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SOU 1996:147

Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Regeringen bemyndigade den 7 april 1993 chefen för Miljö- och
naturresursdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppgiften att
utreda organisationsförändringar med anledning tidigare förslagettav
till miljöbalk. Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m.en denav
13 april 1993 dåvarande hovrättspresidenten Carl Axel Petri som
särskild utredare.

Vid regeringssammanträde den 24 november 1994 beslutades att
uppdraget skulle omfattaäven lägga fram förslagatt tillett nytt
miljöbalk.

Beträffande sakkunniga, och sekreterare hänvisarexperter vi till vårt
huvudbetänkande SOU 1996:103. Följande ändringar har dock skett.
Professom Staffan Westerlund entledigades den 16 juli 1996 från
uppdraget och förordnades i ställetexpert sakkunnig.som som
Direktören Lars Gunnar Larsson entledigades den juli31 1996 från
uppdraget Direktören Richardexpert. Almgren förordnades densom 1
augusti 1996 Avdelningschefen Carl-Johanexpert. Engströmsom
entledigades den 31 augusti 1996 från uppdraget expert.som
Chefsjuristen Peggy Lerman-Dahl förordnades den l september 1996

Kammarrättsassessom Stefanexpert. Köhler förordnadessom den 8 juli
1996 sekreterare. Hovrättsassessom Per Lagerud förordnadessom den
l augusti 1996 sekreterare.som

Vi har antagit Miljöbalksutredningen.namnet
Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkandet SOU 1994:123

Miljöombudsmannen och huvudbetänkandet SOU 1996:103
Miljöbalken skärpt och samordnad miljölagstiftning för hållbaren- en
utveckling.
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slutbetänkande.ochföljdlagstiftningmedvårt arbetefortsätterVi

1996.oktober17Stockholm den

PetriCarl Axel

Holmgård/ Lars
LagerudPer



SOU 1996: 147 Övergångsbestämmelser 5

Innehåll

Förkortningar 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förslag till
Lag införande miljöbalkenom av ll. . . . . . . . . . . . . . . . .

Förslag till
Lag införande lagen med särskilda bestämmelserom av

vattenföretagom 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l Ett förslag till promulgationslag 22. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Verksamhet bedrivs miljöbalkennär träder isom kraft 23
. .

3 Tidpunkten för miljöbalkens ikraftträdande 27. . . . . . . . . .

4 Fortsatt giltighet äldre beslutav 29. . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1 Föreskrifter 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Tillstånd 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Miljöbalkens inledande bestämmelser 31. . . . . . . . . . . . . .5.1 Allmänna aktsamhetsregler 31. . . . . . . . . . . . . . . . .5.2 Hushållningsbestämmelser 34. . . . . . . . . . . . . . . . . .5.3 Miljökvalitetsnormer 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4 Miljökonsekvensbeskrivningar 36. . . . . . . . . . . . . . .

6 Skydd områdenav m.m. 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1 Skydd områdenav 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2 Skydd för djur- och växtarter 41. . . . . . . . . . . . . . . .

7 Särskilda bestämmelser vissa verksamheterom 42. . . . . . .7.1 Miljöfarlig verksamhet hälsoskydd 42om . . . . . . . . .7.2 Vattenföretag 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3 Täkter, skötsel jordbruksmark och vissa andraav
verksamheter 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.4 Genetiskt modifierade organismer 48. . . . . . . . . . . .7.5 Kemiska och biotekniska produkter 49. . . . . . . . . . .7.6 Avfall och producentansvar 50. . . . . . . . . . . . . . . . .



147SOU 1996:Övergångsbestämmelser6

51skyltarochGaturenhållning7.7 .. . . .. . .. . . . .. . . . 52Föreskriftsrådet7.8 . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . ..

53bestämmelserProcessuella8 .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. 53prövningenAllmänt8.1 om , . .. . .. . . . .. . .. . . . . 55Regeringsprövning8.2 . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. förvaltningsmyndigheterdomstolar,vidPrövning8.3
57kommuneroch m.m. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . 61omprövningochgiltighetTillstånds8.4 . . .. . .. . . . . 64kostnaderliknandeochRättegångskostnader8.5 . . . ..

65Tillsyn9 m.m. . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . 65Tillsyn9.1 .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . 66Avgifter9.2 . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . 67Tillträde9.3 . . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . .

68Sanktioner10 . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . 68förverkandeochStraff10.1 . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . 70Miljösanktionsavgifter10.2 . . .. . . . .. . .. . . . .. . . ..

72skadeståndochErsättningll m.m. . .. . . . .. . .. . . . .. . . . ochallmännadetingripandevidSkadereglering11.1 av
72vattenföretagtillståndsprövningvid av . . . .. . .. . 73Skadestånd11.2 .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . 73områdenFörorenade11.3 .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . .. 74saneringsförsäkringochMiljöskadeförsäkring11.4 .. . .

75vattenföretagbestämmelsersärskildamed12 Lagen om . . .

76Övriga lagförslag13 . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .

införandetill lagenFörfattningskommentar14 avom
77miljöbalken . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . ..

lageninförandelagentillFörfattningskommentar15 avom
97vattenföretagbestämmelsersärskildamed om .. . . .. . .

104AlverborgAllenochAlmgrenRichardyttrandeSärskilt av .

106BjörkOweyttrandeSärskilt av . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .

110WesterlundStaffanyttrandeSärskilt av . . .. . . .. . . .. . . .



SOU 1996: 147 Övergångsbestämmelser 7

Förkortningar

bet. betänkande
BrP Lagen 1964:163 införande brottsbalkenom av
EG Europeiska gemenskapen
EU Europeiska unionen
JoU Jordbruksutskottet
KU Konstitutionsutskottet
LVF Lagen 0000 med särskilda bestämmelser om

vattenföretag
ML Miljöskyddslagen 1969:387
NVL Naturvårdslagen 1964:822

propositionprop.
SFS Svensk författningssamling
SOU Statens offentliga utredningar
VL vattenlagen 1983:291
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Sammanfattning
Den 4 juli 1996 överlämnade vi till miljöministem vårt
huvudbetänkande SOU 1996:103 Miljöbalken skärpt ochen-
samordnad miljölagstiftning för hållbar utveckling. Betänkandeten
innehöll förslag till miljöbalk och någraett andra lagar. Vi föreslog
dock inte några Övergångsbestämmelser till balken eller de andra

Övergångsbestämmelserlagarna. i stället i detta betänkande.presenteras
Vi föreslår lag införande miljöbalken och lagnu en om av en om
införande lagen med särskilda bestämmelser vattenföretag.av om

Miljöbalken och övriga lagar skall enligt vårt förslag träda i kraft
den januaril 1998. I samband med detta skall de lagar16 upphävas

skall inarbetas i miljöbalken.som
Betänkandet innehåller överväganden och lagförslag i olika

övergångsfrågor aktualiseras miljöbalken träder i kraft.när Särskildsom
uppmärksamhet riktas frågan i vilken utsträckning miljöbalkensmot
bestämmelser kan innebära inskränkningar tillstånd harav som
meddelats enligt äldre Huvudregelnrätt. balkens bestämmelserär att
skall tillämpas på sådana tillstånd.även Några undantag måste dock
göras.

En många nyheter i miljöbalken tillståndsplikt kan införasärav att
för befintlig miljöfarlig verksamhet. Vi detta bör gällaatt ävenanser
sådana verksamheter i dag saknar tillstånd för de bedrevs redanattsom
innan tillståndsplikten infördes eller har fått dispens från
tillståndsplikten.
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Förslag till lag införandeom av

miljöbalken

Allmänna bestämmelser

1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft den januaril 1998.

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

naturvårdslagen 1964:822,
miljöskyddslagen 1969:387,.
lagen 1971:1154 förbud dumpning avfall imotom vatten,av.
lagen 1976:1054 svavelhaltigt bränsle,om.
lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark,om av.
renhållningslagen 1979:596,.
hälsoskyddslagen 1982:1080,.
vattenlagen 1983:291,.
lagen 1983:292 införande vattenlagen 1983:291,om av

10. lagen 1983:428 spridning bekämpningsmedelom överav
skogsmark,
11. lagen 1985:426 kemiska produkter,om
12. miljöskadelagen 1986:225,
13. lagen l987:l2 hushållning med naturresurserom mm.,

lagen14. 1990:1079 tillfälliga bilförbud,om
15. lagen 1991:639 förhandsgranskning biologiskaom av
bekämpningsmedel,
16. lagen 1994:900 genetiskt modifierade organismer, ochom
17. lagen 1994:1818 djuråtgärder beträffande ochom växter som
tillhör skyddade arter.

3 § Om det i lag eller någon författning hänvisas tillen annan
bestämmelser har bestämmelser iersatts miljöbalken ellersom genom
i denna lag, skall i stället de bestämmelserna tillämpas.nya

4 § Föreskrifter gäller vid miljöbalkens ikraftträdande skallsom anses
meddelade med stöd motsvarande bestämmelser i balken, de harav om
meddelats med stöd bestämmelser i lag i 2 eller§av en som anges
motsvarande bestämmelser i äldre lag. Detta gäller dock inteen om

Dettaregeringen föreskriver något gäller inteannat. heller för
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regeringen,myndighetmeddelats änföreskrifter har annanenavsom
någotföreskriverregeringen bestämmer annat.myndighetden somom

medgivanden,lagligförklaringandispenser,godkännanden,Tillstånd,5 §
ellerhanteringarverksamheter,registreringarellervillkor avsersom

meddelatshardegälla,fortsättaåtgärder skallandra att genomom
motsvarandeelleri 2 §lagbestämmelser ienligtbeslut angessomen

meddelats medharföreskrifterenligtelleri äldre lagbestämmelser som
med stödmeddeladeskallBeslutenbestämmelser.sådanastöd ansesav

harföreskrifteriellermiljöbalkenbestämmelser imotsvarande somav
följer någotintedetmiljöbalken, annatmed stödmeddelats avomav

föreskrifterna.ellerdenna lag av
sökaskyldighetenfråndispenssådaninte attstycket gällerFörsta

stycketandraeller 17 §stycketandrai §10tillstånd angessom
juli 1981.den lföredess lydelse1969:387 imiljöskyddslagen

till dessgällafortsättadockdispens skallsådanför attVillkoren en
enligtmeddelade 23skallVillkorennågot bestäms.annat varaanses

miljöbalken.kap. 8 §

ikraftträdandemiljöbalkensförehar inlettsärendenMål och6 § som
intedetbestämmelser,äldreenligtoch bedömashandläggasskall om

Bestämmelsernalag.dennanågotföljer omannat av
skallmiljöbalkenkap. 4 §och 18kap.i 6miljökvalitetsnonner

omedelbart.tillämpas
överklagade elleriskallMiljööverdomstolenochMiljödomstolama

miljöbalkensföreinlettsharoch ärendenöverlämnade mål som
frågaimiljöbalkenibestämmelsernatillämpaikraftträdande om

Äldre ifrågatillämpasfortfarandeskall dockbestämmelserförfarandet.
miljökonsekvensbeskrivningar.om

skallfastighetgällermiljöbalkenenligtVad ägare7 § enavomsom
ständigmedfastighetinneharpå dentillämpas även ensom

ñdeikommissrätt.medellerbesittningsrätt

miljöbalkentill kap.Övergångsbestämmelser 8Särskilda

ikraftträdandemiljöbalkensförehar meddelats attBeslut8 § omsom
ändringbeslutföremålellerområdeoch vårdaskydda samt avett om

motsvarandestödmedmeddeladeskallbesluttidigare sådana avanses
skyddadeområdenNaturvårdsområden ochmiljöbalken.ibestämmelser

tillämpningen1964:822 skall vidnaturvårdslagenenligt b14 § av
miljöbalken naturreservat.anses som
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Om förordnande enligt kap.2 14 tredje stycket§ vattenlagenett
1918:523 till skydd förorening eller kap.2 62 § lag tillmot samma
skydd för vattenförsöijningen ändras eller upphävs, skall det antecknas
i inskrivningsregistret.

Strandområden9 § vid utgången juni ingick i fastställd1975som av
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av
strandskydd enligt miljöbalken, det inte bestäms något annat.om

10 § Förordnanden undantag från strandskydd har meddelatsom som
enligt 15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen 1964:822
i dess lydelse före den juli1 1994 skall tillämpningmedomprövas av

kap.8 11 § miljöbalken den juni30 1999. förordnandeHarsenast ett
inte innan dess, upphör förordnandet gälla.omprövats att

ll § Bestämmelsen i kap.8 16 § andra stycket miljöbalken när ettom
beslut dispens från förbudet vidta åtgärder i strandskyddsområdeattom
upphör, skall från och med den l januari 1999 tillämpas också på
dispenser meddelade före den 1 augusti 1991.

