
Sådan ersättning skall också tillförsäkrad den för vilkenvara det
allmänna inskränker användningen mark eller byggnad på sådantav
sätt pågåendeatt markanvändning inom berörd del fastighetenavförsvårasavsevärt eller skada uppkommer betydandeär isomförhållande till värdet på denna del fastigheten. Ersättningen skallavbestämmas enligt grunder i lag.som anges
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bestämmelserantalfinnsmiljöbalkeni ettskall ingå omde lagarI som
mark elleranvändainskränker rätten attallmännadetersättning när

uttryckettillalltid, anknutnainteofta,Bestämmelserna ärbyggnad. men
delberördinomförsvårasmarkanvändning avsevärt av enpågående

rådig-fallföljandeåtminstoneiutgåkanErsättning avfastighet.
hetsinskränkningar.

NVL§26nationalparkerförföreskrifter-
NVL26 §förföreskrifter naturreservat- ändraväsentligtkommakan attarbetsföretagförbud mot som- NVL§samråd 26föranmälasskallalltidellernaturmiljön som

NVL26 §biotoperskyddadeinomarbetsföretagförbud mot- VL229torkavidavståföreläggande vattenatt- därvattenföretag, ompröv-tilltillståndförvillkoromprövning av- iinskränkningeller rättenfallhöjdellerförlustmedför vattenningen av
VL9:l2avrinningreglera vattnetsatt

VL1917vattenskyddsområdenförföreskrifter——

9201994i SvJTBertil Bengtssonifrågasattshar s.doktrinenInom
ff345tidsskrift 95:3, samtMiljörättsligiförfattare s.också sammase

regerings-§kap. 18inte 21996fastighetsrätten,ochGrundlagen om
utökats.harersättningtillordalydelse rättensådan attfåttharformen en

åberopaskanbestämmelsenmöjligtdetuppfattning attärdennaEnligt
såsomsituationer,ersättningsfriatidigarevissaiersättningförtill stöd

möjligheteninskränkermiljöskälellersäkerhets-myndighetnär aven
mark.användaatt

vidavsågsinteersättningtillvidgadnågon rättfastslåskanHär att
ochf901993:40,SOUmotiveniställenantal s.Pålagändringen. ett

2924 sägs att1993/94:KUfoch 50,171993/942117, s.235, s.prop.
motivuttalan-Dessagällande rätt.ändringnågoninnebärinteregeln av
grundlagsän-bakomlåguppgörelsepolitiskadenåterspeglar somden

dringen.
MichanekGabrielifrågasattsocksåhartolkningBertil Bengtssons

tillhänsynden inteförff tar155 attTidsskrift 95:2,Miljörättsligi s.
inommarkanvändningpågåendeuttrycketvilketisammanhangdet

förekommit.hittills harförsvårasfastigheten avsevärtdelberörd av
s.k. plan-i denendastuttrycketförekommerMichanekGabrielEnligt

reglerarlagstiftningi denalltså inteochmarklagstiftningen somoch
enligtskulletolkningrimligEnolyckor.säkerhetochmiljöskydd mot

förhållandenpåsiktegrundlageniuttrycket tar sammahonom attvara
lagstiftning.befintligisom

motiveniuttalandena ärkonstaterar attMiljöbalksutredningen
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otvetydiga. Någon utvidgning tillrätten ersättning har varkenav avsetts
eller skett med grundlagsändringen. På grund den diskussion harav som
uppstått vill utredningen ändå peka några faktorer inte kansom man
bortse från motivuttalandenatrots diskuterarom paragrafensman
innebörd.

Inledningsvis måste framhållas det rimligen inteatt kan så attvara
all verksamhet bedrivs marken dvs. de flesta tänkbarasom mänskli-

aktiviteter innebär markanvändning i lagensga mening. Marken som
sådan skall användas och det alltså inte tillräckligtär verksam-att
hetsutövaren befinner sig på marken. Det i första handär inom jord- och
skogsbruket det relevantär tala markanvändning.attsom om

Vidare bör understrykas det det fysiskaatt är nyttjandet åsyftassom
det i grundlagsparagrafennär talas det allmänna inskränkerattom

användningen mark eller byggnad jfr Bengtsson, Grundlagenav och
fastighetsrätten, 1996, 25 Det fallet fastighetsägarenatt hindrass. att
överlåta eller upplåta sin egendom omfattas alltså inte. Bestämmelsen
omfattar inte heller ålägganden vidta skadeförebyggande,att skadekom-
penserande eller andra positiva åtgärder. Sådana åtgärder kan nämligen
inte innebära någon inskränkning i användningenanses mark ellerav
byggnad.

Påpekas måste också den skall tolkaatt paragrafen inte kansom
bortse från den såväl nationellt internationellt vedertagna principensom

förorenarens betalningsansvar Polluter Paysom Principle, PPP.
Principen förorenarens betalningsansvar slogs fast i internationel-om
sammanhang första gången 1972 OECD i Guiding Principlesav

Conceming the International Economic Aspects of Environmental
Policies. Enligt dokumentet § 2a skall fororenaren bära de kostnader
för åtgärder anbefallits myndigheterna i syfte säkerställasom av att att
miljön befinner sig i acceptabelt tillstånd.ett Motivet bakom OECD:s
vägledande principer förhindra nationella regeringaratt frånvar att
subventionera den industrins miljökostnader. Sådana subventioneregna
skulle nämligen kunna form handelshinder.utgöra en av

Principen har införlivats i EG:s Romtraktat artikel 130r.senare EG
härvid OECD:stog över tolkning principen ordagrant.nästan Det harav

härigenom bekräftats principen skall gällaatt inom hela gemenskapen.
Bland återspeglas principenannat i förslaget till IPPC-direktiv se om
detta förslag avsnitt 13.2.4.

Principen förorenarens betalningsansvar ingår ocksåom delsom en
Princip 16 i Riodeklarationen. I ytterligareav några konventioner finns

regler förorenarens betalningsansvar.om
Principen förorenarens betalningsansvar innebär alltsåom denatt

orsakar eller kan orsaka skada ellersom olägenhet skall betalaannan
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olägenheten.ellerskadanavhjälpaellerförebyggakostnaden för att
internationella be-minst iintevedertagen,principenEftersom är

idenfölja, börsigåtagit vägasSverige harstämmelser attsom
regeringsformen.kap. §stadgandet i 18omstridda 2dettolkningen av

Sverigetill följdkan fågrundlagsparagrafenbokstavstolkning attEn av
åtaganden.internationellasinauppfyllainte anses

förorenarensprincipendet,sigkommadet dåkanHur trotsatt om
naturvårdslagen.bl.a.ersättningsbestämmelser ifinnsbetalningsansvar,

situationer därdemedförklarasdettakangeneraliserat attNågot
skallinteersättningfall därfrån deskiljer sigbetalasskallersättning

utanför detskadornauppträdersituationemaersättningsfriadeutgå. I
fördelarVerksamhetsutövarenbedrivs.verksamhetenområde där

fastigheter påandraanspråkioch kanandramiljöriskema på sägas ta
principenföljer dåexpropriation. Detliknarsätt omett avsom

begränsningartålahan fårbetalningsansvar utanförorenarens att
vanligendetersättning betalasdärsituationer ärdeersättningsrätt. I

verksamhetsområdet. Detfinns inomskydda värdenfråga att somom
skydda dessförfastighetdennabehövereller kommun attdåär stat som

SOU801993,Svensk Miljörätt,Michanek, samtnaturvärden jfr s.
721994:133 s.

andraersättning utgårtänkassituationerkan i några attDet
skullemyndighetmiljöbalken. Omstöd iharsådanagrunder än ensom

ingripandemarkanvändning sätt änpågåendeinskränka ett meren
lagstridigtfattaregler, dvs.gällandeför istöd ettmyndigheten har

myndig-felaktigstadgandetstödmedersättning utgåkanbeslut, omav
ersättnings-särskildskadeståndslagen. Någonkap. §hetsutövning i 3 2

bör dockfall.detta Detförmiljöbalkeniintebestämmelse behövs
längregårmyndigheten änsvårtpåpekas det kan avgöraattatt omvara

tillåter.gällandevad rätt
i frågakommaersättning kan etttänkbartvidareDet attär om
organisatoriskaekonomiska ellergrundpååterkallasskulletillstånd av

vidErsättningjfr Bengtsson,rättvisehänsynelleröverväganden av
behandlaanledningsaknas153. Det1991, attingreppoffentliga s.
godtas iskälåterkallandet skermiljöbalken. Närfall isådana somav

detsäkerhetsskäl, finnshälsoskäl ellermiljöskäl,dvs. främstbalken,
ersättning.tillinte någondäremot rätt

regelndenMiljöbalksutredningenSammanfattningsvis att nyaanser
tillutvidgattolkad, interiktigt rättenregeringsformen,kap. 18 §i 2

område.miljöbalkensersättning på
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Skadestånd för vissa miljöskador33

ingå miljöbalkenMijöskadelagen skall i33.1

miljöskadelagen skall arbetas iBestämmelserna iFörslag:
miljöbalken.

den orsakar miljöskador skallMiljöskadelagens regler innebär att som
dem.ersätta

anknytning till miljörättens ersättnings-Miljöskadereglema har nära
straffansvar och förverkande.regler övriga sanktionsregler, såsomoch

miljöbalken. ocksåarbetas i Genomregler kommerDessa attatt
balkeni miljöbalken kommer såledessmälta in miljöskadereglema att

sanktionsreglema miljöområdet.fullständig bild Motavge en mera
inordna miljöskadelagen i miljöbal-denna bakgrund det naturligtär att

regelsystem.kens

Skadeståndsreglerna33.2

skadestånd skall hai miljöbalkenBestämmelsernaFörslag: om
miljöskadelagen.tillämpningsområde somsamma

sakskada ochmiljöskadelagen för personskada,Skadestånd enligt utges
fastighet har orsakat i sinförmögenhetsskada verksamhet på ensomren

föroreningSkadestånd för skadoromgivning. vatten-utges genom av
förorening grundvatten,andra vattenområden,drag, sjöar eller av

markförorening, buller,grundvattennivån, luftfororening,ändring av
liknande störning.skakning eller annan

miljöskadeförsäkringsutredningen harochMiljöskyddskommittén
fastighetsanknytningen skall upphävas. Somden nuvarandeföreslagit att

ersättningsmöjlighetema för miljöskadoranförtskäl har de att som
för andrabör desammatill följduppstått transporter somvaraav
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miljöskador.
Enligt Miljöbalksutredningen skulle dock frångående fastig-ett av

hetsanknytningen i allt väsentligt endast innebära den skillnaden mot
idag motorfordons-, jämvägs-, flygtrafikatt sjöfart seddasamt som
enskilda trafikmedel, s.k. rörliga stömingskällor, skulle komma att
omfattas miljöbalkens bestämmelser. För dessa transportmedel gällerav
särskilda regler skadestånd för sjöfarten, iutom sättom stortsom, ger

skydd miljöskadelagen. oljeskadorFör till sjöss gäller docksamma som
regler i skydd miljöskadelagen.stort settsom ger samma som

För sjöfartens del skulle, för oljeskadomas del, culpaansvarutom ett
omvandlas till strikt Culpaansvar innebärett att äransvar. ansvaret
begränsat till fall då skadegöraren medvetet eller vårdslöshetgenom
orsakat skadan. Vid strikt gäller inte någon sådan begränsning.ansvar
Många gränsöverskridande och det finnstransporter är därför intresse

enhetliga regler. Konventionsbundna ansvarsbegränsningar finns i 9av
kap. sjölagen 1995: 1009. kanDessa inte frångås. pågårDet dessutom

internationellt arbete med förslag tillett konvention skade-ett en om
ståndsansvar vid sjötransport farligt gods HN S-konvention.av

Ett förslag till sådan konvention har antagits vid diplomatkon-en en
ferens i april 1996. Genom den uppbyggnad förslaget fått liknar detsom
i allt väsentligt det och ersättningssystem gäller föransvars- som
oljeskador. Om konventionen vinner anknytning kommer alltså även
skadeståndsreglema inom sjöfarten i skyddsättatt stortge samma som
miljöskadelagen.

En europarådskonvention miljöskador, Convention civilom on
liability for damage resulting from activities dangerous the environ-to

har för anslutning underöppnats 1993. harment, Den inte undertecknats
Sverige och det tveksamt så kommer ske.är Konventionenattav om

innehåller bestämmelser skiljer sig från de svenska reglerna bl.a. isom
fråga anknytningen till verksamhet fastighet. Den dock inteärom
tillämplig på transporter.

Det sagda leder enligt miljöbalksutredningen till fastig-attnu
hetsanknytningen bör behållas.

Skadestånd enligt miljöskadelagen också för sprängstensskadorutges
och grävningsskador. Skador skadorsprängstengenom avser som
orsakats sprängningsarbete eller verksamhet medförav annan som
särskild fara för explosion medan skador orsakade grävningsarbeteav

den utfört arbetetersätts varit försumlig. Medför grävnings-om som
arbete särskild risk så strikt.är ansvaret

Miljöskyddskommittén föreslog bestämmelsernaatt sprängstens-om
och grävningsskador skulle flyttas till jordabalken.över

I sammanhanget dock märka kommitténär föreslogatt att att
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Miljöbalksutredningenmedanfrångåsskullefastighetsanknytningen nu
fastighetsanknyt-behållas. Omskallfastighetsanknytningenföreslår att

deochsprängstensskadomanaturligtsigdetfrångås attningen ter mera
jordabalken,till kap.3förasskullegrävningsskadoma översärskilda

Behålls däremotmellanrättsförhållandethandlar grannar.omsom
vadmellanskarpdrasvårare gränsdetblirfastighetsanknytningen att en

jordabalken. Någonibör ståvadochmiljöbalkenstå ibör somsom
påvisats.inteharmiljöskadelagenstår ibestämmelsernamednackdel att

börgrävningsskadorsärskildaochBestämmelserna sprängstens-om
miljöbalken.iindärför tas

ibland 3 §kanprodukterbiotekniskaorsakatsskadorFör avsom
helstfallvilket ärItillämpas.miljöskadelagenstycket 8första som

närvarande.tillräckligt förbörtillämplig. Dettaskadeståndslagen vara
skall undantasprivatpersonerföreslagitMiljöskyddskommittén har att

striktadetfrån ansvaret.
privat-allvarligtlikadockdetdelskadelidandes ärden enFör om

gällabörbetalarförorenarenPrincipenskadan.orsakat attharperson
oskäligtblifallnågotskadeståndet iSkulleprivatpersoner.föräven

vanligasteskadeståndslagen. Denenligtskejämkningkanbetungande
villaförsäkring-vanligadentäcksoljetank,läckandeskadeorsaken, aven
privatpersonersförundantaghar. Ettvillaägareallaintillnästen som

förområdetbegränsafråganväckaautomatiskt attskulleansvarighet om
detmöjligtmiljöskadeförsäkringen. Det att,ärersättningtill omrätt ur

försäkringsbolagenkansåprivatpersoner,förbortstrikta ansvaret tas
skullevilkettill detta, ettansvarsförsäkringarsina gekomma att anpassa

försäkringsskydd.sämre
omfatt-nuvarandei denändringnågonintesåledesbör görasDet

för privatpersoner.ningen ansvaretav
preskriptionstiden förföreslagitharMiljöskyddskommittén att

strålningochluftföroreningellermark-följdtillpersonskada vatten-,av
europarådskonventionennämndaredantrettio år. Dentillförlängasbör

förtrettio årpreskriptionstidocksåinnehållermiljöskador enom
sakskador.såväl somperson-

förersättningskall få ävenskadelidandedeför senaSkälen att
dröjt längekan hadär detsilikos,ochasbestosformskador i t.ex.av

Miljöskyddskommitténsig,visatskadeverkningama ärinnan som
utökatfårföretagendet bättre etttillocksåstarka. Detanförde är om

orsakar.deskadorför somansvar
försäkringsbran-dock enligtpreskriptionstiden ärförlängningEn av

försäkringsteknisksvårigheter natur.avsevärdamedförenadchen av
rimligtillsådantförsäkrasvårtblidet ettBl.a. kommer att enansvaratt

ersättningtillför attförutsättning rättkanVidarekostnad. varaen



630 Skadestånd för vissa miljéskador SOU 1996:103

försäkringen alltjämt i kraft skadanär när anmäls. försäkringslösningEn
således skydd endast så längeett detger ansvariga företaget bestårsom

och betalar försäkringspremien. försäkringstekniskaDe svårigheterna har
utgjort skäl införa trettioårigmot att preskriptionstid i lagstiftnings-
ärendena vid såväl miljöskadelagens produktansvarslagenssom
tillkomst.

förlängningEn preskriptionstiden kan också i praktikenav komma
innebära försämringatt de skadelidandes möjligheten fåav att

ersättning.
Det förhåller sig nämligen så förutsättningatt i dag medfören som

tillrätt ersättningatt miljöskadeförsäkringen föreligger denur är att
krävarätten skadeståndetatt förlorad.ut är Som det det därförär ärnu

tillräckligt tio år har förflutitatt sedan den skadegörande handlingen
företogs. Om den föreslagna förlängningen genomförs, kommer det vid
de ifrågavarande personskadoma i stället dröjanu minstatt 30 år innan
ersättning kan erhållas miljöskadeförsäkringen.ur

För den skadelidande torde det enklare få betalt försäk-attvara ur
ringen låta utredaän att ansvarig ochär föra efter såvem som process
lång tid tio år.översom

jDen redan gällande miljöskadeförsäkringen alltsåär smidigareen
lösning förlängaän preskriptionstidenatt till 30 år.

Europarådskonventionen innehåller skadebegreppett möjligensom
någotär vidare miljöskadelagens.än Ersättning skall utgå föräven

skador i miljön till följd negativ miljöpåverkan, ekologiska skador.av
Ersättningen för skadorna begränsas dock till kostnaderna för åter-
ställning eller för återställningsåtgärder skall vidtas.som

Skador i miljön innefattar
både den biotiska och abiotiska såsom luft,naturen, mark,vatten,-
fauna och flora samspelet mellan desamt olika faktorerna
egendom del kulturarvetärsom en av-
landskapsbilden.-

Skador på egendom del kulturarvetär redan idagsom ersättsen av
enligt miljöskadelagen eller skadeståndslagen. För förfulning av
landskapsbilden kan ersättning utgå enligt miljöskadelagen det kanom
visas förfulningen innebäratt sak- eller förmögenhetsskada.person-, ren
Det främst denär sistnämnda skadan kan bli aktuell. Ersättning kansom

utgåt.ex. omgivningarna till turisthotell förfulasom ett så antaletatt
hotellgäster minskar. Det redanär tveksamtnämnts europaråd-som om
skonventionens skadebegrepp vidareär miljöskadelagensän eller
skadeståndslagens.

Högsta domstolen har nämligen förpliktat den olagligen harsom
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1995:249. Högstatill NJAskadeståndjärvdödat statenatt utge
anförde bl.a.:domstolen

ochskyddaoffentligrättslig grundpåhargäller järvdetNär attstaten
fråga kanslagdetSkada ärjärvstammen.bevara ansesvarom nuav

sig iskada.ekonomisk Detideell ochmellan terligga på gränsen
vid olovligliksomjärvolovlig jaktvidnaturligtför sigoch att av

justvillebrådsbeståndetskerskadabeakta denälgjakt avsomav
emellertidfridlyst måstejärven attviltart. Genom ärdenna att anses

klarlagtSamtidigtvärde.ekonomiskt är att statennågotharden inte
dessaochbevarandedjurartsför denna attkostnaderhar stora

två järvaronyttigaha blivitdel får atttillkostnader genomansesen
försäm-fortplantningsmöjligheterochdödatssketthärpå artenssätt

detmedjärv utgåjaktvid olagadärförskallErsättningrats.l be-härvidstorlek fårSkadeståndetsavelsvärde.dödade djurets
i kostnader förmedskälighetsuppskattning statensstämmasl genom en

Anledningutgångspunkt.bevarandedjurartensfridlystaden som
föreliggerl gjortoch HovR:nvad TR:nskadeståndetnedsätta utöver

inte.

miljöskadelagentolkningenföranleda denkunnaRättsfallet bör att om
ocksåskallförorening,döttjärvamatillämplig,är t.ex. enavom

skades-ochmiljöskadelageniskadebegreppeteftersomutgåersättning
detsamma.tåndslagen är

vitt. NågontillräckligtsåledesskadebegreppGällande varasynes
ske.därför intedetta börändring av

ersättningbestämmelsernamärkaocksåsammanhanget attärI att om
miljöbalkenreglerdemedberöringspunkterfall harförevarandei som

åtgärderförebyggandeochförsiktighetsmåttifrågainnehållaskall attom
avsnittavhjälpas,skallolägenheterochskadorvidtasskall sesamt att

miljöskadelagentillförarbetenaanförde idepartementschefenSom
föransvarigdenhandförstabör i är40l985/86:83prop. soms.

skerintedettaskadats. Förståterställa detförskadan att omsomsvara
tillämpas.ersättningsreglemabör

föreslåsområdenskyddochvattenföretagreglerMiljöbalkens avom
iintrångkompenseraskyldighetbestämmelserinnehålla attom

allmäninnehållamiljöbalkenföreslåsDessutomnaturskyddsintressen. en
skalloch dispenstillståndupphävandetillstånd,bestämmelse att avom

särskildabekostautföra ellerskyldighetmedförenas bl.a.kunna att
intressenallmännaiintrångdetkompenseraföråtgärder somatt

medför.verksamheten
tillbestämmelser kommamiljöbalkensstödmedMöjligheterna att av

biologiskförlustsåsomnaturskyddsintressenimed intrångrätta av
goda.såledesmångfald varasynes
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Europarådskonventionens övriga regler bör inte heller medföra några
ändringar i miljöbalkens skaderegler.
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områdenFörorenade34

förore-efterbehandlingför34.1 Ansvaret av

vattenområdenmark- ochnadei

i förorenadeefterbehandlautreda ochAnsvariga förFörslag: att
verksamhetsut-handskall i förstavattenområdenmark- och vara

fastighetsägare.hand vissaoch i andraövaren
i verksamhetsutövares.subsidiärt tillFastighetsägares äransvar

skeutredning skallomfattarEfterbehandlingsansvaret att av
eñerbehandlingsåt-deomfattningochföroreningens samt attart

för förebygga,fordrasskäligen kanskall vidtagasgärder attsom
för människorsolägenheterskador ellermotverkahindra eller

miljön.hälsa eller
j preskriptionföremål förinteEfterbehandlingsansvaret är

1981:130.preskriptionslagenenligtI

ochförorenade mark-tillledaavsnittFörslagen i detta attavses
efterbehandling.föremål förvattenområden blir2

verksamhet harmiljöfarligellerDen ämnar utövautövarsom
avhjälpavarit skyldigtillkomstmiljöskyddslagensalltsedan att

Under arbetetupphört.verksamheten harefter detolägenheter även att
förelågrättstillämpningendock det iframkom1987/88:85 attprop.

l för efterbe-gällde i frågavadosäkerhetviss ansvaretomom som
i 214.handlingsâtgärder prop. s.

miljöskyddslagen,därför §Departementschefen föreslog 5att genom
framgickdet klartförtydligas såstycket, skulletillägg i första attattett

denkan åläggasolägenhetavhjälpaåtgärder för ävenatt omen
pågår.verksamheten inte längremiljöfarliga

följande.339-340uttalade bl.a. prop.Lagrådet s.

bestämmel-paragrafensremissprotokollet gällerihar anmärktsSom
återställningsåtgärder allavidtaskyldighetendäribland attser -- verksamhetensigverksamhet,miljöfarlig ärutövar vareensom

åtgärder inte vidtasbehövligadet fallellertillståndspliktig För att
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blir emellertid skilda regler tillämpa, beroende på verksamhetensatt
det frågaAr tillståndsprövadart. verksamhet, torde villkorom en nya

återställningsåtgärder kunna meddelas med stöd 24 första§om av
stycket i det remitterade förslaget. Har verksamheten upphört, torde
beslut åtgärder kunna meddelas med stöd den angivnaom av
paragrafens andra stycke.