12 § Föreskrifter för miljöskyddsområde enligt kap.8 17 §ett
miljöbalken innebär inte inskränkningar tillstånd enligtav
miljöskyddslagen 1969:387.

13 § Bestämmelserna förlängning interimistiska förbud iom av
naturvårdslagen 1964:822 skall fortfarande tillämpas i fråga förbudom

gäller vid balkens ikraftträdande.som

Särskilda Övergångsbestämmelser till 11 kap. miljöbalken

fråga14 § I allmänna flottleder skall fortfarande tillämpasom
bestämmelserna i vattenlagen 1983:291 om

rådighet i kap.2 4 och första§ 4 5 § stycket
särskilda tvångsrätter i kap. första8 l § stycket
ersättning i 9 kap. 3 § andra stycket, 11 § tredje stycket, och14 §

15
prövningen vattenmål i kap.13 13 första stycket§av
utrivning i kap.14 3 och
omprövning i kap.15 9
Vad i kap.14 och kap.3 § 15 vattenlagen 1983:291sägs 9 §som
vattendomstolen skall i stället gälla miljödomstolen.om
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har tillkommitvattenanläggningFrågan lagligheten15 § somav enom
tillstånd enligt vattenlagenikraftträdandet miljöbalkenföre utanav

enligt deäldre bestämmelser bedöms1983:291 eller motsvarande
vid anläggningens tillkomst.bestämmelser gälldesom

andra stycketunderhåll i kap.Vad föreskrivs 11 18 §16 § som om
vattenlagenmed kap. §miljöbalken gäller den stöd 8 2även avsom

bestämmelser har1983:291 eller motsvarande äldre rätt attgetts
någon vattenanläggning.använda annans

skyldigheteri kap.fastighetsägares 11Vad föreskrivs nysom om en
harden förrastycket miljöbalken gällerförsta21 § ägarennäräven

vattenlagenmed stöd kap. 2 §övertagit underhållsskyldigheten 14av
1983:291.

Övergångsbestämmelser till kap. miljöbalkenSärskilda 15

enligtrenhållningsordning 9-13En kommunal17 §
gälla till dessrenhållningslagen 1979:596 skall fortsätta att en ny

miljöbalken.antagits med stödrenhållningsordning har av

miljöbalkenÖvergångsbestämmelser till kan.Särskilda 16

anordningardärmed jämförliga18 Tavlor, skyltar, inskrifter eller§ som
inte undantas i 16 kap. 6 §miljöbalken ochi 16 kap. 5 §avses som

bestämmelserna,får bibehållas vad i debalk sägstrots omsamma som
januaride har lagligen fore den l 1965.satts upp

landskapsbilden, fårvanprydande iOm anordning uppenbartären
bort denförelägga för anordningenlänsstyrelsen den taattsom ansvarar

föreläggandetFöreläggandet får förenas med vite. Omeller ändra den.
länsstyrelsenskall kronofogdemyndigheten efter ansökan fråninte följs

då ske.Verkställighet enligt utsökningsbalken fårverkställa beslutet.
tillerkänna denOm det finns särskilda skäl skall länsstyrelsen som

anordningen ersättning for förlust medhar förelagts bort ettatt ta
ochför skaffa,belopp högst kostnaderna sätta tamotsvarar att uppsom

bort anordningen.

Övergångsbestämmelser kqv. miljöbalkenSärskilda till 18-20

Mål före miljöbalkens ikraftträdande har inletts19 § och ärenden, som
enligthos myndighet eller förrättningsmandomstol, annan somen

miljöbalken balken inte skalleller föreskrifter meddelade med stöd av
handlägga mål skall slutföras denna.sådana eller ärenden, av
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Ett mål eller ärende inte har avgjorts Koncessionsnämndensom av
för miljöskydd eller vattendomstol vid miljöbalkens ikraftträdandeen
skall dock därefter handläggas den miljödomstol behörigärav som
enligt 20 kap. 12 miljöbalken.§ målEtt vid ikraftträdandet inte harsom
avgjorts Vattenöverdomstolen skall därefter handläggasav av
Miljööverdomstolen.

Äldre20 § bestämmelser gäller i fråga överklagande och krav påom
prövningstillstånd, om

dom eller beslut har meddelats före miljöbalkensetten
ikraftträdande, eller

dom eller beslut har meddelats allmänetten av en
förvaltningsdomstol efter miljöbalkens ikraftträdande.

21 § Domar och beslut tingsrätt eller fastighetsdomstolsom en en
meddelar efter miljöbalkens ikraftträdande i frågor regleras i 28som
och kap.29 miljöbalken skall överklagas till Miljööverdomstolen.

meddelar22 Beslut§ förrättningsman efter miljöbalkenssom en
ikraftträdande i frågor regleras i kap.12 vattenlagen 1983:291som
skall överklagas till miljödomstolen.

När miljödomstolen sådana överklaganden skall den tillämpaprövar
kap.13 30-33, 36, 38, och41-43 45 §§, 46 första§ stycket, 47-50

56-63 vattenlagen 1983:291. Vadsamt vattendomstolsägssom om
skall gälla miljödomstol. Vad i 61 § nämndemän skallsägssom om
gälla sakkunniga ledamöter.

Tillstånd,23 § godkännanden eller dispenser enligt äldresom
bestämmelser har lämnats för obegränsad tid får vid omprövningen
tidsbegränsas enligt 18 kap. första1 § stycket miljöbalken, om

det följer Sveriges internationella åtaganden sådanattav en
tidsbegränsning skall ske, eller

tidsbegränsning kunde ske vid omprövning enligt de äldreen
bestämmelserna.

24 § Vägar, järnvägar, allmänna farleder eller flygplatser behöver inte
regeringen enligt 19 kap.prövas §l 18-21 miljöbalken, de harav om

börjat anläggas före den januari1 2001.

Om25 § vattenföretag har utförts under vattenlagens 1983:291ett
giltighetstid tillstånd, företagaren bevisningsskyldig i frågautan är om
de förhållanden rådde i innan företaget utfördes.vattnetsom
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dikning har utförtsDetsamma gäller andra vattenföretag än som
giltighetstid, den tillämpligunder vattenlagens 1918:523 lagenom var

på företaget.

till kap. miljöbalkenSärskilda Övergångsbestämmelser 21

miljöbalkenBestämmelserna förverkande i kap. 3 och 426 § 21om
vattenanläggningar kommit till före balkensgäller också harsom

myndighets tillståndikraftträdande, någon dom stols elleräven annanom
inte har behövts och inte heller lämnats.

tillståndVid omprövning enligt kap. 5 miljöbalken27 § 21 § ettav
enligt miljöskyddslagen 1969:387 får produktionsm ängd eller annanen
omfattning i tillståndet ändrasverksamheten motangettsav som

enligttillståndshavarens bestridande endast omprövningennär görs
första stycket

kap. första stycket miljöbalken28 § Bestämmelsen i 21 5 § l attom
vunnitomprövning får tio år efter tillståndsbeslut hardetgöras att ett

omprövningstider harlaga kraft innebär inte någon inskränkning somav
bestämts meddelade enligt äldre bestämmelser.i domar och beslut

till Vattenkraftverk eller29 tillstånd enligt vattenlagen 1918:523§ Ett
tillståndvillkoren för sådantvattenreglering för kraftändamål eller ett

miljöbalken tidigastfår enligt kap. första stycket21 5 § lomprövas
föreskrifter skalltrettio år då företaget enligt meddeladeefter den dag

stycket. Omfullbordat, inte något följer andraannatvara om av
sådanhar gjorts enligt 1918:523 fårnyprövning vattenlagen en

år efter dag då domenomprövning tidigast trettio dengöras om
nyprövning laga kraft.vann

enligt kap.Om företaget skulle ha kunnat underkastas nyprövning 4
fårvattenlagen 1918:523 vid tidpunkt efter den december 1983,31en

nyprövning gällande tiden har gåttomprövning så den förgöras snart
ut.

tillstånd enligt 1918:523 eller villkoren förEtt vattenlagen ett
sådant tillstånd får enligt kap. första stycket21 5 § 6omprövas
miljöbalken skett efter denendast förändringen i omgivningen harom

december31 1983.

30 Omprövning enligt kap. första stycket miljöbalken får§ 21 5 § ll
villkor meddelats tillanordningar har vidtagits eller hargöras även när

skydd för fisket med stöd motsvarande bestämmelser i äldre lag.av
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31 Omprövning§ enligt miljöbalken kan sådan särskildgöras av en
rättighet förfoga i kap.att över 2 41 § vattenlagenvattnet som avses
1918:523.

Särskilda Övergångsbestämmelser till 23 kap. miljöbalken

32 § Ett föreläggande eller förbud skall beslutat enligt kap.23anses
miljöbalken, tillsynsmyndighet har beslutat det enligtom en
bestämmelser i lag i 2 § eller motsvarande bestämmelseren som anges
i äldre lag eller enligt föreskrifter har meddelats med stödsom av
sådana bestämmelser.

33 Särskild§ handräckning enligt 23 kap. 16 § andra stycket
miljöbalken får meddelas vid gärning haräven begåtts föreen som
miljöbalkens ikraftträdande, gämingen straffbar den begicks.närom var

Särskilda Övergångsbestämmelser till kap.27 miüöbalken

34 § Bestämmelserna miljösanktionsavgift i 27 kap. miljöbalkenom
tillämpas endast på överträdelser har efter balken harägt attsom rum

i kraft.trätt
Bestämmelsemaom miljöskyddsavgiftimiljöskyddslagen 1969:387

skall fortfarande tillämpas i mål och ärenden sådan avgift,om om
ansökan påförande avgift har kommit till Koncessionsnämndenom av
för miljöskydd innan miljöbalken trädde i kraft.

Särskilda Övergångsbestämmelser till 28 kap. miljöbalken

35 § I stället för reglerna i kap.28 miljöbalken skadereglering vidom
vissa ingripanden det allmänna skall äldre bestämmelser gälla i frågaav

till ersättning ellerrätt inlösen på grund beslut harom av som
meddelats före balkens ikraftträdande.

36 § Vid omprövning tillstånd enligt vattenlagen 1918:523 ellerettav
motsvarande äldre bestämmelser gäller följande i fråga ersättningom
enligt kap.28 20-22 miljöbalken.

Vad andelskraft isägs 28 kap. 21 § tredje stycketsom om
miljöbalken tillämpas beträffande ersättningäven överföringgenom av
kraft enligt vattenlagen 1918:523 i dess lydelse före den julil 1974.

I stället för vad i kap.28 22 § andrasägs fjärde stycketsom -
miljöbalken tillståndshavaren skyldigär ersättning tåla förlustenatt utan
eller inskränkningen till så del tillsammans med vadstor som,
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avstått enligtharjanuari 1984tillståndshavaren tidigare efter den l
1983:292 införandelagenparagraf ochdenna 12 14samt avom

produktionsvärdetjugondel det1983:291,vattenlagen motsvarar en av
magasinsvolymfallhöjd ellervattenmängd,eller det värde avsessomav

miljöbalken.i kap. andra stycket28 22 §
skall iden juli 1995omprövning gjorts före lansökanHar om

1983:292 införandelagenstället tillämpas och 1211 avom
datum.1983:291 i lydelse före dettavattenlagen deras

sådan särskildocksåi skall tillämpasBestämmelserna 36 §37 § när en
i kap. 41 §2rättighet förfoga omprövasöver vattnetatt som avses

vattenlagen 1918:523.

begränsningmiljöbalkeni kap.Bestämmelsen 28 23 §38 § avom
tillstånd enligt vattenlageninnehavaretill ersättning skall gällarätten av

kungsådrabestämmelserna1918:523 äldre bestämmelser,eller omom
fallBegränsning skall i sådanatillämpliga på vattenföretaget. ävenvar

vattentäktmarkavvattning ellervattenföretagetske det är ennya enom
for bevattning.

eller inskränkningockså fråga förluststycket gäller iFörsta somom
vattenföretagsärskilt tillstånd driverden drabbats ettutan somav som

januarikommit före 1984.har till den l
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Förslag till lag införande lagen medom av

särskilda bestämmelser vattenföretagom

A llm bestäm elsertärna m

l § Lagen 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag ochom
denna lag träder i kraft den januari1 1998.