När det gäller icke tillståndsprövade verksamheter finns det
möjlighet meddela föreläggande enligt 40 elleratt 41 Paragrafer-

ordalydelse medför föreläggande kan meddelas,attnas oavsett om
den miljöfarliga verksamheten fortfarande pågår eller

Pågår den verksamhet medför behov återställningsåt-som av
gärder, skall förelägganden och andra beslut självfallet riktas denmot

driver verksamheten. Och har verksamheten upphört ellersom
övertagits någon bör i princip den bedrev verksam-av annan, som
heten olägenhetema uppkomnär träffas myndigheternas åtgärder.av

Praktiska problem kan emellertid uppstå myndighet villnär en---.
vända sig den tidigare har bedrivitmot miljöfarlig verksam-som en
het. Svårigheter kan uppkomma inte bara verksamheten harnär
övertagits någon också verksamheten upphörtutan när ochav annan
den fastighet där den bedrevs har bytt Lagrådet saknarägare.
underlag för diskussion hurnärmare myndigheterna bör handlaen av
i dessa fall. Det emellertid önskvärt hithörandeär spörsmål, bl.a.att
frågan till föreläggande bör rikta sig i olika situationer,ettom vem
blir föremål för ytterligare överväganden.

Departementschefen ansåg dock det fanns skäl avvaktaatt att vunna
erfarenheter innan ytterligare utredning gjordes a 303.prop. s.

Sammanfattningsvis det således i vissa situationerär alltjämt oklart
vad gäller för efterbehandling. Detta gäller främstansvaret vidsom om
överlåtelser verksamheter och fastigheter verksamheter harnärsamtav
upphört.

Statens naturvårdsverk har till regeringen inkommit med förslag till
lag miljöriskområden. Regeringen har överlämnat förslaget, Omom

för miljöskulder i mark och Naturvårdsverket 1996-02-06,vatten,ansvar
till Miljöbalksutredningen.

Naturvårdsverkets förslag består i huvudsak delar. En deltreav
behandlar skall ansvarig för utredning och efterbe-vem som vara
handling förorenade områden, efterbehandlingsansvari andraEn delav
innefattar förslag registrering skall ske allvarligtatt förorenadeom av
områden. den tredjeI delen, slutligen, föreslås medett system en
samordnad domstolsprövning ansvarsfrågoma.av

Förslaget efterbehandlingsansvariga innebär i huvudsakom
följande.

Kretsen efterbehandlingsansvariga 4 § har gjorts Denav stor.
omfattar den som
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utför eller utföra sådana åtgärder kan innebäraatt attavser som
belastningen föroreningar i och omkring området ökar, denattav

försämras eller framtida efterbe-miljömässiga situationen attannars
handlingsåtgärder försvåras,

eller har sådan miljöfarlig verksamhet har ellerutövar, utövat, som
förorening marken ellerha orsakatkan vattnet,av

skada,har orsakat sådanannars
hafti egenskap fastighetsägare har eller har i ellerengagemangav

personligt eller ekonomiskt väsentligt inflytandesätt utövatannat ett
verksamheten eller åtgärden,den förorenandeöver

förvärvat fastighet med vetskap den förorenad elleratten om var som
undersökning i kap.borde ha upptäckt detta vid sådan 4en som anges

jordabalken.19 §
mellan flera efterbehandlingsansvariga skall inteAnsvaret vara

efter andel i föroreningen.solidariskt fördelas främst derasutan
ordningen mellan olika kategorier ansvariga skall iVad angår avi

, för nödvändig utredning och efterbe-hand exploatörerförsta ansvarai
förorenaren och hans associerade och först ihandling, i andra hand

fastighetsköparen b-dtredje hand den oförsiktige 5 §§.
individuell skälighetsavvägning skebestäms skallNär ansvaret en

skall bl.a. beaktas den ansvariges delaktighet iVid avvägningen6 §.
tid gått sedan den skadegörandeföroreningen och hur lång som

fastighetsägaren fåfastighet ökar i värde kanhandlingen. Om en
värdeökningen 7 §.kompensera

tillträdesrätt tillinnehåller också bestämmelser 9 §Förslaget om
för efterbehandlingsansvarigmarkoch expropriation 10 § annansav

efterbehandling.för undersökning ellerskall vidta åtgärdersom
den bedömningen principenMiljöbalksutredningen gör attatt om

mycket viktig princip bör fåskall betalaförorenaren är somen
jfr. avsnittgenomslag i miljöbalken, 7.9.

beaktas den offentligrättsligaaspekt börEn är attsomannan
bör till varandra. Således börregleringen och den civilrättsliga anpassas

efterbehandlingsansvariga möjligt tillbestämmelserna om anpassasom
ersättning för vissabestämmelserna i balkförslagets 29 kap. om

miljöskador.
utför utföra sådana åtgärder kanellerDen attavser somsom

ökar,innebära belastningen föroreningar i och omkring områdetatt av
försämras eller framtidaden miljömässiga situationen attatt annars

efterbehandlingsåtgärder försvåras skall ha Detta överensstäm-I ansvar.
l aktsamhetsregeln den bedriver ellermed den allmänna attmer som avserii skyddsåtgärder och andra försiktig-bedriva verksamhet skall vidtaatt|

hetsmått, avsnitt betyder exempelvis exploatör7.3. Detta att om ense
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skall bygga hus inom förorenat område så kan han bliett tvungen att
först efterbehandla. Gör han inte det så får han inte tillstånd, för fall då
tillstånd krävs, eller så kan tillsynsmyndigheten med förelägganden
och förbud.

Enligt reglerna i balkförslagets kap.29 vissa miljöskador ärom
för flera medverkat till skada uppkommitansvaret solidarisktattsom en

29 kap. 7 §. Låt det tankeexprimentet verksamhetgöra harattoss en
orsakat skador både på den fastighet där verksamheten bedrivs och på

grannfastighet. Om verksamhetsutövama har orsakat förore-en som
ningen flera så skulle den siste förär skadorna denensam svara
fastighet där verksamheten bedrivs medan alla verksamhetsutövama
skulle solidariskt för skadorna grannfastigheten. Miljöbalksut-svara
redningen tycker inte det inte finns anledning denna skillnad.att göraatt
Ansvaret bör i båda fallen solidariskt. En sak det vidär attvara annan
solidariskt oftast enklast först söka den siste verksamhetsut-är attansvar
övaren/fastighetsägaren. varje kategoriInom efterbehandlingsansvari-av

bör således solidariskt. Den visar han orsakatansvaret attga vara som
endast del föroreningen skall dock endast för denna del.en av svara

Fastighetsägare/fastighetsköpares beskrivs i författnings-ansvar
kommentaren till 30 kap. 2

Skäl efterbehandlingsansvaret till föremål för preskriptiongöraatt
enligt preskriptionslagen 1981:130 föreligger inte.

Efterbehandlingsansvarets omfattning framgår författnings-av
kommentaren till kap.30 3

Tillträdesrätt för den efterbehandlingsansvarige vill görasom
utredning eller efterbehandla mark behandlas i författnings-annans
kommentaren till kap.25 5

fastighetAtt i vissa fall kan lösas begäran fastighetsägarenav
framgår författningskommentaren till kap.29 10av

MiljöbalksutredningenNär föreslår efterbehandlingsansva-attsom nu
mellan flera förorenare skall solidariskt behövs det inte någraret vara

regler samordnad prövning. Tillsynsmyndighet kan rikta före-om
lägganden och förordna rättelse förorenarespå bekostnadmot om
beträffande flera eller alla förorenare. Förelägganden och rättelse-en,
beslut kan överklagas till miljödomstolen.

Miljöbalksutredningen sammanfattningsvis följande börattanser
gälla.

Om verksamheten alltjämt pågår, bör förelägganden och andra beslut
normalt riktas den driver verksamheten. gällerDetta särskiltmot som
vid tillståndsgiven verksamhet. Vid tillståndsgiven verksamhet blir det,

inte tillståndet innehåller efterbehandlingsvillkor, fråga attom om
ansöka omprövning tillståndet. Om den nuvarande verksamhets-om av
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eller saknar förmågaolägenhetenavhjälpaklararinte attutövaren attav
del iharverksamhetsutövaretidigarekostnaden börförstå även som

dennefår då föreläggaTillsynsmyndighetensökas.föroreningen kunna
bekostnad. Någoträttelse på dennesförordnaellervidta åtgärderatt om

inte längre.verksamhetsutövarentidigarehar dentillstånd
beslut riktasförelägganden och andraupphört kanverksamhetenHar

enligt tillsynsmyn-verksamhetsutövareeller alla tidigarefleramot en,
frivilligtintefastighetsägarenkan,Länsstyrelsenval.dighetemas om en

efterbehandlingsan-för dentillträdesrättbeslutamed det,går på attom
förvarings-efterbehandling.och Iutredningkunna vidtasvarige skall

verksam-fastighetsägarenlagringfallen, är atttunnor,t.ex. anse somav
grund. Observeradennadå sökasoch denne kan atthetsutövare

hand fårefterbehandlingsfall. sistaIförvaringsfallen inte behöver vara
Fastighetsägarenssökas.fastighetsköparen äroförsiktigeden ansvar

finns.länge hanskall sökas såVerksamhetsutövarenalltid subsidiärt.

förorenadeallvarligtRegistrering34.2 av

vattenområdenmark- och

mark- ochförorenadeallvarligtRegistrering vatten-Förslag: av
skall länssty-registreringensamband medskall ske.områden I

ellermarkanvändningeninskränkningar iföreskriva attrelsen om
föregåsvillkor ellermedförenadeskallåtgärdervissa avvara

skallupplysningsplikttillsynsmyndigheten. Enanmälan till
föroreningarupptäckerbrukareochinföras för ägare som

fastigheten.

mark- ochskeregistrering skallföreslagitNaturvårdsverket har att av
tillmed hänsynförorenade detallvarligtsåvattenområden attärsom

föreskrivanödvändigtmiljömänniskor ochförrisker är att om
iakttasförsiktighetsmåttandraellermarkanvändningenbegränsning i att

skalllänsstyrelsenfattas göraregistreringBeslut§.12 somavom
§.i ärendet 13utredningfullständig

föreskrivalänsstyrelsenskallregistreringensamband medI om
förenadeskallåtgärderellermarkanvändningeninskränkningar i att vara

tillsynsmyndigheten 14 §.tillanmälaneller föregåsmed villkor av
upplys-skall föreliggadetföreslår vidareNaturvårdsverket att en

påföroreningarupptäcktbrukareellerförningsplikt ägare som
fastigheten §.ll
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Som Naturvårdsverket pekat på motiven för registreraär deatt
allvarligt förorenade områdena i huvudsak två.

förstaDet det nödvändigtär införaatt är särskilda restriktioneratt
eller begränsningar i markanvändningen i vissa områden för att
förhindra skador på människor eller i miljön. Det kan också vara
aktuellt med motsvarande inskränkningar falli där framgångs-ettannars
rikt efterbehandlingsarbete försvåras inför framtiden. Syftet är göraatt
det möjligt föreskriva åtgärder ska föregåsatt prövningatt frånav en
miljövårdssynpunkt.