Om2 § det i lag eller någon författning hänvisas tillen annan
föreskrifter har föreskrifterna i lagen 0000 medersattssom genom
särskilda bestämmelser vattenföretag eller i denna lag, skall i ställetom
de föreskrifterna tillämpas.nya

3 § Föreskrifter gäller vid ikraftträdandet lagen 0000 medsom av
särskilda bestämmelser vattenföretag skall meddelade medom anses
stöd motsvarande bestämmelser i den lagen, de har meddelatsav om
med stöd bestämmelser i vattenlagen 1983:291 eller motsvarandeav
äldre lag och föreskrifterna gäller områden regleras i densom nya
lagen. Detta gäller dock inte regeringen föreskriver något annat.om
Detta gäller inte heller för föreskrifter har meddelatssom av en annan
myndighet regeringen, denän myndighet regeringenom som
bestämmer föreskriver något annat.

4 § Vad enligt lagen 0000 med särskilda bestämmelsersom om
vattenföretag gäller fastighet skall tillämpasägare på denävenom av en

innehar fastighet med ständig besittningsrätt eller medsom en
fideikommissrätt.

Särskilda Övergångsbestämmelser till 2 kap. lagennya

Genom5 § 2 kap. 2 och 3 lagen 0000 med särskilda bestämmelser
vattenföretag inskränks inte den någon hade före lagensrättom som

ikraftträdande på grund dom, unninnes hävd eller någonav annan
särskild rättsgrund eller enligt kap.l 2 § andra stycket vattenlagen
1918:523.

6 § Bestämmelserna rådighet i kap.2 4 § 4 och första5 § stycketom
2 vattenlagen 1983:291 skall enligt 14 § första stycket lagen 0000l



Övergångsbestämmelser20 1996:147SOU

allmännafortfarande tillämpas i frågainförande miljöbalken omom av
flottleder.

kap. lagenSärskilda Övergångsbestämmelser till och 54 nya

1983:291 skallbildats enligt vattenlagensamfälligheter har7 § som
särskilda bestämmelserbildade enligt lagen 0000 med omanses vara

vattenföretag.

kap. 61-65Bestämmelserna i kap. 12-25 och 27 §§, 78 § 3 samt
förvaltningdeltagareskap. vattenlagen 1918:523 flera8 38-45 om

så längekommit enligt den lagen skall tillämpasföretag har tillav som
ordnats på någotföretagets förvaltning inte har sätt.annat

till lagenSärskilda Övergångsbestämmelser kap.6 nya

kap. ellerOm någon betala årlig avgift enligt 2 8 10skyldig9 § är att
motsvarande äldre lag1918:523 ellereller kap. § vattenlagen§ 4 14

årligen i förhållande till denskall avgiften särskilt beslut räknasutan om
försäkring1962:381 allmänändring basbeloppet enligt lagen omav

och året innan dess.har skett mellan avgiftsåretsom

Särskilda Övergångsbestämmelser till kap. lagen7 nya

i kap.och ñskeavgift 7Bestämmelsen ändring bygdeavgift10 § om av
gällerbestämmelser vattenföretaglagen 0000 med särskilda16 § om

kap. vattenlagenockså avgifter enligt kap. och 4 14 §2 8 10 §§ samt
1918:523.

0000 särskildaoch lagen medBestämmelserna i kap. 18 1911 § 7
påskall tillämpasbestämmelser vattenföretag ävenom

samfälligheter kap. vattenlagen 1918:523enligt 3 som avser
kraftändam ål,vattenreglering enbart för

samfälligheter enligt kap. vattenlagen 1918:523,7
vattenlagensamfälligheter ändamål i 8 kap. 20för de §som avses

1918:523, och
samfälligheter motsvarande äldre bestämmelser.enligt

samfällighet ellerOm kretsen deltagare i sådanav en
kostnadsfördelningen omprövning enligtmellan dem ändras 7genom

0000 vattenföretagkap. lagen med särskilda bestämmelser18 § om
överenskommelse enligt kap.eller godkännande 7 19 § sammaav en

lag, skall samfällighet enligt den lagen bildad.en nya anses
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Bestämmelserna omprövning i kap. vattenlagen12 § 15 9 §om
1983:291 skall enligt första stycket 0000 införande14 § 6 lagen om

miljöbalken fortfarande tillämpas i fråga allmänna flottleder.av om

Särskilda Övergångsbestämmelser till kap. lagen9 nya

kap. 0000 särskilda13 § Bestämmelsen i 4 § lagen med9
bestämmelser vattenföretag skall tillämpas också i fråga omom
andelskraft enligt vattenlagen 1918:523 och ersättning genom
överföring kraft enligt lag i dess lydelse före juliden l 1974.av samma

fråga 1918:52314 § I ersättning enligt vattenlagen i dessom som
lydelse före den juli skall lämnas överföring kraft1 1974 genom av
gäller fortfarande bestämmelserna i den lagen.

På talan får miljödomstolen bestämma sådan rättighet tillattpartav
överföring kraft skall avlösas ersättning i detta intemotav pengar, om
medför betydande gällerolägenhet för För sådan talanmotpart.en en
bestämmelserna 0000talan i kap. § lagen med7 2 7om som avses
särskilda bestämmelser vattenföretag. Miljödomstolen bestämmerom

dådag skyldigheten fullgöra kraftöverföringen upphör.att
Ersättningsgivaren skall innan dess ha betalat föreskriven
penningersättning. fråga sådan i övrigtI ersättning gällerom
bestämmelserna i kap. miljöbalken.28
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l förslag till promulgationslagEtt

Den juli överlämnade vi till miljöministem vårt4 1996
huvudbetänkande SOU 1996:103 Miljöbalken skärpt ochen-

miljölagstiftning hållbar utveckling. Våra direktiv ochsamordnad för en
vårt tidigare arbete har redovisats i det betänkandet.

tidpunktenI fråga balkar brukar bestämmelser förom nya om
ikraftträdandet och Övergångsbestämmelser meddelas i särskild lag,en

huvudbetänkande innehöll inte någots.k. promulgationslag. Vårten
förslag till sådana bestämmelser. Vi i stället förslag tillettpresenterar

promulgationslag i detta betänkande.en
I vårt huvudbetänkande lämnade vi vidare förslag till lag meden

särskilda bestämmelser vattenföretag. Vi föreslårom nu en
promulgationslag till denna lag.även

Vi Övergångsbestämmelser tilldessutom ställning till behovettar av
några lagförslag vårtandra i huvudbetänkande.
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2 Verksamhet bedrivs närsom

miljöbalken träder i kraft

Utgångspunkten i vårt förslag hela miljöbalken skall tillämpasär att
omedelbart den träder i kraft. antal undantag måste dockEttnär göras
från denna huvudprincip. Förslag på sådana undantag lämnas i
kommande avsnitt. Redan här skall dock diskuteras fråga fleraen som
gånger återkommer i den fortsatta framställningen, nämligen i vilken
utsträckning miljöbalkens vidregler skall iakttas verksamheter som
redan bedrivs balken träder i kraft. särskilt intresseAv frågan pånär är
vilket balken skall kunna innebära inskränkningar tillståndi harsätt som
meddelats enligt äldre rått.

När lagstiftning genomförs kan den situationen uppstå atten ny en
tidigare lagenlig verksamhet inte bedrivs i enlighet med den lagensnya
krav. Om den lagstiftningen blir omedelbart tillämplig befintligapånya
verksamheter finns det risk för investeringar och planeringatt som
verksarnhetsutövaren redan har genomfört går till spillo. I extrema
situationer kan de kraven innebära verksamhet tvingasattnya en
upphöra.

Ett undantag för befintliga verksamheter skulle innebära deatt
miljöeffekter lagstiftaren vill motverka inte kan förhindras förränsom
efter mycket lång tid, i princip så lång dessamotsvarassom av
verksamheters fortsatta bestånd. Detta skulle samhällsekonomisktge
negativa verkningar. Senare tillkomna verksamheter skulle drabbas,
eftersom det finns risk för det allmänna försöker uppnåatt
målsättningen desto högre krav ställs på dessa verksamheter.attgenom

kanDetta naturligtvis uppfattas orättvist och kan dessutomsom vara en
dålig resursanvändning, eftersom riskerar det läggs störreattman ner

för nå viss stömingsreduktion, därför för delatt attsummor en man en
verksamheter ställer så höga krav marginalkostnadema förattnya

reduktionen stiger höjdeni Westerlund, Miljöfarlig verksamhet, 1975,
242s.
Vår principiella uppfattning miljöbalken forbör gällaär ävenatt

befintlig verksamhet. Detta bör fallet både verksamheten pågårnärvara
oförändrad och den har ändrats. Den huvudregel vi förförordarnär är
övrigt den vanliga vid miljölagstiftning. balkensNär behandlarny
olika bestämmelser får vi dock vid flera tillfällen anledning att
återkomma till frågan.



Övergångsbestämmelser24 SOU 1996: 147

Särskild uppmärksamhet bör redan de fallen därägnasnu
verksamheten bedrivs med stöd tillstånd. allmänna harDet då gjortav

bedömning verksamheten och funnit denna får bedrivas underatten av
vissa i tillståndet angivna förutsättningar. Tillståndet skall ge
tillståndshavaren trygghet, innebärande denne inte skall behövaatten
drabbas inskränkningarandra i verksamheten sådana följeränav som

tillståndet eller sker med stöd Genomlag. studera lagen skallattav av
tillståndshavaren alltså kunna bedöma vilka inskränkningar kansom
komma iske framtiden.att

vårtI huvudbetänkande lämnar förslag på antal bestämmelserett
skall kunna innebära inskränkningar meddelade tillstånd. Viktigastsom

reglerna omprövning i kap., innebärär 21 tillstånd kanattom m.m. som
ändras, återkallas eller förverkas och villkor ändras. Andra bestämmelser

kan innebära inskränkningar i tillstånd de generellaärsom om
föreskrifter för miljöfarlig verksamhet, föreskrifter för
miljöskyddsområden eller vattenskyddsområden samt
tillsynsmyndigheters förelägganden och förbud i brådskande fall. Allt
detta framgår vårt förslag till rättskraftsregel i kap.21 l §av
miljöbalken.

När tillstånd har meddelats redan före miljöbalkens ikraftträdande har
däremot inte tillståndshavaren studera lagen kunnat göraattgenom en
bedömning vilka inskränkningar kan i tillståndetske med dessav som
villkor såvida inte motsvarande inskränkningar kunde ske redan enligt
äldre lag.

Grundlagen innehåller inget förbud föreskriftermeddelamot att som
inskränker tillstånd meddelade före föreskriftemas ikraftträdande jfr 2
kap. 10 § regeringsformen. Grundlagen verkar alltså inte hindra att
befintliga tillstånd begränsas lagstiftning. En paragraf igenom ny
regeringsformen bör dock uppmärksammas. Enligt kap.2 23 får lag§
eller föreskrift inte meddelas i strid Sveriges åtaganden påmotannan
grund den europeiska konventionen angående skydd för de mänskligaav
rättigheterna och de grundläggande frihetema Europakonventionen. Av
lagen 1994:1219 den europeiska konventionen angående skydd förom
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema framgår att
Europakonventionen med ändringar och tillägg gäller lag i Sverige.som

Skyddet för äganderätten framgår artikel i det förstalav
tilläggsprotokollet den 20 1952 till Europakonventionen. Enligtmars
den svenska översättningen se bet. 1994/95:KU5, bil. 2 skall varje
fysisk eller juridisk ha till respekt för sin egendom. Deträtt sägsperson
vidare ingen får berövas sin egendom i det allmännasatt änannat
intresse och under de förutsättningar i lag och folkrättenssom anges av
allmänna grundsatser. Emellertid det tillägget det sagda integörs att
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inskränker genomföra sådan lagstiftningrättstats att statenen som
finner nödvändig för reglera nyttjandet egendom iatt av
överensstämmelse med allmännas intresse för säkerställadet eller att
betalning skatter eller andra pålagor eller böten och viten.av av

Även ekonomiska intressen förbundna med utövandetärsom av
näringsverksamhet eller ekonomisk verksamhet skyddasannan av
artikeln. Således kan återkallelse driftstillståndett etten av ses som
ingrepp i enskild tillåtlighetäganderätt, måste enligt deprövasvars
kriterier i artikel i tilläggsprotokollet Danelius, Mänskligalsom anges
rättigheter, 1993, 248.s.