Det andra skälet för registrering fastighetsmarknadenär göraatt
uppmärksam på problemen med de förorenade områdena och därmed
underlätta frågor kring efterbehandlingsansvaratt och liknande
självmant regleras villkoren på denna marknad. Redan idag ärav
uppmärksamheten relativt kring dessa problem. Miljövårdsmyndig-stor
heterna får mängd förfrågningar innehålletta iemot stor registeren om
och databaser. Urvalet i dessa register emellertid osäkert och detär finns
ingen rättslig reglering vilka områden skall registreras och hurav som
det skall gå till. Det måste avsevärd fördel få till ståndattvara en en
sådan rättslig styrning registreringsverksamhet ändå kommerav en som

fortgå, och därmed påverka fastighetsmarknaden.att
Miljöbalksutredningen finner på skäl anförts registreringattsom av

de allvarligt förorenade områdena bör ske.
Registrering skall endast ske det fråga kvalificerat skadadeärom om

områden där det motiverat med åtgärder frånär samhällets sida. Det är
fråga registering skall nödvändig med hänsynatt till det iom attvara
området behövs särskilda åtgärder eller markanvändningsbegränsningar
med hänsyn till risken för människor eller miljön. För dennagöraatt
bedömning måste det emellertid till naturvetenskaplig skattningen av
föroreningens intensitet och omfattning. innebärDettaart, be-att
dömningen skall grundas föroreningarnaspå miljö- och hälsofarlighet,
föroreningsgraden, förutsättningarna för spridning och den omgivande
miljöns känslighet.

Ett exempel på område bör registreras följande.ett Frånär ettsom
tvätteri har klorerade lösningsmedel läckt Ortens grundvattentäkterut.
har blivit utslagna. finnsDet risk för från lösningsmedletatt gas
ansamlats under husgruder och golv. De aktuella lösningsmedlen sprider
sig på komplicerat i jord och grundvatten iett sätt eller mindremer
koncentrerad form och ansamlas vissapå ställen.

Ett beslut registrering skall alltid förenas med villkor för denom
fortsatta markanvändningen. Behövs inga villkor skall registrering inte
ske. Villkoren kan mängd olika åtgärder något kansättavse en som
inverka föroreningarnapå i området. Villkoren kan även rentvara
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anmälningsplikt för vissade föreskriveradministrativa på så vis att
markundersökningarställas kravåtgärder. villkoren kanI även att

fastighetsöverlåtelse i området. På dettaellerskall föregå åtgärder sätt
öka. förenandeundersökningartrycket Detkommer ärgöra attatt som

nödvändiga hänsyn tillde skaolika slags villkorför dessa är att avvara
för det framtida efterbe-till miljön ellermänniskors hälsa eller att

inte skallhandlingsarbetet äventyras.
restriktioner kan meddelas idetta deinnebärSammantaget att som

alla slagsförorenat område kanmed registreringensamband ett avseav
åtgärderoch kanåtgärder i marken Här ärvattnet. somrymmas

såvälkaninte det.bygglovspliktiga och de Härär rymmassom
sådan. Effekternaförändradmarkanvändning,pågående av ensom

kansamband därmedmeddelas ide villkorregistrering och som
frågor ekonomisknaturligtvisingripande.följaktligen bli Detta omreser

drabbade.ersättning till de
fattar beslutden myndighetföreslås bliLänsstyrelsen omsom

anhängiggörasRegistreringsärenden kommer kunnaregistrering. att av
frånlänsstyrelsen själv,komma frånInitiativ kanintressenter.olika

fastighetsägare,den lagen,enligttillsynsmyndighetnågon avnya
och andra berörda.panträttsinnehavaregrannar,
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35 Miljöskadeförsäkring och sanerings-
försäkring

35.1 Utvärdering miljöskadeförsäkringenav

och saneringsförsäkringen

Förslag: Miljöskadetörsäkringssystemet skall utvidgas till att
omfatta saneringsförsäkring.även en

Bl.a. för minska kostnader för efterbehandlingatt föreslårstatens vi att
saneringsförsäkring skall införas.en
Enligt gällande ordning skall det för ersättning i vissa fall till den

lidit skada enligt miljöskadelagen finnas miljöskadeförsäkringsom en
med villkor har godkänts regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer. Försäkringen kollektiv och denär utövarsom
miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen kräver tillstånd ellersom
anmälan skall bidra till försäkringen med belopp framgårsom av
tabeller har godkänts regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen bestämmer. Beloppen skall betalas i förskott för kalenderår.
Regeringen får meddela föreskrifter undantag från vad har sagts.om nu

Regeringen har i förordningen miljöskadeförsäkring bestämt medom
vilka belopp de betalningsskyldiga skall bidra till försäkringen samt
undantagit vissa tillstånds- eller anmälningsskyldiga verksamheter från
bidragsskyldigheten. Beloppen försäkringsgivarenär beräknade påav
försäkringsmässiga grunder. De riskpremier i försäkringsgivarensutgör
ansvarstörsäkringsverksamhet och fonderas inte särskilt.

Om bidrag till miljöskadeförsäkringen inte har betalats inom 30
dagar efter anmaning skall försäkringsgivaren anmälan tillgöra
tillsynsmyndigheten betalningsförsummelsen. Tillsynsmyndighetenom
får förelägga den betalningsskyldige vid vite fullgöra sin skyldighet.att
Föreläggandet får inte överklagas.

Från miljöskadeförsäkringen betalas, enligt vad närmaresom anges
i försäkringsvillkoren, ersättning till skadelidande för sådan ellerperson-
sakskada i miljöskadelagensom avses

21 16-0729
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skadestånd enligttillharskadelidandeden rättom
betalt ellerskadeståndetfåinte kan rättenmiljöskadelagen men

ellerförlorad,skadeståndetkräva äratt ut
skadan.ansvarig förutredaskandet inte ärvem somom

hand skall denförstasubsidiär. I ärsåledesErsättningen är som
ersättning.betalaskadeståndsskyldig

drygtframställts 40månad 1996med majtill ochframharDet
haranspråkenmiljöskadeförsäkringen. Ingetersättninganspråk avur

anledningentolv fall harutbetalats.har Iersättningnågonföranlett att
uppkommit föreskadornavaritbetalatsersättning intetill attatt

ikraftträdande.försäkringens
harmarknadensvenskapå denförsäkringsbolagenfemDe största

miljöskade-administrativt hanterarMiljöskadekonsortium,bildat ett som
betalaåtagit sighuvudmän harsinaoch attförsäkringen som genom

försäkringsbelopp.utfallande
särskildförarbetsordningfastställtochtillsattharRegeringen en

eller tvistigaprincipiellautlåtande iuppgifthar tillnämnd att avgesom
missnöjda medskadelidandeBl.a. kanskadeersättningsfall. ärsom

nämndentillvända sigbedömning ärMiljöskadekonsortiets som
ordförandeNämndenskonsortiet.till ärförhållandeisjälvständig

riksdagsledamöter ochtvånämnden ingåroch iordinarie domare
ledamöter.sakkunniga

sakskador.ochomfattar idagFörsäkringen person-
betänkandesittföreslog iMiljöskadeförsäkringsutredningen att en

huvudsakiinnebärFörslagetinrättas.skullesaneringsförsäkring
följande.

miljöskadeförsäkringenmedlikhetbör iSaneringsförsäkringen vara
hand.i andraförstsåledes trädaochsubsidiär

förordnatsdet harbetalasbörsaneringsförsäkringenErsättning omur
miljöskyddslagensenligtbekostnadansvarigesdenrättelseom

förkostnader uppståttellerinsolvent,dennetillsynsregler är ommen
täckerFörsäkringenmiljöbalken.enligtåtgärdhandräckning eller annan

begränsastill ersättninghandräckningskostnader. Rättenendastsåledes
enligtskyldigheteruppfyllt sinainte harverksamhetsutövarentill fall då

till verksam-tillståndför fall dåoch,bestämmelsermiljöskyddslagens
missför-undvikandetillståndet. Förförföreligger, villkorenheten av

denförutsättsinnebär detintedetta attstånd skall attnämnas att
straffbar handling.ellermiljöbrott någonhar begåttansvarige ett annan

Miljöskade-därför enligtbildaransvarsregleringMiljöskyddslagens
nödvändigocksålämpliginte baraförsäkringsutredningen yttreutanen

fallen.ersättningsbaradeavgränsningenför avram
frånundantas1986:1102räddningstjänstlagenenligtInsatser
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tillämpningsområdet.
Konsortiet lämnade efter överläggningar med Miljöskadeförsäkrings-

utredningen preliminärt förslag hur åtagandeett skulle kunnaettom
utformas, bilaga preliminäraDetta åtagande bör enligt utredningense
kunna utgångspunkt för slutligtutgöra åtagande bör påett som samma

idag, efter förhandlingarsätt med berörda godkännassom parter, av
regeringen.

Miljöbalksutredningen den bedömningengör det bör denatt vara
förorenar också, så långt det möjligt, får betala medärsom som

anledning föroreningen uppkomna saneringskostnader. deI fall detav
här sig det dock förrör svårt, inteär omöjligt, kommasägaattom att

den enskilde förorenaren. Vad då återstår tillskapa någonär attsom
form kollektiv lösning, antingen försäkring eller fond. Enav genom

lösning skulle kunna införa krav på ställande säkerhetattannan vara av
för den bedriver miljöfarlig verksamhet.som

För långtså möjligt tillgodose principen förorenarenatt skallattom
betala bör saneringsersättning betalas först i andra hand.

En lösning där den ansvarige åläggs ställa säkerhet för framtidaatt
efterbehandlingskostnader kan ifrågasättas redan den grunden att
kostnaden för hålla säkerheten inte skulle stå i proportion till detatt
förmodligen fåtal fall det kan förväntas säkerheten behöveratt tassom
i anspråk för just ifrågavarande ändamål.nu

Krav på ställande säkerhet lösning bästär förav en som passar
företag där det går förutse den verksamhet bedrivs kommeratt att som

avslutas inom viss tid med återställningatt behöver ske jfr 18 §atten
naturvårdslagen där ställande säkerhet förekommer i täktverksamhetav

regelmässigt avslutas med återställning behöver ske.attsom
Det skulle vidare innebära praktiska svårigheter, allastora om som

bedriver miljöfarlig verksamhet skall omfattas skyldighet ställaattav en
säkerhet för saneringskostnader. Kontrollen säkerhetema skulle draav

och det skulle knappast möjligtstora låta skyldighetenattresurser vara
omfatta företag, inte anmälningsskyldiga. Till dettaär kommersom ens

det svårt bestämma rimligär storlekatt på säkerhetema, särskiltatt en
för det fall risken för sanering skall behövas ringa, kost-att är men
naderna vid riskens förverkligande kan bli mycket höga.antas

Det i praktiken svårt åstadkommaär heltäckande lösningatt en
ställa krav på ställande säkerhet.att Det sig uppåtrörgenom av om

10 företag000 med skiftande verksamheter kan komma i fråga.som
Ställande säkerhet alltså inte lämpligär generell lösning förav en
handräckningsfallens del. Däremot det tänkbart införa kravär att
ställande säkerhet i vissa branscher industrin. tillstånd kanAttav av
förenas med villkor krav på säkerhet framgår kap.18 2 §om av
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Miljöbalken.
således mellanförhållanden skall ändras står valetnuvarandeOm att

eller bilda fond.miljöskadeförsäkringssystemetutvidga en
Miljöskadefondsutredningen sitt betänkande SOUmaj 1987I avgav

förslag till laglämnadesMiljöskadefond. detta1987:1 I en om
departementschefen anförde iFöredragandemiljöskadefond. prop.

fondlösning ochvalet mellani fråga1987/88:85 301-302, om ens.
följande.försäkringslösning, i huvudsak

sitt betänkande föreliggerutredningen ladeTill skillnad närmot nu
miljöskadeförsäkring.tillutarbetat förslagIndustriförbundetett av