Inskränkningar i använda sin egendom förekommerägarens rätt att
i utsträckning i alla länder, varvid syftet vanligen tillgodoseärstor att
olika allmänna intressen. Inte minst gäller detta fast egendom, för vilken
ofta inskränkningargäller i bebygga egendomen,rätten rättenatt att
utnyttja den för olika iblandändamål och också överlåta denrätten att
till Sådana inskränkningar ochi många fall naturligaägare. ärannan
normala, och anledningde inte till några speciella problem iger
förhållande till artikel i tilläggsprotokollet till Europakonventionen,l

andra stycke uttryckligen medger genomföra sådanstat attvars en
lagstiftning den finner nödvändig för reglera utnyttjandetattsom av
egendomen i det allmännas intresse. Inskränkningama kan emellertid

så betungande för artikel kanöverensstämmelsen med lägaren attvara
ifrågasättas. Europadomstolen tillämpar i detta fall ett
proportionalitetsresonemang: måste avvägningdet mellan detgöras en
allmänna intresset och enskilde intresse, rimligden ochägarens om en
balans inte uppnås, kan inskränkning i utnyttja egendomenrätten atten
tänkas strida artikel När det gäller inskränkningar i rättenmot att
använda egendom har emellertid för denEuropadomstolen anlagt ett
enskilde synnerligen och funnit mycket tyngandesträngt synsätt även
begränsningar rättigheter kunna i allmännadetägarens accepterasav
intresset Danelius, Mänskliga rättigheter, 253.1993, s.

Grundlagen hindrar alltså inte miljöbalken tillämplig pågörsatt
tillstånd har meddelats enligt äldre frågaDet blir i ställeträtt.som en

lämplighet i vilken utsträckning sådana tillstånd skall kunnaom
inskränkas balkens bestämmelser.av

Vid bedömningen frågadenna måste vi tillståndshavarensvägaav
intresse trygghet de allmänna och enskilda intressen talarmotav som
för de reglerna skall gälla fullt krävs enligt vår meningDetatt ut.nya

vägande skäl för utforma regler tillstånd meddeladetungt att attom
enligt äldre skall kunna inskränkas bestämmelser saknarrätt genom som
motsvarighet i de lagar balken.ersättssom av
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Bestämmelserna skallsådana vägande skäl.Miljöskäl kan tungtvara
situationer. Omallvarligaavsedda komma till medi så fall rättaattvara

miljöfarlig verksamhettill vissdäremot exempelvis tillstånd typen av
föreskrifter, bör detgenerellapraktiska skäl skallenbart ersättas avav

föreskrifternalåtai fråga omedelbartinte vidare komma attutan
meddelade tillstånden.inskränka de

vi måstemedlemskap i EUvidare följa SverigeskanDet attav
tillstånd.meddelade Iredaninföra vissa bestämmelser övertarsom

vi inte någon valfrihet.sådana fall har
resultat med andratill möjligheten uppnåbörHänsyn atttas samma

föreskrifter gällaför låta generellabestämmelser. Ett skäl ävenatt t.ex.
kanstöd äldre tillståndverksamheter bedrivs med attvaraavsom

omprövning tillstånden.uppnås vidresultat ändå kan avensamma
Även bedömningenkan ha betydelse vidkonkurrensskäl av om

meddeladei tillståndinskränkningar skall ske i alla tillstånd eller bara
uppkommakonkurrenssituation kanenligt miljöbalken. En ojämn om

dock inte övervärderas,tillståndshavama olika. skäl skallbedöms Dessa
inomi sakens och allmänteftersom det ligger är accepteratnatur

beroende påolikamiljörätten verksamhetsutövare bedöms näratt
konkurrenssynpunkterhar dockbedömningen sker. Ibland stor

skallvilka verksamheterskallbetydelse, såsom när avgöra somman
miljökvalitetsnorm hartill minskade utsläpptvingas näretc. en

enkelt för sigfår då inte detallmännaDet attgöraöverträtts. genom
Om detta skulle skenågra få många förorenare.endast ingripa mot av

konkurrenssituation.uppkommer ojämnen
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3 Tidpunkten för miljöbalkens
ikraftträdande

Förslag: Miljöbalken träder i kraft den januaril 1998. De 16
lagar skall ingå i miljöbalken vattenlagenssamtsom
promulgationslag upphävs samtidigt.

Riksdagens Jordbruksutskott har begärt regeringen lämnar förslagatt ett
till miljöbalk kan behandlas vårriksdagen för1997 träda iattsom av
kraft den 1 januari 1998 bet. 94/95zJoU 16 15 Vid dettas.
förhållande har vi inte för diskutera någon tidpunktutrymme att annan
för ikraftträdande. Vi föreslår därför bestämmelse miljöbalkenatten om
skall träda i kraft nämnda dag.

tidDen står till buds för förbereda balkens genomförandeattsom
blir knapp. Det därför angeläget framhållaär viktenatt attav
genomförandet förbereds så komplikationer i samband medattnoga,
ikraftträdandet undviks. Förordningar bör utfärdas i god tid före
ikraftträdandet, bl.a. med hänsyn till den omfattande utbildning som
måste genomföras.

behövsDet inte några Övergångsbestämmelser medger attsom
föreskrifter får utfärdas med stöd bemyndiganden i miljöbalken föreav
balkens ikraftträdande. Föreskrifter lag skall träda i kraftattom en en
viss dag hindrar nämligen inte några särskildaatt utanman
Övergångsbestämmelser redan dessförinnan vidtar de administrativa
åtgärder behövs för lagen skall kunna tillämpas i sin helhet frånattsom
och med den dagen jfr Lagrådets yttrande i 1983/84:30 172prop. s.

Samtidigt med miljöbalken träder i kraft bör den lagstiftningatt som
har arbetats i balken upphävas. I vårt huvudbetänkande föreslår vi att
följande lagar samordnas i miljöbalken.

naturvårdslagen 1964:822,-
miljöskyddslagen 1969:387,-
lagen 1971:1154 förbud dumpning avfall imot vatten,om av-
lagen 1976:1054 svavelhaltigt bränsle,om-
lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark,om av-
renhållningslagen 1979:596,-
hälsoskyddslagen 1982:1080,-
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1983:291,vattenlagen-
bekämpningsmedel1983:428 spridning överlagen avom-

skogsmark,
produkter,kemiska1985:426lagen om-

1986:225,miljöskadelagen-
hushållning med1987:12lagen naturresurser m.m.,om-

tillfälliga bilförbud,1990:1079lagen om-
biologiskaförhandsgranskning1991:639lagen avom-

bekämpningsmedel,
organismer,modifieradegenetiskt1994:900lagen samtom-

tillhörochbeträffande djuråtgärder1994:1818lagen växter somom-
skyddade arter.

utgångengälla vidalltså upphörabörSamtliga dessa lagar att av
införande1983:292bör lagenVidaredecember 1997. avom

1983:291 upphävas.vattenlagen
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4 Fortsatt giltighet äldre beslutav

4.1 Föreskrifter

Förslag: Förordningar och andra föreskrifter meddelade före
miljöbalkens ikraftträdande skall fortsätta gälla, inte någotatt om

bestäms.annat

Vårt förslag till miljöbalk innebär samordning inte mindre 16änen av
gällande lagar. Balken innehåller åtskilliga betydelsefulla nyheter.nu

Samtidigt bevarar den i många hänseenden grunderna för den äldre
lagstiftningen. Liksom tidigare kommer miljörätten i betydande
utsträckning få sitt innehåll föreskrifter,att dvs.genom nommer, som
utfärdas regeringen eller myndigheter regeringen bestämmer.av som

De förordningar och myndighetsföreskrifter har meddelatssom
tidigare bör och normaltöver arbetas Detta arbete börses om.
prioriteras. Det emellertid inte möjligtär avsluta hela detta mycketatt
omfattande arbete redan innan miljöbalken har i kraft. Vi harträtt
tidigare gjort bedömningen SOU 1996:103, del 450 översynenatts.

myndigheternas föreskrifter bör klar år efter detav senast ett attvara
miljöbalken har i kraft. Det kommerträtt dock bli svårt på dennaatt att
korta tid samtliga föreskrifterersätta med nya.

Föreskrifter måste alltså fortfarande gälla, inte något annatom
bestäms. Det bör därför i promulgationslagen införas allmänen
övergångsbestämmelse innebörden föreskrifter har meddelatsattav som
med stöd äldre bestämmelser skall ha verkan deav samma som om
hade meddelats med stöd miljöbalken.av

Gemensamt för de föreskrifter skall meddelas med stödnya som av
miljöbalken erforderliga Övergångsbestämmelserär att bör meddelas i
föreskrifterna. Detta hindrar dock inte från i några fall vissaatt göraoss
överväganden hur sådana Övergångsbestämmelser bör utformas seom

avsnitt 7.1.t.ex.
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Tillstånd4.2

äldremeddelade enligtliknande beslutTillstånd ochFörslag:
äldredock integälla. gällerlagstiftning skall fortsätta Dettaatt

enligttillståndsökafrån skyldighetendispenser att
miljöskyddslagen.

miljöbalkensi samband medi frågakan givetvis inte kommaDet att
liknandetillstånd ochupphäva allaikraftträdande generellt
stödmeddelats medhargodkännanden i enskilda ärenden avsom

sedanförbli gällandeiBesluten bör ställetnuvarande lagar. även
Tillståndsbesluten skalli kraft.miljöbalken har trätt varaanses

miljöbalken.bestämmelser imotsvarandemeddelade med stöd av
enligttill omprövningfår tillståndenden mån det behövsI tas upp

deutsträckningavsnitt behandlas i vilkenmiljöbalkens regler. 8.4I nya
enligt äldrefattadekan användas vid beslutomprövningsreglema rätt.

verksamhet med stödbedriverföreslår vi denI avsnitt 7.1 att som en
miljöskyddslagenenligttillståndsplikten meddeladdispens frånav

sökaskall bliföre den juli 19811969:387 i dess lydelse l atttvungen
bransch. Dispensentillståndspliktigtillstånd, verksamheten tillhör enom

dock gällai dispensen börgälla. Villkorenbör därför inte fortsätta att
så har skett börTill desshar villkor.fram till dess deatt ersatts av nya
i kap. 8 §tillsynsbestämmelsema 23meddelade enligtde anses

meddelaalltså haTillsynsmyndigheten börmiljöbalken. rätt att
enligt dessa bestämmelser.förelägganden och förbud
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5 Miljöbalkens inledande bestämmelser

5 Allmänna aktsamhetsregler

Förslag: Några Övergångsbestämmelser knyts inte till
miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler.

De allmänt utformade aktsamhetsreglema i de nuvarande miljölagama
har i vårt förslag lagts till grund för antal allmänna aktsamhetsregler.ett
Dessa finns införda i 3 kap. i vårt förslag till miljöbalk. Som
utgångspunkt för de allmänna aktsamhetsreglema har främst valts
bestämmelser i miljöskyddslagen 1969:387, vattenlagen 1983:291
och lagen 1985:426 kemiska produkter.om

Majoriteten de allmänna aktsamhetsreglema i miljöbalken harav
likheter med aktsamhetsreglemastora i gällande Det finnsrätt.

emellertid väsentliga skillnader. De föreslagna reglerna kommer fåatt
generell tillämpning på olika verksamheter hittillstyper harav som
reglerats särskilda bestämmelser eller inte reglerats alls. Av olikagenom
i dag förekommande modeller har vanligen den valts.strängaste

Frågan i vilken utsträckningär miljöbalkens aktsamhetsregler skall
tillämpas på verksamheter redan bedrivs balken träder i kraftnärsom
se också avsnitt 2. Vid denna bedömning bör ha klart för sig attman

tillstånds rättskraft medförett i sådana frågor haratt iprövatssom
tillståndet kan krav vad följerutöver tillståndet med dess villkorsom av
normalt inte ställas på tillståndshavare. Däremot kan och hårdareen nya
krav ställas vid omprövning. I vilken mån deen nya
omprövningsreglema skall tillämpas på befintliga tillstånd diskuteras i
avsnitt 8.4. Den fortsatta diskussionen här gäller i första hand dels hur
långt kan gå vid sådan omprövning om alltså har funnitman en man

omprövning får ske, delsatt vilka krav kan ställas på befintligasom
verksamheter bedrivs tillstånd.utansom

I det framtida miljöarbetet bör det enligt vår uppfattning prioriteras
komma till medatt derätta problem orsakas det antaletstorasom av

verksamheter hittills inte har haft tillstånd enligt miljöskyddslagensom
och därför i endast liten utsträckning har varit föremål försom
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fråga iväsentligdärförsida. Detmyndigheternasfråningripande är en
påskall tillämpasaktsamhetsreglermiljöbalkensutsträckningvilken

kraft.ibalken trädertillståndbedrivsverksamheter närutansom
bedömningengjordestillkomstmiljöskyddslagens attmedsambandI

redan fannsverksamheterpåtillämpligbordelagenden somvaranya
prop.uttalandeföljandegjordesSamtidigti kraft.träddelagennär