åtagandeoch Skandia har gjortörsäkringsbolagen Trygg-HansaF ett att
förslagetenligt förslaget. Dåförpliktelserfullgöra försäkringsgivarens

den utredningenskyddskadelidande i princip som avsammager
försäkringslösningendåskullemiljöskadefondenföreslagna samtgett

det gäller finansiering,fondlösningen främstframförfördelar närger
börförsäkringslösningenjagoch administration,skadereglering attanser

väljas.
saneringsåtgärder ansåg departements-återställnings- ochBeträffande

inte kandär personligtgamla skadorchefen det, för vissa ettatt ansvar
förinsatserskyndsammaoch där behovetkrävas är attstortut av
finans-möjlighet tillborde finnasmiljökonsekvenser,förhindra svåra

statsbudgeten.iering över
såledessaneringsåtgärder kornåterställnings- ochförKostnaderna

miljöskadeförsäkringen.inte omfattasatt av
gjordes ingabet. l987/88zJoU23riksdagsbehandlingenVid

förevarande hänseenden.iändringar nu
bedömningen vad departements-denMiljöbalksutredningen gör att

försäkringslösningochmellan fondlösninganförde valetchefen om
handräck-förförsäkringslösninggiltighet.alltjämt En ersättaattäger

före fondlösning.alltså väljasningskostnader bör en
försäk-nackdel meddocksammanhanget kanI nämnas att enen

den förra lösningenfondlösningförhållande tillringslösning i är atten
gamla skador.saneringen Iför finansierainte användaskan att enav

försäkringenskan omfatta vidden inteförsäkrings ligger attnatur
fond kunnaskulleinträffade händelser. Däremotikraftträdande redan en
tidskäl intedockgamla skador. Vi kanfinansieraanvändas för att av

fondlösning.utreda en
för bekostandemedel anslagnanaturvårdsverk har fåttStatens av
1991/1992 uppgickbudgetåretsaneringsåtgärder.återställnings- och För

femårigtför genomförakronortill miljoneranslaget 25 ut-att ett
miljöskadadeåterställningsanering ochavseendevecklingsarbete av

förfogande på det s.k.till Naturvårdsverketsställtsområden. Medlen har
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B 13-anslaget. regleringsbrevetI för budgetåret 1991/1992 har rege-
ringen B 13- anslaget får användas för handräcknings-angett att även
kostnader då tillsynsmyndighet förordnat rättelse denen om
ansvariges bekostnad enligt eller41 § begärt handräckning enligt 47 §a
miljöskyddslagen hos kronofogdemyndighet.

l beslut den juni11 1992 ändringett regleringsbrevet förom av
budgetåret 1991/1992 avseende anslaget harB 13 regeringen föreskrivit

ytterligare 10 000 000 kr. skall tillförasatt anslaget. Medlen disponeras
Naturvårdsverket för kostnad för åtgärd, den enligt 5 §närav som

första stycket sista meningen miljöskyddslagen skyldig avhjälpaär att
olägenhet inte fullgör sin skyldighet. I november 1991, alltså före den
beviljade medelstilldelningen hemställde Naturvårdsverketextra hos
regeringen medelstilldelning, då verket fann nödvändigaextra attom
utbetalningar för handräckningskostnader snabbt urholkade B 13-ansla-

Vidare begärdes det det skulle tillkallasget. utredning medatt en
uppgift föreslå ordning säkerställer denatt orsakaratten som som
kostnader för sanering också betalar dessa kostnader.

Naturvårdsverkets begäran medförde Miljöskadeförsäkringsutred-att
ningen tillkallades.

Till stöd för sin hemställan anförde Naturvårdsverket i huvudsak
följande.

Bakgrunden till det femåriga utvecklingsarbetet beslutatssom av
regering och riksdag 1990/91 :90 JoU 1990/91:30 detär attprop. resp.

antal platser i Sverige finns gamla avfallsupplagett stort samt
förorenade markområden och bottensediment, vilka hotutgör ett mot
människors hälsa och miljön urlakning efter hand sker. Detattgenom

mycket angeläget finnaär metoder och få till stånd projekt föratt
återställning och sanering områdena. Pilotprojekt pågår beträffandeav
gruvavfall i Saxdalen och Saxberget med fiberbankar i Emånssamt

sistnämndaDet projektet frånvattensystem. miljö- och kompetens-som
uppbyggnadssynpunkt mycket angeläget, ochär tilldragit sigävensom
internationellt intresse, kan dock inte genomföras på grund denav
osäkerhet råder beträffande i vilken omfattning B 13-anslagetsom
kommer i anspråk för handräckningskostnader. Ianspråkstagandetatt tas
har från och med budgetåret 1990/91 ökat kraftigt. Handräcknings-
ärendena normalt företag gått i konkurs.rör Tillgångarna isom
konkursbona räcker inte till för bekosta omhändertagandeatt av
kvarlämnade kemiska produkter. Den bakomliggande orsaken till
utvecklingen förmodligen det ökade antalet konkurserär till följd av
lågkonjukturen i kombination med ökad miljömedvetenhet. För
handräckning ianspråktogs 936 kronor1 000 budgetåret 1989/90 och
3 716 kronor000 budgetåret 1990/91. Naturvårdsverket har varit



saneringsförsäkringMiljöskadeförsäkring och646 SOU 1996: 103

för undanröja akutadärför endastrestriktivt och medel har använts att
problemmiljön. innebärmänniskors hälsa och Dettarisker för att

Naturvårdsverkets insats och det verkligaefternormalt kvarstår även att
överstiger vad tagits i anspråk.sålunda betydligtbehovet medel somav

Dockvidta skyddsåtgärder.inte underlåtaSamhället kan rimligen äratt
behovden orsakaruppfattningenNaturvårdsverket den att attsom avav

kostnaden för dem.också skall stååtgärder uppstårsådana
hittills,upplyst detvidare i oktober 1992Naturvårdsverket har att

anspråk sammanlagt niotagits ide fyra åren,eller under senaste
det har sighandräckningskostnader,förmiljoner kronor rörtatt om

saneringsåtgärder detill täckande akutamedel endast samt attav
miljoner kronor.till sammanlagt 18,5framställts uppgåranspråk som

1994/951992/93, 1993/94,reservationsanslag för budgetårenI samt
kr förbudgetår 880 000naturvårdsverket 191995/96 tillställdes per

miljöskadade områden. 1 880 000återställning Högstochsanering av
tillsynsmyndighetkostnad för rättelseförkr får disponeras som en
för kostnadmiljöskyddslagenenligt 41 §förordnat samt somaom

miljöskyddslagen begärenligttillsynsmyndighet 47 §föranleds attav
handräckningskost-åtgärd, s.k.ombesörjerkronofogdemyndighetatt

nader.
handräck-och 1994/95 för1993/941992/93,Under budgetåren togs

439 kr.respektive 2 052anspråk 852, 1 880 000ningskostnader i 1 035
framförförsäkringslösning bör väljasförhar redogjortsHär att enen

säkerheter.medgenerell lösningfondlösning eller en
behållavalet alltså mellanstårMiljöbalksutredningenEnligt att

ellerfinansiering statsbudgetenvissinnebärdagens översystem ensom
utvidga miljöskadeförsäk-saneringsersättningutforma attatt genomen

ringssystemet.
innebärändra dagenstalarArgument attsystem,attmot somsom

förefalladet kanskattebetalarna betalar,ordmed andraeller är attstaten
hittills för-regelsystem för desärskilttillskapaomotiverat ettatt

skett förskattemedel harmedelsutbetalningarhållandevis ringa somav
ungefärgenomsnitt tvåfråga ihandräckningskostnader.s.k. Det är om

handräckningskostnader.utgått förår harmiljoner kronor per som
detuppmärksammasMiljöbalksutredningendock enligtbörHär att

fallsaneringsfall, dvs.mycket kostsammaenstaka,kan tillkomma som
Teckoma-katastroffall. BT-Kemi ikan betecknaseller mindre sommer

hittills till ungefärkostnadernafall. uppgårsådant Därkäntärtorp ett
Naturvårdsverket harkr/år.500 000kostarmiljoner kronor60 nu ca

för handräck-betala medelmedmycket restriktivtockså varit utatt
därför blikostnadsbilden börframtidaningskostnader. Den en annan.

förorenar sådet denMiljöbalksutredningen börEnligt somsomvara
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långt det möjligt skall betala.är Det ibland svårt, förär inteatt säga
omöjligt, komma åt den enskilde förorenaren.att En kollektiv försäk-
ringslösning träder in först i andra hand den bästa lösningen.ärsom
övervägande skäl talar alltså för införa den Miljöskadeförsäk-att av
ringsutredningen föreslagna saneringsförsäkringen.

Till skillnad från Miljöskadeförsäkringsutredningen dockanser
Miljöbalksutredningen fall då det inte kanäven utredasatt ärvem som
ansvarig för föroreningen skall betalas försäkringen. Härigenomur
uppnås bättre överensstämmelse med miljöskadeförsäkringen.

En utvidgning miljöskadeförsäkringssystemet till omfatta ävenattav
efterbehandlingskostnader har sådant samband med den nuvarandeett
försäkringen vinsten med försäkringslösningatt, framförom en en
fondlösning inte skall förlorad,gå det bör försäkringsgivarevara samma
för såväl miljöskadeförsäkringen saneringsförsäkringen.som

35.2 Försäkringsbolagens samverkansformer

Förslag: i MiljöskadekonsortietDe ingående försäkringsbolagen
bör kunna samverka för tillhandahålla miljöskadeförsäkringenatt
och den föreslagna saneringsförsäkringen sättsamma som
idag. Något hinder upphandla försäkringen föreliggermot att
dock inte.

förstaDen fråga inställer sig det gäller bedömanär lämpligaattsom
samverkansformer för försäkringsbolagen i framtiden huruvidaär
miljöskadeförsäkringen förenlig med den svenskaär konkurrenslagen

1993:20 bygger på EG:s reglering vad konkurrensfrågor.som avser
Saneringsersättningen bör behandlas på miljöskadeför-sättsamma som
säkringen. Det här miljöskadeförsäkringensägs gäller ävensom om
saneringsförsäkringen.

Miljöskadeförsäkringens konstruktion unik och saknar i lagstift-är
ningen motsvarighet både inom Sverige och utomlands. Den kan på
försäkringssidan jämföras med obligatorisknärmast ansvarsförsäk-en
ring. Miljöskadeförsäkringen skiljer sig dock från sådan försäkringen
på några avgörande punkter.

Miljöskadeförsäkringens ändamål och syfte tillhandahållaär att ett
skydd för privatpersoner och vissa småföretagare för det fall de skulle
lida miljöskada och den skadeståndsskyldige på grund insolvens inteav
kan betala eller preskription föreligger eller den skadeståndsskyldige inte
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kan identifieras. sådant skydd skall finnas har bestämtsAtt ett genom
lag miljöskyddslagen. Försäkringen påverkar inte den skades-65 §

försttåndsskyldiges eftersom den träder i andra hand.ansvar,
ansvarsförsäkring omfattar till skillnad från miljöskadeförsäkring-En

det kan komma åläggas den har tecknatatten ansvar som som
försäkringen. gäller alltså inte för preskriberade skador. kanDen Den
inte utlösas det inte går identifiera den skadeståndsskyldige. Detattom
krävs skadeståndsskyldige insolvent för försäk-inte den är att ettatt
ringsfall skall föreligga.

offentligrättsliga inslaget i försäkringen helt vidDet är änett annat
försäkringar. bara avgifterna och de andra villkorenandra Intetyper av

sådan reglering, också indrivningenför försäkringen utanstyrs av av
skall således godkänna villkoren medanobetalda avgifter. Regeringen

från försäkringsgivaren kan föreläggatillsynsmyndighet efter anmälan
sin betalningsskyldighetbetalningsskyldig vid vite fullgöra 65 §atten j

respektive miljöskyddslagen.67 §
beslutmed stöd miljöskyddslagen i den 25 majRegeringen har av

betalaåtagande Miljöskadekonsortiet gjort1989 godtagit ett attsom
i åtagandet angivna villkor.ersättning enligt närmare

redovisningen framgården gjorda iAv att statens engagemangnu
miljöskadeförsäkringen starkt.är

och upphandling tillfrågorna fri konkurrensInnan upptasom
eller flera försäkrings-behandling skall något berörasnärmare om en

givare bör anlitas.
bakomliggande syfte med miljöskadeförsäkringssyste-Lagstiftarens

därmed jämställda näringsidkareenskilda fysiska ochärmet att personer
för miljöskador i vissa angivnaskall erhålla ersättning lidna närmare

andra försäkringsersättningssystemfall. Avgörande skillnader är attmot
subsidiär. orsakatkollektiv ochmiljöskadeförsäkringen Denär som

kontrollen deingå i kollektivet. Idag kanskadan behöver inte attavens
konsortietbetalningsskyldiga sina bidrag ske smidigtlämnar attgenom

dem betalningsskyldiga.har byggt register äröverett somupp
flera försäkringsgivare för miljöskadeförsäkringendet skulleOm vara

uppkommer flera frågor kräversom svar.
vändaförsäkringsgivare skall den skadelidande sigfleraVem motav ,

okänd eller till ersättningden skadeståndsskyldige rätten ärärom .
skall kontrollen ske de skyldigapreskriberad Hur äratt attav som

verkligen betalar skall indrivningenbetala avgift till försäkringen Hur
skall betalarkollektivet delas mellanavgifter gå till Hur uppav

försäkringsgivama
anfördadel de problem defå rätsidaFör att nuen av som

det framförts det skulle möjligtfrågorna skapar har att attvara
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konstruera miljöskadeförsäkringen så den liknar detatt system som
gäller för trafikskadeersättning.

Det emellertid skillnad mellan trafikskadelagenär och be-stor
stämmelsema miljöskadeförsäkring. De sistnämnda tillhandahållerom
inget försäkringsskydd för betalama och helt subsidiär. Trafikskadeer-är
sättningen däremot i huvudsak primär och endast tillär mindre delen
subsidiär ersättning utgår då skadevållaren inte kanatt ävengenom
identifieras och för de fall då den försäkringsskyldige inte betalt premien
eller regeringen undantagits från skyldigheten betala premie. Förattav
fullgörande försäkringsbolagens skyldighet har trafikförsäk-av en
ringsförening inrättats, i vilken försäkringsanstaltema medlemmar ochär

stadgar fastställs regeringen eller den myndighet regeringenvars av som
bestämmer.

Principen förorenaren skall betala sig starkt gällandeatt görom
beträffande miljöskador. Den inte lika lätt tillgodose iär att ett
trañkskadeliknande Ett med flera försäkringsgivaresystem. system
skulle således innebära mycket omfattande förändring miljöskade-en av
försäkringens konstruktion inte önskvärd och kanske inteärsom ens
möjlig.

Om konkurrens skall ske den möjlighet kvarstår såledesär attsom
försäkringen för upphandling med anbudskonkurrensutsätter ellerstaten

eventuellt överlåter upphandlingen på föreningen för miljöskadeförsäk-
rmg.

skäl förEtt upphandla skulle kunna detta möjligen skulleatt attvara
kunna främja korrekt prissättning. detOm meningsfullt medären
upphandling beror det finns något intresse på marknaden för attom
lämna anbud försäkringen.på

försäkringsgivareByten medför olägenheter och kostnader bl.a.av
för själva upphandlingen. deEn uttalade svårigheterna är attav mera
försäkringsgivaren byggamåste register de betalnings-överettupp
skyldiga. sig ungefärDet företag7000 och kommuner.rör Av dettaom
och andra skäl, försäkringsåtagandet bör ske på längre sikt,att ärsom
det inte lämpligt byte försäkringsgivare sker alltför ofta.att av

Den marknaden för vanliga miljöansvarsförsäkringar ochsvaga
avsaknaden återförsäkringsmarknad talar upphandlingmot ettav en som
medel främja korrekt prissättning. harDetta bidragit till det inomatt att

harEG beviljats individuellt undantag för försäkringspoolett en
Assurpol kommissionsbeslut 92/96/EEC.ettgenom

har framförtsDet det inte finns något svenskt bolagatt ensamtsom
har kapacitet det ifrågavarande åtagandet. Samverkan i vissgöraatt
omfattning skulle därför under alla förhållanden bli nödvändig. Dock har
utländska försäkringsbolag med kapacitet visat intresse förensam
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försäkringen.
Konkurrensverket har i beslut den juni 1388/93,30 1995, enligtDnr

konkurrenslagen förklarat det anmälda20 § 1993:20 konsortieavta-att
let mellan de i konsortiet ingående försäkringsbolagen daterat den 2
februari avseende miljöskadeförsäkring omfattas1989 inte förhudenav

därföri eller lag. finns inte anledning för verket6 19 § Det attsamma
ingripa icke-ingripandebesked.

skäl anförde Konkurrensverket bl.a. det med hänsyn tillSom att att
det för närvarande inte finns förutsättningar för någon konkurrens, eller
potentiell konkurrens, på marknaden så har samarbetet iattom
konsortium teckna miljöskadeförsäkring inte till syfte hindra,att
begränsa eller snedvrida konkurrensen den svenska marknaden ett

eller sådant resultat.märkbart I ärendet har enligt Konkurren-sätt ettger
vidare framkommitsverket inte något tyder samarbetetattsom

omfattas förbudet i konkurrenslagen. finns därför enligt19 § Detav
Miljöbalksutredningen inget talar för konkurrensskälatt statensom av
skulle upphandla försäkringen.atttvungenvara
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36 Ekonomiska konsekvenser for-av

slagen

36.1 Prövningssystemet

En avsiktema med vårt förslag till prövningssystem detta skallärav att
bli effektivare och billigare. Här redogörs således för de ekonomiska
konsekvenserna prövningssystemet. Förslaget innebär se avsnittav
22.1 regionala miljödomstolar skall inrättas.att Dessutom inrättas en
miljööverdomstol knyts till hovrätt.Sveasom

. Förslaget innebär vidare se avsnitt 22.2 de regionala miljödom-att
stolama skall första instans mål miljöfarlig verksamhetprövasom om
A-listan, vattenmål och vissa mål bl.a. ersättning idag går tillom som
allmän domstol, fastighetsdomstol eller vattendomstol. Statliga myndig-
heters beslut enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter meddelade med
stöd balken, får inte föreskrivs överklagas till de regionalaannatav om
miljödomstolama. Detta innebär länsstyrelsemas beslutatt t.ex. om,
tillstånd till miljöfarlig verksamhet B-listan får överklagas till
miljödomstolen. De mål skall i de regionala miljödom-prövassom

A stolama i dagprövas av:
Koncessionsnämnden för miljöskydd första instans A-listan.z som

i Koncessionsnämnden for miljöskydd överprövningsinstanssom
B-listan.

Regeringen vad främst angår överklagade koncessionsnämndsärenden
och överklagade strandskyddsdispenser enligt 16 § naturvårdslagen.a

Länsrätt eller i något fall kammarrätt vad angår vissa ärenden enligt
bl.a. miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen, lagen kemiska produkterom
och vattenlagen.

Vattendomstol i vad angår vattenmål innefattande ersättningar vid
vattenföretag.

Allmän domstol och fastighetsdomstol i ersättningsmål enligt
miljöskadelagen och naturvårdslagen s.k. förbudsmål enligtsamt
miljöskyddslagen.

De regionala domstolarnas prövning kommer således inte omfattaatt
prövning någon icke existerande måltyp. innebärDetta samtidigtattav
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regionala miljödomstolen såi denprövningen kräver resursersom
prövnings-andra håll i dagenskostnadsbesparing ske påkommer atten

överflyttning målen till defråganintressantaDen ärsystem. avom
jämfört med dagensinnebär någon fördyringödomstolamaregionala milj

innebär kost-förslagetellerprövningssystem, tvärtom en meraom
underdessa frågor analyserasfånadseffektiv ordning. För att svar

fördyring eller besparing.det blirföljande särskilda rubriker om en
ärenden frånöverflyttningenFördyring/besparing grund avav-

miljödomstolamatill de regionalakoncessionsnämnden
från regeringen tillöverflyttningengrundFördyring/besparing av-

miljödomstolamade regionala
ärenden frångrund överflyttningenFördyring/besparing på avav-

miljödomstolamatill de regionalalänsrätter/kammarrätter
frånöverflyttningen målgrundFördyring/besparing på avav-

regionala miljödomstolamatill devattendomstolar
mål bl.a.överflyttningengrundFördyring/besparing på omavav-

fastighetsdomstol till regionaldomstol ochallmänersättning från
miljödomstol.

ord hurskall dock någrapunkt granskaspunkt förInnan sägas om
de bör förläggas.bör ochmiljödomstolamade regionalamånga varvara

lämpade ochinordnas vid särskiltmiljödomstolama börregionalaDe
finnsfinns redan i dag. 24tingsrätter DetSådanaanpassade tingsrätter.

vattendomstolarfinns detvarje län.fastighetsdomstolar i Dessutomen-
Växjö,tingsrättema i Väners-till antalet. Dessa utgörsär avsom sex

Östersund, Vattendomstolamasoch Luleå.Umeåborg, Stockholm,
beaktande vattendelaremedregeringen bestämtdomsområden har av

vattendomstol.1971:550vattenområden KKmellan olika om
vilkaskall bestämmaföreslår regeringenMiljöbalksutredningen att

domsom-miljödomstolar och derasregionalaskalldomstolar varasom
råden, kap. 1120se

för dessaoch domsområdenmiljödomstolarantalet regionalaNär
utslagsgivande, det börvattendelareinte endastbestäms bör utanvara

belägna.miljöfarliga verksamheternadei landetockså beaktas ärvar
tabell.följandebl.a.framgårDetta av



Ekonomiska konsekvenser1996:103 förslagen 653SOU av

1Tabell

tidenunderkonccssionsnämndcntillståndsärcndcn iAntal nya
på länfördelade96-04-0990-07-01 -

0örärcnän cmng:nta cn o
e mge J

ot an 7
äv orge 3
Ste org

an
ämt an
ön öpmg

mar
efgOPP

stlanst

no erg
ö usa
otteno

ara org
toc 0
ö erman an
pps a
ärm an
äste otten
ästemorr an
åstman an
vs org

re ro
stergöt an
ot t



Ekonomiska654 konsekvenser förslagen SOU 1996:103av

Av tabellen framgår de tillståndsprövade miljöfarliga verksamheternaatt
belägna främst i Göteborg ochär Stockholmsområdet, längs med

Örebro ÖstergötlandsNorrlandskusten Malmöhus, och län. Vidaresamt
kan viss ledning sökas i tabellerna inkomna/avgjorda målöver och
årsarbetskrafter fördelade på de vattendomstolama, avsnitt 36. l .2.sex se

36.1.1 ördyring/besparingF på grund överflyttning-av
ärenden från Koncessionsnämnden till de regio-en av

nala miljödomstolarna

Miljöbalksutredningens förslag innebär Koncessionsnämnden skallatt
upphöra. Nämnden organiserad enligt följande.är

Chefen för Koncessionsnämnden för miljöskydd generaldirektör.är
Nämnden arbetar fempå avdelningar med ordförande varjeen
avdelning. Generaldirektören ordförande avdelningarna.är Viden av
nämnden finns vidare administrativ enhet. Varje avdelning beståren

ordföranden, tekniker, föredragandeutöver jurist samtav en en en
sekreterare.

Verksamheten vid Koncessionsnämnden kostade för budgetåret
94/95, 18 713 000 kr och för budgetåret 93/94, 19 366 000 kr.
Verksamheten anslagsfmansierad. Smärre beloppär 16 000 kr respektive
22 000 kr för budgetåret 94/95 respektive 93/94, dock intäkter frånär
avgifter och andra ersättningar.

budgetåret 94/95För uppgick Koncessionsnämndens kostnader för
lokaler till l 323 000 kr och övriga driftskostnader till 2 255 000 kr.
Huvudposten dock personalkostnader för budgetåretär 94/95som
uppgick till 14 kr.463 000 Antalet anställda uppgick omräknat till
heltid, till i snitt 30 år under perioden 1991-1994. den juniPer 30per
1995 uppgick antalet anställda till 29,5.