214.1969:28 s.

emellertid denkommervadOavsett sagtsnusom
anläggningarbeträffandeskalltillåtlighetsprövning göras somsom

tillämpandedeställaikraftträdandelagensvidredan finns att
regelavvägningsproblem. Ioch grannlagasvårainförmyndigheterna

skadeförebyggandebehövligautförasvårareteknisktdet attär
vidanläggningarpå gamlaåtgärder änoch attanordningar

krav.miljövårdensefteranordningardrift ochnyuppförande anpassa
kostnaderdrabbasföretagefterhand kaniingripande skerOm ett av

anläggningensförkalkylemaräknade medinte alls närsom man
drift gjordes.ochuppförande

påfullttillämpaskundeintelagensåledes den utansågsDet att nya
nyetablering. Dettaanläggningarbefintliga motsätt mot somsamma

befintligaingripaundvikaskulleinte motinnebar dock attatt man
medtillkommaeffektivt föroch rättamålmedvetetstömingskällor att
inteliknande, därochbullerluftföroreningar,frågaproblemen. I om
detuttaladesvattenvårdsområdet,inomutvecklats attpraxis somsamma

tvingaskunnaanläggning skulleförskälsynnerligakrävasmåste att en
endastskekunnabordedriften. Såmedupphöra omatt

framstoddetsåskyddsåtgärder,skadeverkningar-na, stora atttrots var
minska denmöjlighetEndriften fortsatte.oförsvarligt attattsom

skyddsåtgärdemakundeföretagförbelastningenekonomiska attett vara
kunde slåsgångutsträckning påi fullgenomförasbehövde utaninte en

längd.lämpligtidsperiodöverut aven
stårsituationdenMiljöbalksutredningen konstaterar att nusom

avseendenolikaimed reglermiljöbalk ärinförainför dvs. att somen-
situationenmedlikheterhar närreglertidigaresträngare än -
konstaterasSamtidigt kanår 1969. attinfördesmiljöskyddslagen

vidgälldevadsig frånskiljerolikapåförhållandena i dag sätt som
miljöproblemensKunskapernatillkomst.miljöskyddslagens om

någotföropinionenochi dag bättre göraorsakeromfattning och attär
enskilda.ochföretagarebåde blandkraftfullproblemen mer
enskildahandi förstalängreriktas inteUppmärksamheten mot
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industriers punktutsläpp i stället antal diffusas.k.utan mot ett stort
utsläpp.

Det tveksamt behöverär någon skillnad mellangöraom man
verksamhet bedrevs före balkens ikraftträdande och verksamhetsom

Ävenpåbörjas först sådan skillnad börsom attsenare. om man anser en
kan detta enligt vår meninggöras tillgodoses någon särskildutan

övergångsbestämmelse. Kraven i vårt förslag till allmänna
aktsamhetsregler gäller nämligen enligt 3 kap. 10 inte i§ den
utsträckning det orimligt uppfylla demär med hänsyn till den riskatt
för skada eller olägenhet verksamhet det slaget det ärsom en av som
fråga kan medföra, skyddsåtgärder och andranyttanom av
försiktighetsmått och de kostnader sådana skyddsåtgärder ochsom
försiktighetsmått föranleder. Kostnaden för åtgärden skall alltså jämföras
med Om kostnaden för åtgärden orimlignyttan. med hänsyn tillär
miljönyttan slipper verksamhetsutövaren vidta åtgärden. hänsynDenatt

kan behöva till verksamheter redan pågår miljöbalkentassom närsom
träder i kraft inom begränsningsregeln i 3 kap. 10ryms

finnsDet enligt vår bedömning därför inte något hindrar attsom
miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler tillämpas vid omprövning av
tillstånd har meddelats enligt tidigare bestämmelser. Den hänsynsom

kan behöva till verksamheten kan ha svårttas helt följaattsom att
balkens krav inom begränsningsregeln i 3 kap. 10ryms

Vidare innebär det tillsynsmyndighet med stöd kap.att 23 8en av
miljöbalken§ kan ingripa verksamhet tillstånd bedrevsmot utanen som

redan balken trädde i kraftnär och kräva verksamhetsutövarenatt rättar
sig efter de allmänna aktsamhetsreglema. Om sådana förelägganden ges
kort tid efter det miljöbalken har i kraft bör tillsynsmyndighetenatt trätt
utforma föreläggandet på sådant verksamhetsutövarensättett att ges en
skälig tid innan åtgärderna skall utförda. Eftersomvara
verksamhetsutövare eventuella ingripanden frånoavsett
tillsynsmyndighetema skyldiga följa balkensär regler böratt
tidsfristema kortare längre tidsättas har gått efter balkenssom
ikraftträdande.

Begränsningsregeln i 3 kap. 10 § inte tillämplig vid miljöbalkensär
stoppregel i kap.3 ll Enligt stoppregeln får verksamhet inteen
bedrivas riskerar försämra det allmänna hälsotillståndetattsom ensam
eller väsentligt försämra miljön eller hushållningen med naturresurser.
Stoppregeln ställer hårdare krav dagens motsvarigheter iän 6 §
miljöskyddslagen och 3 kap. 3 § vattenlagen och har dessutom en
vidare tillämpning. Det måste därför övervägas stoppregelnom
föranleder införandet någon övergångsbestämmelse.av

2 16-1253
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beskrivs ifall 23brådskandei dekan inte, förutomStoppregeln som
i frågortillståndshavareåberopasmiljöbalken,kap. 8 § mot somen

iverksamhetbedriver sintillståndshavarentillståndet,omfattas omav
vidfå betydelsedäremotkantillståndets krav. Denenlighet med en

omprövning.förverkande ochbestämmelserbalkenstillämpning omav
skallbestämmelserdessautsträckningi vilkenbehandlasavsnitt 8.4I

äldreenligttillstånd har meddelatskunna tillämpas rätt.när
inteaktsamhetsreglerövrigain balkensskall gripaStoppregeln när

farligaskyddtillräckligtåstadkommaräcker till för motettatt
ikanintevid vadNivån harverksamheter. ettaccepterassatts som

mening inteenligt vårdetdetta kanPå grundsamhälle.modernt av
fråga inte skallstoppregelngenerell regeli införakomma attatt omen

i kraft.miljöbalken träderbedrivsverksamheter redanförgälla närsom
sigomedelbartenskilda och företagrimligtDet är tvärtom att anpassar

orimligaskulle fåundantagsfallenstakai någotOm detefter den.
befintligpåstoppregelntillämpaomedelbartkonsekvenser att en

möjlighetregeringenshjälpmedverksamhet får detta lösas att geav
får regeringenmiljöbalkenkap.Enligt 19 9 §stoppregeln.dispens från
i stoppregeln,förutsättningarnainte uppfyllerverksamhettillåta somen

synpunkt.från allmänsynnerlig betydelseverksamheten är avom
kanverksamhetenintefinns dockdispensmöjlighetNågon ensamom

Någonhälsotillståndet.allmännadetbefaras försämra
fall.finnas i dettaövergångsbestämmelse bör inte

Hushållningsbestämmelser5.2

inte tillknytsÖvergångsbestämmelserNågraFörslag:
hushållningsbestämmelser.miljöbalkens

skalll987:l2naturresurslageni och 3 kap.bestämmelser 2Nuvarande
miljöbalken.och kap.ändring 54förslag införasenligt vårt utan som

bestämmelserGrundläggandenämligenrubriker,får dockKapitlen nya
vidbestämmelserSärskildarespektivemarkanvändningvid ändrad

i landet.vissa områdenmarkanvändning förändrad
någrahellerföreslås behövs inteändringar intenågraEftersom

Övergångsbestämmelser.
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5.3 Miljökvalitetsnormer

Förslag: Några Övergångsbestämmelser knyts inte till
miljöbalkens regler miljökvalitetsnormer.om

I miljöbalken skall enligt vårt förslag införas bestämmelser om
miljökvalitetsnormer i kap.6 I bestämmelserna regeringen eller, närges
det krävs till följd EU-medlemskapet, den myndighet regeringenav som
bestämmer föreskriva sådanarätt detatt behövs för attom normer, om
skydda människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnonner är
föreskrifter lägsta godtagbara miljökvalitet på mark, luft ellerom vatten,

i övrigt för vissanaturen geografiska områden eller för hela landet.
Normema får bl.a. högsta eller lägsta förekomst iavse naturen av
kemiska eller biotekniska produkter inte får överskridas ellersom
underskridas efter viss tidpunkt.en

Miljökvalitetsnormemas rättsverkan framgår direkt den föreslagnaav
lagtexten. Normema riktar sig till myndigheter och kommuner och
endast indirekt till företag och andra enskilda. Den indirekta verkan mot
verksamhetsutövare innebär bl.a. tillsynsmyndigheter med stödatt 23av
kap. kan8 § meddela de förelägganden och förbud behövs för attsom

miljökvalitetsnorm inte överträds. Enligt vår bedömning skall sådanaen
ingripanden kunna ske verksamheteräven bedrivsmot närsom
miljöbalken träder i kraft. Verksamhetsutövare bedriver sinsom
verksamhet med stöd tillstånd skyddas tillståndets rättskraftav genom

ingripanden det allmänna. tillståndmot Ett kan dock återkallas,av
förverkas eller verksamhetenomprövas medverkar till attom en
miljökvalitetsnonn överträds. I avsnitt föreslår8.4 vi detta skallävenatt
gälla tillstånd meddelade före miljöbalkens ikraftträdande.

Sammanfattningsvis gäller balkens bestämmelserom om
miljökvalitetsnonnemas rättsverkan dessa inte skapar något behovatt av
Övergångsbestämmelser, eftersom miljöbalken enligt huvudregeln gäller
fullt den träder i kraft.närut

Miljökvalitetsnormema kommer inte utformasatt som
lagbestämmelseri miljöbalken föreskrifter meddelasutan medsom som
stöd balken. Det saknas därför i övrigt behoväven införaav attav
Övergångsbestämmelser till reglerna i balken miljökvalitetsnormer.om
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i deÖvergångsbestämmelserinbli aktuelltkan däremotDet att ta
fast.läggsmiljökvalitetsnomiemaföreskrifter i vilka

Miljökonsekvensbeskrivningar5.4

Äldre miljökonsekvensbeskrivningarbestämmelserFörslag: om
gjortsansökan harärenden däri mål och närskall tillämpas

i kraft.miljöbalken träder

i vårtoch skärpsutökasmiljökonsekvensbeskrivningarpåKraven
skallmiljöbalkentillstånd enligtansökanmiljöbalk.förslag till En om

samrådtidigtmiljökonsekvensbeskrivning. Ettinnehållavanligtvis en
och medberörssärskiltenskildaske medskall som

ochansökanlångt innantillståndsmyndigheten görs
kanverksamhetermiljökonsekvensbeskrivningen Förupprättas. som

förfarande förgenomförasmiljöpåverkan skallbetydandeha ettantas
flersamråd medutvidgatinnebärmiljökonsekvensbedömning ettsom

kanGrannländerallmänhet.bredaremyndigheter och antassomen
verksamhet skallfrån planeradmiljöpåverkanför betydandeutsättas en

miljökonsekvensbedömningen.ideltaoch få möjlighetinformeras att
vilkabestämmelserinnehållavårt förslagMiljöbalken skall enligt om

gäller bl.a.skall innehålla. Detmiljökonsekvensbeskrivninguppgifter en
ochundvikasverkningar skallskadligaplaneras föråtgärderde attsom

möjliga,sådanalokalisering,beträffandealternativ är samtom
nollalternativet.det s.k.förblir oförändrat,alltkonsekvenser attav

alltså fleramiljökonsekvensbeskrivningar innebärVårt förslag om
Blandtill nuvarandei förhållandeväsentliga ändringar annatsystem.

skulletillstånd in. Detinnan ansökansamråd hållas långtskall gesom
mål ochpågåendei redanförfarandetopraktiskt införa detatt nyavara

miljökonsekvensbeskrivningar börTidigare bestämmelserärenden. om
avsnitt börframgår 8.3fall. Somi dessai fortsättningen gällaäven av

skalläldreövergångsbestämmelsefinnas rättdet säger attsomen
bestämmelsesådanmålen och ärendena. Enpågåendetillämpas i de

miljökonsekvensbeskrivningar.omfattar även
miljökonsekvensbeskrivningar skallbestämmelsernaDe omnya

skeranmälanansökan ellerärenden därtillämpas i mål ochdäremot
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efter balkens ikraftträdande. Eftersom samråd skall ske innan ansökan
eller anmälan in måste verksamhetsutövare underges atten som avser
tiden efter balkens ikraftträdandenärmast ansökan eller anmälangöra en
ha sådan framförhållning denne till balkens kravatten att ärser
uppfyllda ansökan eller anmälannär vissaI speciella situationergörs.
får det dock i övergångsskede samtligaett krav inteaccepteras att är
uppfyllda. Ett uppenbart exempel samråd inte kan skeär medatt en
miljödomstol före balkens ikraftträdande, eftersom sådana domstolar
inrättas först balken.genom
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områden6 Skydd m.m.av

områden6.1 Skydd av

bestämmelserenligt äldreskyddatsharOmrådenFörslag: som
ibestämmelsermotsvarandeenligtskyddadeskall anses

miljöbalken.
strandskyddsdispensbestämmelseMiljöbalkens närom en

tillämpasjanuari 1999och med den lfrångälla skallupphör att
augusti 1991.före den lmeddeladedispenserockså på

innebäraskall inte kunnarådenmiljöskyddsomFöreskrifter för
enligtmeddelatshartillståndiinskränkningar som

miljöskyddslagen.
Äldre tillämpasskallinterimistiska förbudbestämmelser om

miljöbalkensvidgällerförbudförlängningi fråga somavom
ikraftträdande.

iområdesskyddbestämmelserinnehållermiljöbalktillVårt förslag om
1964:822,naturvårdslagenfrånhämtadeBestämmelsernakap.8 är

har1983:291och vattenlagen1969:387miljöskyddslagen men
arbetats om.

SOUhuvudbetänkandevårtföreslagit ivi harändringarDe som
följande. Naturreservat,huvudsakligenffdel 3131996:103, ärs.

inomdjur- ellersärskilda skyddetoch växtarternaturvårdsområde det av
benämnsskyddsformtill naturreservat.slåsområdeett somsamman en

tillåts iintrångkompensationsåtgärder ettvidta närSkyldigheten att
naturvårdsintresseniintrångallagällautvidgas till attnaturreservat

våtmarksiintrångendastalltså inteochinom reservatet en
kulturreservat.medinförsskyddsformnaturvårdsintresse. En namnetny

väsentligenåtgärderfå vidtasskall intestrandskyddsområdenI som
inteOmrådenellerdjur-livsvillkoren forförsämrar växtarter. som

förklaraskunnaskallmiljökvalitetsnormeruppfyller som
skall kunnamiljöskyddsområdenFöreskrifter imiljöskyddsområden.

Interimistiskatillståndsbeslut.meddeladetidigareändring iinnebära
ochkulturreservatvidmeddelasskall kunnaförbud även
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vattenskyddsområden. Giltighetstiden för interimistiska förbud blir
kortare.

Beslut skydda och vårdaatt område eller föremål börom ett ett
enligt vår mening förbli gällande sedan miljöbalkenäven har iträtt
kraft. Besluten skall meddelade med stöd balkensanses av
bestämmelser. Det då självklart balkensär regler nationalparkeratt om
skall tillämpas på gamla nationalparker, reglerna pånaturreservatom
gamla Några äldrenaturreservat skyddsfonner har docktyperosv. av

inte återfinns bland balkens regler. I denamn lagarsom som nu
upphävs gäller detta skyddsfonnema naturvårdsområde och skydd för
djur- och inomväxtarter område. För dessa två skyddsfonnerett bör det

uttryckligen de reglernaattanges skall tillämpas.naturreservatnya om
Det finns dock områdestyper iäven äldre lagar de upphävs,än som nu
vilka fortfarande kan gälla. Om det i något sådant fall visar sig
nödvändigt hitta motsvarighet iatt miljöbalken får det frånen avgöras
fall till fall vilka områdesbestämmelseri balken skall tillämpas. Vidsom
denna bedömning skyddsformensär syfte betydelse. Manstörsta kanav

på deäven regler får finnas för uppnå detta syfte.se Om detattsom
inte går hitta någon motsvarighetatt i balken bör det gamla
förordnandet områdesskydd omprövas.om

I samband med beslut skydda område haratt vanligenettom
meddelats antal föreskrifter riktadeett stort till fastighetsägare och andra
med särskild till markenrätt allmänheten. Det kan inte kommasamt i
fråga i samband medatt miljöbalkens ikraftträdande utfärda nya
föreskrifter för Ävenredan beslutade skyddsfonner. föreskrifterna bör
i stället fortsätta gälla och fåatt verkan de hadesamma som om
meddelats med stöd miljöbalken.av

En fråga bör uppmärksammas tillägget iär kap.8som 14 §om
miljöbalken det förbjudet iatt är strandskyddsområdeatt vidta åtgärder

väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- ellersom börväxtarter även
gälla åtgärder pågår miljöbalken trädernär i kraft. Av betydelse vidsom
bedömningen denna fråga förbudetär enligt 8 kap.attav 15 § inte
gäller åtgärder behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket ellersom
renskötseln. Undantagna vidare verksamheterär har fått tillståndsom
enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd balken. Avav
avsnitt 4.2 framgår detta gäller tillståndatt även enligt tidigare regler.
På detta har undantagitssätt de verksamheter där det skulle kunna vara
betänkligt låta förbudet gälla åtgärderatt pågår balken trädernärsom
i kraft. Några Övergångsbestämmelser bör därför inte införas. Förbudet
kommer därmed gälla för pågående åtgärderatt i icke undantagna
verksamheter.
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vårt förslagi§8 kap. 16naturvårdslagentillägg i 16 §Enligt ett a
beslutupphöraugusti 1991 ettmiljöbalk den ltill om

dispensenmedåtgärddengällastrandskyddsdispens att avsessomom
den dagfrånfem årinomeller avslutatstvå årinompåbörjatsinte har

övergångsbestämmelsesärskildNågonkraft.lagabeslutetdå vann
gällerbestämmelsen ävenoklarhetråtthärefterharDetinfördes inte. om

dethurOavsettikraftträdandet.föremeddelatshardispenser som
lämpligtdetbedömningenvi ärsakensig med den attdet görförhåller

miljöbalkensövergångsbestämmelse attinföra omatt ennu
gällaskalldatumvisstefter ävenbestämmelsenmotsvarighet till ett

lämpligtDetlagändringen.före attmeddelats ärhardispenser somsom
ikraftträdande.balkensefterårinfallerdagvälja den ettdatum som

beslutsedan deårfemåtminstonegåtthanormalt tordedådetEftersom
praktikenidettainnebärkraft attlagaändringenomfattas vannavsom

balkensfrånsigpåårf°ardispenseräldreinnehavare ettav
dispensen.omfattasåtgärddenavslutaikraftträdande att avsom

miljöskyddsområdeförföreskrifterförslagi vårt ettnyhetEn är att
inskränkningarinnebärakunnaskallkap. 18 §med stöd 8meddelade av

sådanatillställningdärförmåsteVitillstånd.meddelade tai redan om
medmeddelatshartillståndskeskall fåinskränkningar även somav

miljöskyddslagen.stöd av
låtaskäl förvägandedet krävs atthävdatavsnitti 2 tungtVi har att
harredantillståndiinskränkningarinnebärabestämmelser somnya

igällertillkommer. Detta ävenbestämmelsernameddelats nunär
fall.diskuterat

vattenområdemark- ellerfå förklaraFörutsättningen för ett somatt
särskildadet krävsförslagvårtenligtmiljöskyddsområde attär

ellerföroreningarfördettadärförområdetför är utsattföreskrifter att
tillgripasskallSkyddsformenmiljökvalitetsnonn.uppfyllerinte en

miljöskyddsområdeFörordnandensituationer.allvarligaendast vid om
förnämligenfall,tvåskett ibaraharbestämmelsernuvarandeenligt

Laholmsbukten.ochRingsjön
förhållandenaförbättringnödvändigåstadkommakunnaFör avatt en

minskakunnaviktigtdetmiljöskyddsområde attärinom ett
dåligatill denbidrarverksamhetersamtligaverkningarna somav

tillståndharverksamheternaturligtvisgäller ävensituationen. Detta som
dessafinnsMöjligheten omprövamiljöskyddslagen. attenligtmeddelade

iskälvägande nämnssaknas degrund dettaPåtillstånd. tungt somav
därför begränsastillstånd börpådirektverkanFöreskriftemasavsnitt

miljöbalken.enligtmeddelatshartillståndtill som
heltgällamiljöbalkenkommerföreskrivs attnågotinteOm annat

behövsDetäldreenligtmeddelade rätt.på tillståndhålletoch även
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därför särskild övergångsbestämmelse för hindra föreskrifteren att att
för miljöskyddsområden skall innebära inskränkningar i sådana tillstånd.

Enligt ll § naturvårdslagen kan interimistiskt förbud längstett som
gälla i år. Enligt kap.8 i21 § vårt förslag till miljöbalk blir densex
maximala tiden fem år. Samtidigt skärps förutsättningarna för att

Ändringarnameddela långa förbud. träder i kraft samtidigt med
miljöbalken. Med hänsyn till naturvårdens planering bör dock enligt vår
uppfattning interimistiska förbud gäller vid balkens ikraftträdandesom
inte påverkas ändringen. För detta skall bli möjligt måsteattav en
särskild övergångsbestämmelse finnas.

I övrigt vi inte det behövs några Övergångsbestämmelseratt ianser
anledning de föreslagna ändringarna. Några Övergångsbestämmelserav
från tidigare ändringar naturvårdslagens strandskyddsbestämmelserav
måste dock upprepas.

6.2 Skydd för djur- och växtarter

Förslag: Några Övergångsbestämmelser knyts inte till
miljöbalkens regler skydd för djur- och växtarter.om

Vårt förslag till miljöbalk innehåller i 9 kap. särskilda bestämmelser om
skydd för djur- och Bestämmelsernaväxtarter. hämtade frånär
naturvårdslagen och lagen åtgärder beträffande djur och växterom som
tillhör skyddade De i allt väsentligtarter. gällande Någramotsvarar rätt.
Övergångsbestämmelser behövs därför inte.

I avsnitt 4.1 framgår äldre föreskrifteratt djur- elleratt t.ex.om
skall fredadeväxtarter fortfarande gäller, inte bestäms.vara annatom
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vissaSärskilda bestämmelser7 om

verksamheter

hälsoskyddMiljöfarlig verksamhet och7.1

inteverksamhet i dagMiljöfarligFörslag: ärsom
redan innanden bedrevsdärförtillståndspliktig att
dispens frånomfattasinfördes ellertillståndsplikten av en

miljöskyddslageniäldre bestämmelsertillståndsplikten enligt
tillstånd krävssådantmiljöbalken,skall tillstånd enligtha om

stöd balken.meddelas medenligt föreskrifter som av

i vårthälsoskydd finnsverksamhet ochmiljöfarligBestämmelser om
Bestämmelsernakap.miljöbalk samlade iförslag till 10 är

och hälsoskyddslagenmiljöskyddslagenhämtade frånhuvudsakligen
antal nyheter.innehåller ettmen

meddelade med stödkaraktärföreskrifter generellEn nyhet är att av
individuelladenkunnamiljöbalken skallkap. 510 § ersättaav

skapakanff. DettaSOU del 341tillståndsprövningen 1996:103, s.
meddeladeavseende redanÖvergångsbestämmelserbehovett av

kan dock inteskallÖvergångsbestämmelsertillstånd. dessaHur utse
Övergångsbestämmelsema imeddelasfår i ställetredanbedömas nu.

fortfarandetillståndaktuellt reglerakan då bliföreskrifterna. Det att om
oenighet iråderupphör. doktrinentillståndsplikten Inomgäller när

fftidskrift 1995 77FörvaltningsrättsligLindberg idenna fråga se s.
Westerlund i Miljörättsligtidskrift ffsamtoch iMiljörättslig 1996 92s.

tidskrift 1995 121s.
skallverksamheterpågåendevårt förslagnyhet iEn är attannan

kap.anmälningsplikt enligt 10 6 §ellertillstånds-kunna omfattas av
i detVaddel 340miljöbalken SOU 1996:103, sägssoms.

förparagraf bör gällaenligt dennatillståndspliktföljande ävenom
anmälningsplikt.

Även krävs i dagtillståndspliktigt slagverksamhet är ettavom en
tillståndspliktensföreverksamheten har etableratstillståndinte om

1969:387miljöskyddslagenipå det 10 § 1införande. Detta beror att
inrättning kanfabrik ellersjälva anläggandet görasär somannanenav
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Äventillståndspliktig. förändringar verksamheten dock kunnaav anses
kräva tillstånd.