Vid full bemanning på samtliga avdelningar har i preliminär budget
för budgetåret 95/96 1,5 år lönekostnaderna beräknats till 21 470 363
kr. Vidare skulle bruttolönema under budgetåret tilluppgå 38-39 000
kr för ordförandena, för38 000 teknikerna, 25~26 kr för000 juristema

16-17 000 kr för sekreterama. Generaldirektörens lön intesamt är
fastställd.

Nedanstående tabeller visar ärendebalanser och handläggningstider
vid Koncessionsnämnden under de åren.senaste
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Tabell 2

Inkomna/avslutade ärenden

92/93 91/9294 95budget 93 94Arendetyp r

ärendenInkomna
162169Tillståndsärenden 182 194utom

omprövningsärenden
285156återupptagna 44Varav
273938prövotidsärenden 28

Wvillkorséindringar
3Omprövmngsärenden 034

24 ML§
225Overklagningsärenden 245 210260

4NRL-ärenden 0 2 3
återupptaget 1varav

00Bilavgaslagen 0 1
Miijéskyddsavgifter 0 11 0

22Ovriga remisser 3027 34

94/95 92797 91/9293/94
Avslutade ärenden
Txllståndsärenden 231 185205 193

5 7omprövningsärenden 3 2varav
och avskrivna 1015 10
Overklagningséirenden‘ 230 230226 230

15avskrivna ll 8varav
NRL-ärenden 5 40 l
Miljéskyddsavgiftex’ 100 0

H bilavgaslagen7 § 0 01 0
Ovnga Iremisser 2227 2734

igéngsfittningsmedgivandenexkl. delbeslut, 151 25 varav
exkl. delbeslut, beslut inhibition.2 27 12varav om

3 2 delbeslut
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Tabell 3

Beträffande avgjorda tillståndsärenden kan dessa avsågnämnas att av
106 förstagângsprövning, 73 prövotidsfrâgor villkorsändringaroch 33
enligt 27 § miljöskyddslagen.

z
fiénomsnituiga ‘T93 91/9294/95 92/9394
handläggningstider li

månaderantal
Tillståndsärenden utom

lvillkorsändringar och 12 10 11 l 1
omprövningar 13 11 1112
Prövotidsärendenz

Andring villkor 8 5 5 5av
Omprévningar 21,5 26 13 i
Overklagmngsärenden i5 4 5 5
NRL-ärenden 5l 10 i-
villkorsändring
Miljöskyddsavgifter ll- - -

bilavgaslagen’7 § 20,5 - - -

1 Varav genomsnittlig tid för kompletteringar budgetåret 94/95: 3,6
månader

2 Varav genomsnittlig tid för kompletterignar budgetåret 94/95: 5
månader

3 Varav genomsnittlig tid för kompletteringar budgetåret 94/95: 2,6
månader

4 Varav genomsnittlig tid for kompletteringar budgetåret 94/95: 14
månader l

5 Varav vilandetid i avvaktan på slutligt avgörande av
förvaltningsdomstol: månader13
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Tabell 4

Styckekostnaden framgår nedanstående tabell.av

sty ostnacnomsm :ga cn
tkr

4ren es ag
såren utomen

prövotids- eller
omprövningsårenden

rövoti åren en
prövnmgsåren en

agnmgsären en
-åren en

ÖS såren1 en
ga remisser

Omprövningsärendena för få till antaletegentligen två avgjordaär
budgetåret budgetåret 94/95 och alltför93/94, avgjorda olikatreresp.
till sin karaktär för jämföras med hjälp styckekostnaden.kunnaatt av

KoncessionsnämndenSammanfattningsvis alltså för bud-kostar
krgetåren 94/95, 463 000 personalkost-18 713 000 kr 14 avservarav

nader.
klara vid de regionala miljödomstolamaFör handläggningenatt av

ärenden A-listan och överklagademiljöfarlig verksamhet ärendenom
antalet domarepå B-listan bör mening antaletenligt vår motsvaranog

ordförande högre för ordförandei Koncessionsnämnden. Löneläget är
för jämfört medrådmän, 32-35 000 kr/mån.38-39 kr/mån000än ca
Antalet kanske bli lägre. Juristema börjurister och kansekreterare

delvis särskilt kanslikunna bestå med kanslichefnotarier. Någotav
behövs inte.

Lokalkostnader driftskostnader lägre i landetoch övriga iär änute
Stockholm.

miljödomstolamas handläggningKostnaderna för de regionala bör
Koncessionsnämndens handläggning.således kunna bli förlägre än
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Fördyring/besparing på36.1.2 grund överflyttning-av
mål från vattendomstolama till de regionalaen av

miljödomstolama

Tingsrätterna organiserade med rotlar minsta arbetsenhet. Enär som
rotel består vanligen domare, notarie eller protokollförare ochav en en

biträde.ett
Vattendomstolarna tingsrätter i särskild sammansättning. Deär är sex

tingsrätter. ungefär97 Vattenmålen de totalatar procentav en av
i anspråk. Antalet årsarbetskrafter 32. totala kostnadenDenärresurserna

för tingsrätterna uppgår budgetår mån till12 l 422 000 kr.000per
Handläggningen vattenmålen kostar således omkring kr.14 000 000av
Lönekostnaden och lokalkostnaden70 % 18 %. Styckekostnadenutgör

tvistemål kr. Mellan de vattendomstolama170 fördelar sig7ärper sex
årsarbetskrafterna enligt följande:

Stockholms tingsrätt 4,29
Växjö tingsrätt 7,4
Vänersborgs tingsrätt 7,75
Östersunds tingsrätt 3,46
Umeå tingsrätt 4,17
Luleå tingsrätt 2,13

Inkomna/avgjorda mål 1994

Stockholms tingsrätt Inkomna 121
avgjorda 123 122 ansökningsmälvarav

Växjö tingsrätt inkomna 137
avgjorda 65 61 ansökningsmälvarav

Vänersborgs tingsrätt inkomna 150
avgjorda ansökningsmäl105 103varav

Östersunds tingsrätt inkomna 43
avgjorda 42 ansökningsmäl40varav

Umeå tingsrätt inkomna 34
avgjorda ansökningsmäl33 31varav
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Luleå tingsrätt inkomna 18
avgjorda ansökningsmål12

Inkomna/avggrda mål 1923

Stockholms tingsrätt inkomna 125
avgjorda ansökningsmål138 132varav

Växjö tingsrätt inkomna 52
avgjorda 68 64 ansökningsmålvarav

Vänersborgs tingsrätt inkomna 93
avgjorda ansökningsmål101 98varav

Östersunds inkomnatingsrätt 40
avgjorda ansökningar43

inkomnaUmeå tingsrätt 39
avgjorda ansökningsmål36

inkomna ansökningsmålLuleå tingsrätt 31
avgjorda ansökningsmål30

Antalet vattenmål kommer inte påverkas inrättandet deatt av av
regionala Möjligen kommer besparingar uppståmiljödomstolama. att

bör bli färre antalet vattendomstolar,eftersom antalet miljödomstolar än
fyra-fem istället for sex.

på överflyttning-Fördyring/besparing grund36.1.3 av
från till de regionala miljö-ärenden regeringenen av

domstolarna

huvudsakliga ärenden det sigkategoriernaDe rör ärav som om
överklagade koncessionsnämndsärenden, strandskyddsdispenser samt
överklagade ärenden tillstånd till täkter och markavvattningar.om

Till regeringen inkomna överklagade koncessionsnämndsärenden
till respektiveuppgick under åren 1992-1995 46, 44, 38 44. För

regeringens handläggning åtgår jurister och tekniker. be-2,5-3 I
redningen regeringskansliet deltar dessutom flera andra högre och lägrei
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tjänstemän och politiker. exaktaDe kostnaderna således svåraär att
beräkna.

Motsvarande siffror för strandskyddsdispenser för åren 1990-1994
till regeringen inkomna ärenden 90, 148, 126, 71 respektive 109var
enstaka ärenden strandskyddsdispensrör enligtän 16 §.annat a
Motsvarande siffror för markavvattningar för åren 1990-1994 till
regeringen inkommna ärenden 37, 38, 30, respektive15 6 församtvar

Ärendehanteringentäkttillstånd 35, 20, respektive50, 37 ärenden.33 för
dessa två ärendetyper kräver ungefär handläggartjänster.två

Enligt vårt förslag skall koncessionsärendena överklagas till
Miljööverdomstolen. Vid Miljööverdomstolen kommer prövningstill-
stånd krävas. Handläggningen kommer knappast krävaatt störreatt

regeringens handläggning i dag.än görresurser
Strandskyddsdispensema, markavvattningarna och täkttillstånden

kommer överklagas till miljödomstolen. kommer därDe följaatt att
förvaltningsprocessens regler innebär relativt enkelt förfarande.ettsom

kommerDet knappast bli någon skillnad idag.att större mot

Fördyring/besparing36.1.4 på grund övertlyttning-av
ärenden från länsrätter/kammarrätter till deen av re-

gionala milj ödomstolarna

Inrättandet de regionala miljödomstolarna innebär ingen förändringav
antalet ärenden. Den regionala miljödomstolen skall i likhet medav

Länsrätten/Kammarrätten tillämpa förvaltningsprocesslagen. Det är
endast domstolens sammansättning skiljer sig åt. Miljödomstolensom
har ordförande tekniker och två sakkunniga ledamöter.utöver Dennaen
i förhållande till länsrätt sammansättning kommer dockstörre att
medföra kompetenshöjning hos domstolen. kanDetta det börtrots atten
bli snabbare handläggning betyda viss fördyring kan kommaatten en

uppstå.att

Antalet mål och årsarbetskrafter framgår följande redovisning.av

Antalet inkomna mål till kammarrätt och länsrätt under perioden
1993-1995 avseende lagar med därtill hörande förordningar skallsom
ingå i miljöbalken uppgick till:

a Vattenlagen 10, 30 och 13 10
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och 4Miljöskyddslagen 16, 3b

och 101Hälsoskyddslagen 113, 91c

och 92Naturvårdslagen 55, 70d

och 97105Renhållningslagen 102,e

och 3produkter 11 9kemiska 15,förordningenocht Lagen om

enligtverksamhetmyndigheternasavgift förFörordningeng om
och 1221miljöskyddslagen 58, 39

och 15.kemikalieavgift 13 13Förordningenh om

hörandemed därtillandra lagarmål enligtfåytterligare någrafinnsDet
balken.skall ingå iförordningar som

ivarje domarehandläggerdomstolsverketstatistik frånEnligt
deninstansordningsreformerEftermål året.omkring 150kammarrätt om

handläggerfebruari 1996och den 1april 1995denoktober 1994, l1j
överklagadestidigaremålå de flestafortsättningenilänsrätterna som

till kammarrätt.direkt§
ungefär mål.i 300 Försigmål detantalettotala ärrörDet om

ungefäråtgå 1-2ordförandesidantordemåll dessahandläggningen av
i medföröverflyttningenfå målgäller såhelårsarbetskrafter. Det att om

betydelse.marginelldenfördyring sånågon är av
,

överflyttning-på grundFördyring/besparing36.1.5 av
ochdomstolfrån allmänersättningmål b1.a.omen av

miljödomstolarnaregionalafastighetsdomstol till de

antalet målstatistikförändras. Någoninte övermål kommerAntalet att
få till antalet.dessakan dockfram.tagits Det ärhar inte antas att

I sidanmiljödomstol åihandläggningskillnad mellanNågon större ena
intesidan föreliggerandrafastighetsdomstol åochdomstolallmänsamt

lagfamatvånormaltfasighetsdomstolenheller. I sammansattär rätten avi tvistemåldomstol iallmännämndemän. Entvå ärledamöter samt
lagfamaledamotlagfarenfalli enklare tresammansatt annars avenav

besparing.fördyring ellersig bli någonbörledamöter. Det vare
gjorda redovis-denbakgrundSammanfattningsvis bör mot nuav
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ningen följande kunna de ekonomiskasägas konsekvenserna detom av
Överflyttningenprövningssystem föreslår. mål från Kon-som av

cessionsnämnden till de regionala miljödomstolama bör medföra att
handläggningskostnadema blir lägre idag. Handläggningskostnademaän
vid överflyttning mål från vattendomstolama till de regionalaav
miljödomstolama bör rimligen gå jämt Kostnaderna för över-upp.
flyttningen mål från regeringen till de regionala miljödomstolamaav är
mycket svårbedömbara. Det dock inte frågaär fler hand-änom sex
läggartjänster i regeringskansliet. Någon skillnad istörre dag börmot
det därför knappast bli. detNär gäller överflyttningen från förvaltnings-
domstolama till de regionala miljödomstolama det frågaär ungefärom
300 mål. Detta så få målär eventuell fördyring endast kanatt blien

Överflyttningenmarginell. mål från fastighetsdomstolama och deav
allmänna domstolarna innebär knappast någon skillnad idag.mot
Avslutningsvis bör således den besparing görs över-som genom
flyttningen mål från Koncessionsnämnden till de regionala milj ödom-av
stolarna väl de eventuella fördyringarnauppväga till följd över-av
flyttningen övriga mål. Det också konstigt inteav ettvore om samman-
hållet prövningssystem i sig skulle på något längre sikt medföra en
billgare och effektivare prövning.

föregåendeDen diskussionen gäller förhållandena på lite längre sikt.
En omorganisation medför naturligtvis övergångsvisa kostnader. Dessa
kostnader bör bli snabbt övergående De inte möjliganatur. ärav att
beräkna med någon exakthet i detta tidiga skede.