Efter miljöskyddslagens införande har eller mindrestörre
förändringar gjorts i tillståndsplikten åren 1972, 1981, 1989, 1990 och
1994. Vid förändringarna åren 1989 och 1990 blev bl.a. anläggandet av
flygplatser, bergtäkter Åroch kafferosterier tillståndspliktiga. 1994
infördes tillståndsplikt för bl.a. krematorier.

Enligt uppskattning år 1995 Naturvårdsverket, Rapport 4590 haren
%90 de tillståndspliktiga s.k. A-verksamhetema och 66 %av B-av

verksamheterna tillstånd. Av A-verksamhetema saknar andelstoren
tillstånd inom branschen samfardsel. Av B-verksamhetema detär storen
andel saknar tillstånd inom branscherna offentlig förvaltning,som
försvarsverksamhet, partihandel och varufönnedling jordbruk.samt

Dessutom har %2 respektive %8 A- och B-verksamhetema fåttav
dispens från tillståndsplikten enligt miljöskyddslagen i dess lydelse före
den l juli 1981. Antalsmässigt innebär det de 7 709att av
tillståndspliktiga verksamheterna har 578 stycken dispens. Av
verksamheterna med dispens finns 86 % inom branscherna jordbruk och
renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet. Det möjligtär att
flera de verksamheter fortfarande drivs medav stödsom av
dispensbeslut har förändrats i sådan grad de borde haatt
tillståndsprövats.

Redan i propositionen till miljöskyddslagen prop. 1969:28 222s.
anfördes det bör möjligt föreskrivaatt prövningsskyldighetattvara om
för befintliga föroreningskällor. Detta ansågs framför allt vara av
intresse det gällde kommunalanär avloppsföretag.

Frågan har därefter behandlats Utredningen miljövårdensav om
organisation SOU 1987:32 324 Utredningen anförde bl.a. följande.s.

Det enligt utredningensär mening helt otillfredsställande att ett stort
antal föroreningskällor, tillhör tillståndspliktiga branscher,som
fortfarande efter år20 saknarnärmare tillståndsbeslut reglerarsom
verksamheten. Utredningen föreslår därför övergångs-att en
bestämmelse införs i lagstiftningen med syfte samtligaatt
anläggningar, tillhör tillståndspliktiga branscher, skall ha söktsom
tillstånd för verksamheten före utgången viss tidpunkt. Medav en
tanke på det torde bli frågaatt omfattande tillståndsprövningom en

ställer krav på såväl myndigheternasstorasom företagenssom
bör övergångstiden inte alltför kort.resurser göras Den kan

förslagsvis till år.sättas tre

Ett antal verksamheter harstort dispensbeslut i stället för- - -
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efterkan f.n. intedispenseri dessa omprövasVillkorentillstånd. en
tillståndsåändrasverksamhetenfalli det atttidviss än attannat

mittenimeddelatshardispenserdessaHuvuddelensökas.måste av
förflutit.redantio år1970-talet varför änmerav

Övergångsbestämmelsermening börutredningensEnligt somsamma
hardemförinförasanläggningartillståndsprövade ävenför icke som

Dock skallbranscher.tillståndspliktigatillhörochdispenser som
förflutit fråntio årske förränbehövaintetillståndsprövning

medregleraderedanverksamheterna ärEftersomdispensbeslutet.
summarisk.ochförenklasprövningen kunna görasvillkor bör mer

särskild lagföreslogorganisationmiljövårdensUtredningen omenom
801987:32SOUmiljöskyddslagenenligttillståndsökaskyldighet s.att

påbörjatsverksamhetbedrevdenskullelagförslagetEnligt somsom
januari 1992.den ltillståndansökajuli 1969 senastföre den l om

fått dispens.harverksamhetdenskulle gälla utövarDetsamma somsom
genomfört.aldrigdockblevFörslaget

finnsfortfarandedet stortkonstaterar ettMiljöbalksutredningen att
uppfattningdendelartillstånd. Vibedrivsverksamheterantal utansom

förorganisationmiljövårdens snartUtredningenframfördes omavsom
vårttillkommit. Idessutomskäl harYtterligareår sedan.tio

IPPC-direktivtillEUinomförslagetvi förredogörhuvudbetänkande
i förslagetartikel 5I att335delSOU 1996:103, angess.

med hjälpmyndigheternasäkerställaskallmedlemsstaterna att av
överensstämmelseidrivsanläggningarbefintligaövervakartillstånd att

direktivetsefteråråttaartiklardirektivetsflertalmed senastett av
genomförande.

någraintemeningvårenligtfinns deträttssåkerhetssynpunktUr
verksamheter.befintligatillståndsplikt förinförabetänkligheter attmot

miljöskyddslagensiredandetförutsattesharSom nämntsnyss
Såvittdessa.krävaskunnaskulletillståndförarbeten avseratt av

rättsverkan. Denbegränsadhadedessatilläggasdispenser kan att en
frånlöstesföretagareneffektenrättsligadirekta attvar
tillsbaragälldedispensentillståndskillnadTillförprövningsplikten. mot

dispensen.denhelst ändraskunde gettVillkorenvidare. när somavsom
ställafråntillsynsmyndighethellerinte atthindradeDispensen en

stolfastighetsdomkundeverksamheten. Dessutomkrav påytterligare en
Westerlund,verksamhetenförbjudamedtill ochochställa villkor

681975,verksamhet,Miljöfarlig s.
förstai kap. 6 §tillståndsplikt 10föreskrivaBemyndigandet att om

motsvarandeutformatannorlunda änmiljöbalkenstycket 1 är
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bemyndigande i 10 miljöskyddslagen.§ l baraInte själva anläggandet
inrättning också driften verksamhet kan enligtutanav en av en

miljöbalkens bestämmelse kräva tillstånd. När regeringen använder
bemyndigandet till föreskriva tillståndsplikt för driftenatt om av en
verksamhet kommer tillståndsplikten gälla för verksamheterävenatt

pågår vid bestämmelsens ikraftträdande, inte iannatsom om anges
föreskriftens övergångsbestäinmelser. Vi inte böratt göraanser man
något sådant undantag. tillståndspliktDen införs bör nämligensom
omfatta befintlig verksamhet. börDetta gällaäven verksamheteräven

omfattas dispens från tillståndsplikten enligt miljöskyddslagensom av
i dess lydelse före den l juli 1981. Av avsnitt 4.2 framgår sådanaatt
dispenser inte skall fortsätta gälla.att

Tillståndsplikten för befintlig verksamhet kommer gällaatt
omedelbart, inte i övergångsbestämmelserna till deannatom anges
föreskrifter där tillståndsplikt föreskrivs. innebärDetta bl.a. deatt som
därefter fortsätter driften tillståndspliktig verksamhet utan attav en
tillstånd har beviljats omedelbart träffas straffansvaret i 26 kap. 2 §av
miljöbalken otillåten miljöverksamhet. sådanEn ordning årom
naturligtvis otillständig. föreskrifternasI Övergångsbestämmelser bör
därför tid inom vilken tillstånd skall ha inhämtats.anges en

Ansökan tillstånd till miljöfarliga verksamheterstörre prövasom
enligt vårt förslag i 10 kap. 8 § miljöbalken miljödomstolen ochav
alltså inte, i dag, Koncessionsnämnden för miljöskydd. I avsnittsom av
8.3 behandlas behovet Övergångsbestämmelser till följd dennaav av
ändring.

Anläggningar för grundvattentäkt, exempelvis enskilda brunnar, skall
enligt 10 kap. 10 första stycket§ i vårt förslag till miljöbalk inrättas och
användas på sådant olägenheter för människors hälsa inteett sätt att
uppkommer. Paragrafen saknar motsvarighet i gällande Medrätt.
olägenheter för människors hälsa i detta fall bostad inte harattavses en
tillgång till i tillräcklig omfattning och godtagbar kvalitet.vatten av
Regeln bör enligt vår mening gälla omedelbart för befintligaäven
anläggningar. Någon övergångsbestämmelse bör därför inte införas.

Enligt kap.10 10 § andra stycket miljöbalken får kommunen
föreskriva det krävs tillstånd för inrätta ochatt användaatt en ny
anläggning för grundvattentäkt i område där det råder eller kanett
befaras uppkomma knapphet på grundvatten. Redan paragrafensött av
framgår tillståndsplikt inte skall kunna införas för befintligaatt
anläggningar. Detta behöver därför inte regleras i någon
övergångsbestämmelse.
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Vattenföretag7.2

allmännaBestämmelserna i vattenlagen 1983:291Förslag: om
flottleder skall fortfarande tillämpas.

arbetas in iskall delar vattenlagenEnligt vårt förslag stora av
hamnar i särskilt kapitelmiljöbalken. bestämmelserDe ett omsom

väsentligt innehåll de harvattenföretag 11 kap. får i allt samma som
därför inteNågra Övergångsbestämmelser behövsi gällande rätt. nya

och flottning.föreslås tillståndsmyndigheternedanvadutöver omsom
iskall enligt vårt förslagAnsökan tillstånd till markavvattningom

tillstånd till andrakap. till länsstyrelsen. Ansökanll 9 § omges
miljödomstolen ochenligt tillvattenföretag skall lagrum gessamma

avsnitt och 12inte, i dag, till vattendomstolen. I 8.3 görs ensom
ändringardessabedömning vilka Övergångsbestämmelser somav

fordrar.
berör flottning.Vattenlagen innehåller antal bestämmelserett som
det i allmänhetallmän flottled inrättas eller utvidgas behöverNär en

Utförandet sådanautföras anläggningar eller åtgärder i vatten. av
Vattenlagensanläggningar och åtgärder nonnalt vattenföretag.utgör

för dennavattenföretag gäller naturligtvisgenerella bestämmelser om
fall,verksamhet. har avlysts, och i andraSedan allmän flottled ävenen

Ävenriva flottningsanläggningar. sådanakan det bli aktuellt att ut
däremot inteåtgärder vattenföretag. Flottningen sådan ärutgör som

något vattenföretag.
vattenlagenbestämmelserna vattenföretag harUtöver de generella om

flottleder. Särskildaantal bestämmelser särskilt allmännaett avsersom
stycket 2,finns rådighet 2 kap. och förstabestämmelser 4 § 4 5 §om

ersättning 9 kap.särskilda tvångsrätter kap. första stycket 3, 38 l §
tredje stycket, och §, prövningen§ andra stycket, ll § 14 § 15 av

utrivning 14 kap.vattenmål 13 kap. första stycket och 24 § l,13 § 8
kap.§ omprövning 15 9 §.3 samt

Sedan flottningen upphörde i Klarälven i början 1990-taletav
förekommer någon flottning i Sverige. Ett antaldet inte

kan iflottningsanläggningar finns dock kvar. Sådana anläggningar
framiden behöva rivas behovet rivaTrots utut. attav

vårt huvudbetänkande SOUflottnngsanläggningar har vi bedömt i
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1996:103, del 365 f det i miljöbalken inte behövs någraatts.
särskilda bestämmelser gäller flottning. Vi har i stället anfört detattsom
i balkens Övergångsbestämmelser kan de särskildaattanges
bestämmelserna i 1983 års lag alltjämt skall tillämpas. Ett sådant förslag

i detta betänkande.presenteras
Det bara de bestämmelser iär vattenlagen 1983:291 särskiltsom

allmänna flottleder bör fortsätta gälla. När gammalattavser som en
flottningsanläggning rivs kommer däremot miljöbalken tillämpas.ut att

Ett antal bestämmelser från lagen 1983:292 införandeom av
vattenlagen 1983:291 måste i övergångsbestämmelsema tillupprepas
miljöbalken. Dessa kommenteras i författningskommentaren.

7.3 Täkter, skötsel jordbruksmark ochav
vissa andra verksamheter

Förslag: Några Övergångsbestämmelser knyts inte till
miljöbalkens regler täkter, skötsel jordbruksmark och vissaom av
andra verksamheter.

I kap.12 i vårt förslag till miljöbalk behandlas täkter, skötsel av
jordbruksmark och vissa andra verksamheter. En nyhet bland dessa
regler husbehovstäkter skall kunnaär underställasatt prövningsplikt 12
kap. l § andra stycket. Eftersom det i dag inte finns några regler om
tillstånd för husbehovstäkter kan det bli aktuellt förena sådana regleratt
med Övergångsbestämmelser. Hur dessa skall utformas blir beroende av
hur bemyndigandet föreskriva tillstånd utnyttjas.att om
Övergångsbestämmelser kan därför först i de föreskrifter kravdärges
ställs på prövning.