36.2 Tillsynsreglerna

Ett flertal lagar med olika tillsynsregler arbetas in i miljöbalken.
Miljöbalksutredningen föreslår tillsynsregler skallatt gällagemensamma
för all verksamhet. Detta innebär visserligen utvidgning till-en av

beräffande viss verksamhet,synsansvaret vattenföretag,t.ex. men ger
också möjlighet till betydande samordningsvinster. Detta betydelseär av
inte minst med avseende på genomförandet EG:s direktivatt av
sannolikt kommer kräva tillsynsåtgärder iatt utsträckningstörre vadän

förekommit hittills. Ett exempel ökad mätverksamhet.ärsom en
Mätning vattenkvaliten vid våra badplatser tidärav ett senare
uppmärksammat fall. Andra uppgifter medför kostnader, såsomnya som
påförande miljösanktionsavgift, kommer också läggas påav att
tillsynsmyndighetema.

Förslaget till principer ansvaretför fördelningen tillsynsmyndig-av
hetema emellan också möjligheteröppnar effektivisera tillsynen.att
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varandrassamutnyttjaförutsättningarökadeTillsynsmyndighetemas att
positivfårvilketeffektiviteten,främjaytterligare ävenbörkompetens en

för tillsynen.kostnadernainverkan på
medbetänkandeiåterkommerMiljöbalksutredningen ett senare

förordning.förslag till
miljöbalkensslås fast ibetala,skallförorenarenPrincipen att somom

avseendemedskall gällaaktsamhetsregler, ävenmed allmännakapitel
utformats sådärförAvgiftskapitlet har attför tillsynen.kostnaderpå

tillsynsverksamhet.all lagbundenprincipför iskall kunnaavgift tas ut
dagliksom ikommeravgifterbestämmelserna attDe närmare gesom

avseendeförslagMiljöbalksutredningens rätten att ta utförordning.i
tillsynsverksam-delfinansieraför störreavgifter attutrymme avenger

i dag.skervadavgifterheten ängenom som
uppgifterÄven läggsinnebärtillsynsreglermiljöbalkens att nyaom

tillsynverksamochtillsynsmyndigheterna utövaansvaret attpå en
dettaanledningmed uppvägaskostnadernaökadedeunderstryks, bör av

förslaget.följereffektivitetsvinsterochsamordnings-de avsomav
till-avgiftsfinansieramöjligheternamiljöbalkenökar attDessutom

uppnåsmiljövinstdenbeaktasSlutligen måstesynsverksamheten. som
tillgodoses,syftenmiljöbalkenssäkerställertillsyn attsomengenom

förkostnadökadNågonkemikalietillsyn.avgiftsbeläggningvidt.ex. av
uppkomma.intesåledesbörtillsynsverksamheten

områdenförorenadeRegistrering36.3 av

ochförorenade mark-ske deskallregistreringföreslår mestVi att av
i landet.vattenområdena

inteförekommerområdenförorenaderegistreringformellNågon av
databasprovisorisklagrade iobjekt2.000dockfinnsidag. Det enca

områden harförorenadeinventeringarNaturvårdsverket. Fortsattahos av
framkommeruppgifterdebl.a.handpåbörjats. För att ta somom
medNaturvårdsverket tillsammansutvecklarinventeringamagenom
skallbaserad databasregionaltlänsstyrelserlandetsnågra somenav

databasen.provisoriskadenersätta
uppskattatsefterbehandling harförhandlingsplanNaturvårdsverketsI
i Sverige.områdenförorenade7.000omkringfinnasdet kanatt

områdenytterligareeventuellaidentifieratillsyftarInventeringama att
uppgiftermycketsåsamla inkända attredanoch dedessaoch att om

innebär förområdenariskvilkenbedömningdet går göraatt aven
områdetredovisasResultatetför miljön. atthälsa ochmänniskors genom

områdendeklassen ldärskala 1-4,i representerarriskklassas somen
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medför risk.störst
Registreringen kommer endast omfatta begränsadatt andel deen av

förorenade områdena. Samtliga områden inventeras, eller detsom som
på framkommersättannat uppgifter kommer ingå i denattom,
regionala databasen. Arbetet med bygga databasenatt sker heltupp
oberoende registreringen och kommer genomförasav att oavsett om
registrering införs eller inte. Från databasen kommer huvuddelen deav
uppgifter hämtas behövsatt underlag för registreringen. Vidsom som
bedömningen vad det offentliga åtagandet innebär därför baraav tas
hänsyn till det ytterligare arbete den formella registreringen medför.som

Enligt förslaget skall de områden registreras där det med hänsyn till
riskerna för människor och miljö nödvändigtär föreskrivaatt om
begränsningar i markanvändningen, eller försiktighetsmått iakttas.att
Behovet sådana föreskrifter inte enbartavgörs vilken riskklassav av
området tillhör. Andra omständigheter hur akut situationen ellerärsom

exploateringsintressen riktas området kanom mot avgörande förvara
registreringsbehovet.

Bedömningen hur många områden bör bli föremål förav som
registrering blir självfallet osäker, eftersom kunskap i utsträckningstor
saknas förhållandena depå enskilda platserna. Ledning kan dockom
erhållas från Naturvårdsverkets branschkartläggning BKL. harDär ca
200 objekt hänförts till klass 1 och 1.000 till klass Det sannoliktär
bland dessa områden registrering kan bli aktuell och de fortsattasom
inventeringama kommer ytterligare områden.att Eftersomgenerera
inventeringama kommer pågå under flera år kommeratt också registre-
ringarna fördelas dessa år.att över Härutöver kommer andra undersök-
ningar underlag för registreringar.att Av de 7.000 områdenge ca som
kan finnas, kan med ovanstående utgångspunkter uppskattas, att ett
tusental behöver registreras totalt Registreringama kommersett.
sannolikt fördelas tiden såatt över antal områdenatt större registre-ett

inledningsvis, medan den fortsatta registreringen till delras kommerstor
följa inventeringama föratt att avsevärt inventeringamatunnas närut

slutförts. I genomsnitt kan hundratal områden kommaett registrerasatt
år under första tioårsperiod. innebärDet genomsnittligtper 4-5en

registreringar länsstyrelse och år.per
Eftersom underlaget fram i ordning kommertas arbetsinsatsenannan

i princip handla det administrativaatt förfarandet, dvs. inhämtandeom
yttranden, kungörelse, samråd och sammanträde ochav besiktning.ev.

Den effektiva tidsåtgången för detta kan uppskattas till 1 personvecka.
Räknat på registreringar5 län innebär det 120 personveckor. Medper

kostnad på kr/tim500 blir kostnaden vecka 20.000 kr.en Den totalaper
kostnaden för länsstyrelsemas arbete blir därmed 2,4 Mkr. Härtill skall
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överklaganden, förhanteringföruppstårkostnaderläggas avsom
frågorbesvaraförochinskrivningsregistret attiinskrivning om

och föröverklagandeärendenaförKostnadernaregistret.innehållet i
inskrivningkostnaden för ärbedöma,svårafrågorbesvarande attärav

Mkr. Dettaöverskrida 3kommabör intekostnaden atttotalaliten. Den
befintligainomkunnabördetlågtså tasbelopp ramar.attär

kommerbesluten attrestriktioneroch deRegistreringen som
ochmänniskorochförvärrasskador attförhindraskallinnehålla att

miljövård ochförbådekostnaderdettaskada. Genommiljö tar sparas
kanområdeförorenatinomåtgärderolämpliga ettMedsjukvård.
förKostnadernaochspridaskommaföroreningama att exponeras.

mångdubblas.fall kommaolyckligai attkanefterbehandlingen
därmedochakutaframtvinga extraocksåkanåtgärderOlämpliga

kanföroreningamaförmänniskorSkulleåtgärder.kostsamma exponeras
sjukvård.kräveruppståskadorfallvissai som

utsträckningnågonii sig inte störreregistreringenmedförövrigtI
inventeringar,följdenblirvadkonsekvenservidare ännågra avsom

efterbe-inomåtgärderövrigaochdatabasregionalupprättande enav
tyngddockregistrering störrelagfästhandlingsomrâdet. Genom gesen

frågor.dessaåt
efterbehandlingmedföraförväntaskan attRegistreringen av

tidigareochomfattning änske ikommer störreområdenförorenade att
ikanregistreringhotetEnbartfallet.bliskullevad omannarssom

stånd.till Omåtgärderfåförtillräckligtfall att avmånga mervara
utförsarbetedettaochansvarigautförsefterbehandlingsarbetet av

minska.allmännadetbelastningen attkommertidigare
bil.1993/942100ibl.a.sammanhangi olikaharRegeringen prop.

kommitté-ierinrasfår öka. Dettamiljöskulden intefastlagt15 omatt
särskildaochkommittéersamtligagäller1994:23Dir.direktiven som

bakgrundenden sägas attkanSammanfattningsvis motutredare.
admini-exempelbrabörregistreringsbestämmelsema utgöra ett en

ökar.intemiljöskuldentillmedverkakanåtgärd attstrativ som

Saneringsforsäkring36.4

införas.skallsaneringsförsäkringföreslårMiljöbalksutredningen att en
försäkringenkostnaderdag harIavgiftsñnansieras. statenskall somDen

avsnitt 35.1.jfr.år,miljonertvåungefärtäcka påkommer peratt
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36.5 Offentliga åtaganden
De ökade offenliga åtaganden aktuella inomär miljöbalkenssom ram

tillsynsmyndighetemaär skall få fleratt uppgifter och registreringatt av
förorenade områden skall ske. Tillsynen bör enligt Miljöbalksutred-
ningen i ökad utsträckning finansieras avgifter. Registreringengenom
bör kunna finansieras inom befintliga ramar.

I avsnitt har1.2 redogjorts för det utbildnings och informationsbehov
kommer uppstå med anledning miljöbalksförslaget.att Regeringsom av

och riksdag bör kunna anslå särskilda medel för sådan angelägen chen
självklar informations och utbildningsinsats.

Övrigt36.6

Vissa våra övriga förslag innebär skärpningar miljölagstiftningen.av av
Avsikten med skärpningama framförallt åstadkommaär bättreatt en
miljö. Detta kan medföra kostnader idag, kostnader imen sparar
framtiden. Till detta kommer våra förslag innebäratt samordningen av
miljölagstiftningen. Detta i sig kostnadsbesparande.är
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