Enligt den s.k. samrådsparagrafen 12 kap. miljöbalken6 § får en
verksamhet måste anmälas för samråd påbörjas tidigast veckorsom sex
efter det anmälan har gjorts, inte samrådsmyndighetenatt medgerom
något Enligt gällande bestämmelse 20annat. § naturvårdslagen fårnu
arbetsföretag påbörjas samråd har Omnär dengenast ägt rum. nya
regeln tillämpas omedelbart kan det tyckas de har samråttatt straxsom
innan balkens ikraftträdande måste till veckor innan devänta upp sex
får påbörja arbetsföretaget. Vi dock inte det behöver införasattanser



Övergångsbestämmelser 14748 SOU 1996:

bestämmelsesådani fråga. Ennågon övergångsbestämmelse denna
uppståskulleveckor. Om tveksamhetskulle ha betydelse i endast sex

skett enligt denfall där samråd harden regelns tillämplighetom nya
samrådsmyndighetenlämpligtdet i ställetgamla bestämmelsen är att

får påbörjasmedger arbetsföretaget genast.att
några särskildavår uppfattningi övrigt behöver enligtInte heller

i kap.miljöbalkens bestämmelser 12Övergångsbestämmelser knytas till
verksamheter.jordbruksmark och vissa andratäkter, skötselom av

modifierade organismerGenetiskt7.4

knyts inte tillÖvergångsbestämmelserNågraFörslag:
organismer.genetiskt modifierademiljöbalkens regler om

genetiskt1994:900föreslagit bestämmelserna i lagenVi har att om
endamiljöbalken.i kap. Denmodifierade organismer arbetas 13
kravreglerna i lagenföreslår de materiellaändring vi är att ettavsom

endast föreskrivaspå märkning framgå lagtexten och intebör somav
enligt vårförhållande behövs detvillkor i enskilda tillstånd. Vid detta

miljöbalkensÖvergångsbestämmelser tillbedömning några särskildainte
regler.
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Kemiska biotekniska produkter7.5 och

inte tillÖvergångsbestämmelser knytsNågraFörslag:
produkter.kemiska och biotekniskamiljöbalkens regler om

produkterkemiskaföreslagit reglerna i lagen 1985:426Vi har att om
biologiska1991:639 förhandsgranskningoch i lagen avom

mindremiljöbalken och fårbekämpningsmedel samordnas i kap.14
utökas tilltidigare. Reglema skall enligt vårt förslagramlagskaraktär än

och biotekniska produkter.omfatta alla kemiskaatt
produkter innebär bl.a.Utökningen till gälla biotekniskaäven attatt

tillstånd kap.särskilt farliga sådana underkastas krav 14import av
införs förvidare nyheten skyldighet§. Förslaget innebär den14 att en

biotekniska produkter underrättabl.a. tillverkare kemiska och attav
godkännandetillståndsmyndigheten det efter tillstånd ellernär ett

skadliga effekter kap. §. Dettakommer fram uppgifter 14 24nya om
Sådangodkända växtskyddsmedel.har hittills bara gällt

produkterskall enligt vårt förslag gälla förupplysningsskyldighet även
gäller,vilka krav på tillstånd eller godkännande inteför nyaom

skadliga effekter,uppgifter kommer fram produkten kan ha vissaatt
cancerframkallande.t.ex. vara

bekämpningsmedelspridningVi föreslår lagen 1983:428att om av
handlar endastskogsmark smälts in i dessa regler. Lagenöver om

skall reglernaspridning kemiska bekämpningsmedel. miljöbalkenIav
bekämpningsmedel.enligt vårt förslag omfatta biologiskaäven

föreslår vi i kap.det gäller användning bekämpningsmedel 14När av
kemiska ellerallmän aktsamhetsregel. innebär andra19 Den§ atten

för enligtbekämpningsmedel har godkänts eller meddelats dispenssom
får för bekämpning endast det uppenbartbalken användas är attom

inte medför risker för hälsan eller miljön.användningen
svavelhaltigtVidare innebär vårt förslag lagen 1976:1054att om

förslagbränsle infogas i miljöbalken. Bestämmelserna skall enligt vårt
svavelhaltigtutökas till omfatta allt bränsle och alltså inte baraatt

sådant.
Miljöbalkens kemiska och biotekniska produkterbestämmelser om

bedömningkommer således innehålla antal nyheter. Enligt våratt ett
särskildafordrar reglerna dock inte några Övergångsbestämmelser.
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7.6 Avfall och producentansvar

Förslag: Kommunala renhållningsordningar föreantagna
miljöbalkens ikraftträdande skall fortsätta gälla till dessatt en ny
renhållningsordning har antagits.

Regler avfall och producentansvar finns i kap. i vårt förslag15 tillom
miljöbalk. En viktig nyhet i bestämmelserdessa definitionär att en ges

avfallsbegreppet i kap. Definitionen15 1 med denöverensstämmerav
gäller inom EU. Det svårt överblicka vilka konsekvenserär attsom

införandet EG:s definition får jfr SOU 1996:103, del 424av s.
Såvitt kan bedömas finns det dock inte något behov av
Övergångsbestämmelser.

Vi har föreslagit det tillägget i reglerna producentansvar 15 kap.om
§ tredje stycket6 2 regeringen får meddela föreskrifteratt om

skyldighet för producenten lämna uppgifter vilka ochämnenatt om
material eller förpackning innehåller. Vi kan inte attsom en vara en se
detta får till följd någon övergångsbestämmelse behövs, sig iatt vare
balken eller i föreskrifterna. detNär gäller reglerna producentansvarom
har vi i övrigt inte föreslagit några ändringar.

En nyhet i vårt förslag 15 kap. 7 § tredje stycket är attannan
kommunerna i sina planer och beslut skall hänsyn tillta
fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares möjlighet självaatt ta
hand hushållsavfall och avfall. Bestämmelsen bör endastannatom avse
framtida planer och beslut och inte påverka äldre sådana. Något behov
finns därför inte Övergångsbestämmelser.av

Vi har vidare föreslagit aktsamhetsregel 15 kap. ll § atten ny om
vid slutligt omhändertagande avfall skall väljas sådan metod attav en
varje avfallsslag behandlas med utgångspunkt sinai särskilda
egenskaper. Den metod skall enligt paragrafen väljas medför attsom
minsta olägenhet uppkommer och avfallets utnyttjas på bästaatt resurser

oskälig kostnad uppstår. Om intesätt iutan att annat anges
övergångsbestämmelsema så blir regeln direkt tillämplig påäven
befintliga avfallsanläggningar. Dessa anläggningar kan behöva ändras
för framtida avfallshantering skall med denatt stämma överens nya
regeln. Avfallsanläggningar bedrivs dock ofta med stöd tillståndav
enligt miljöskyddslagen. Tillståndens rättskraft begränsar då vanligen
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saktillämpningsområdet för den bestämmelsen. En är attnya annan
enligt vårtillståndet kan ändras vid omprövning. Bestämmelsen bören

tillstånd. demening kunna tillämpas vid omprövning äldre Iav
detsituationer där renhållningsverksamheten bedrivs tillstånd ärutan

omedelbartenligt vår uppfattning lämpligt bestämmelsen bliratt
bestämmelsentillämplig. Det har vid denna bedömning betydelse att

får Någoninnehåller den begränsningen oskälig kostnad inte uppstå.att
skrivas.övergångsbestämmelse bör därför inte

kommunalaVårt förslag innehåller bestämmelser om
föreslårrenhållningsordningari kap. ändringar vi15 13-14 §§. De som

inte sådana tidsgräns bör bestämmas före vilkenär att enen
antagits.renhållningsordning stöder sig på miljöbalken skall hasom

avsaknaden sådan lämpligtTrots bestämmelse detär attenav
tillkommunerna och sina renhållningsordningaröverser anpassar

miljöbalkens krav.
handlarVi hari avsnitt föreslagit övergångsbestämmelse4.1 en som

giltigheten lag.föreskrifter meddelade med stöd äldreom avav
Bestämmelsen allmänt skriven och omfattarär även
renhållningsordningar. har dock ibland framförts detDet att
konstitutionella någotunderlaget för äldre renhållningsordningar är

meningtveksamt se SOU 80. därför enligt vår1993:66 Det ärt.ex. s.
bekräftarlämpligt införa särskild övergångsbestämmelseatt en som

deras fortsatta giltighet.
miljöbalkenändringar vi i övrigt har föreslagit i kap.De 15som

ställer enligt vår mening inte krav på några Övergångsbestämmelser.

Gaturenhållning7.7 och skyltar

Några Övergångsbestämmelser knyts inte tillFöislag: nya
miljöbalkens regler gaturenhållning och skyltar.om

Renhållningslagens bestämmelser gaturenhållning, Snöröjning ochom
liknande åtgärder och naturvårdslagens bestämmelser skyltar ochom
liknande kap.anordningar skall enligt vårt förslag föras in i 16
miljöbalken ändringar i sak. Några särskildautan
Övergångsbestämmelser tidigarebehövs därför inte. En
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övergångsbestämmelse från naturvårdslagen skyltar måste dockom
upprepas.

7.8 Föreskriftsrådet

Förslag: Några Övergångsbestämmelser knyts inte till
miljöbalkens regler Föreskriftsrådet.om

Vi hari 17 kap. miljöbalken föreslagit särskilt samordningsorganatt ett
med Föreskriftsrådet inrättasnamnet för de centrala myndigheternas
föreskriftsarbete i anslutning till miljöbalken. Rådet skall knytas till
Naturvårdsverket. Föreskriftsrådet skall inte någonersätta annan
myndighet och inte heller några uppgifter frånöver någonta annan
myndighet jfr SOU 1996:103, del ff.450 Några särskildas.
Övergångsbestämmelser behövs därför inte.
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bestämmelserProcessuella8

förfarande gällermyndighetersoch andradomstolarsfrågaI somom
ikraftträdandet. Defrån och medlag tillämpashuvudregel att nyany

ochi målskall alltså tillämpasbestämmelsernaprocessuella även
behövadockUndantag kanbalken träder i kraft.pågårärenden närsom

utsträckningi vilkenavsnitt diskuterasregel. dettafrån denna Igöras
undantag skallsådana göras.

prövningen8.1 Allmänt om

förenligt äldrehar meddelatsTillstånd rättFörslag: som
nödvändigtdettidsbegränsas,tid skall kunnaobegränsad ärom

åtaganden.internationellauppfylla sinaSverige skallför att

skallmiljöbalki vårt förslag tillförsta stycketkap.Enligt 18 l §
begränsadmeddelas fördispenser kunnagodkännanden ochtillstånd, en

falletoftare vadtidsbegränsning skall sketid. Tanken äränär att som
hindrartillstånd.tidsbegränsa Dettaofta lagstöd föri dag. saknasNu att

meddelas förstadetändå kan begränsastillstånddock inte näratt ett
påkan begränsastidsbegränsat tillståndgammaltgången och nyttatt ett

vidmöjligtdäremot knappast änförlängs.det Det annatattärom
hartillståndlagstöd tidsbegränsasäkerhetsskältvingande ettutan som

1992,förvaltningsrätt,Strömberg, Allmänobegränsad tidmeddelats för
RÅ bör423.SOU Detoch 1995:139jfr också 1990 19879 not s.s.

det iförutsätternödvändigtvistidsbegränsning inteobserveras attatt
i lagrumfår ske. Om detjust tidsbegränsninglagen attettsägs att anges

och dessaförutsättningarunder vissatillstånd får återkallasett
kunnatillståndet rimligenmåsteförutsättningar uppfylldaär

RÅ 197.återkallas jfr 1990i stället förtidsbegränsas notatt
förvägande skälkrävsvi anfört detavsnitt 2 harI atttungtatt

inskränkasskall kunnaenligt äldretillstånd meddelade rätt genom
motsvarighet i de lagarsaknari miljöbalkenbestämmelser somsom

för allmeddelatstillstånd hartidsbegränsabalken. Attersätts ett somav
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framtid ingripande åtgärd. Detta bör enligt vår mening kommaär ien
fråga endast det nödvändigt för skall uppfyllanär våraär att
internationella åtaganden. Av intresse bl.a. EG:s grundvattendirektivär
80/68/EEG, där det i artikel ll vissa tillstånd innebärsägs att som
utsläpp farliga i grundvattnet skall meddelas för begränsadämnenav en
tidsperiod och skall minst fjärde år. Tillstånden kanomprövas vart
enligt artikeln då förnyas, ändras eller upphävas. Vidare bör nämnas
direktivet utsläpp farliga i 76/464/EEG, där detämnen vattenom av

i artikel 3 tillstånd endast får beviljas för begränsadattanges en
tidsperiod.

Det finns situationer där redan i dag "eviga" tillstånd kan
tidsbegränsas. Med stöd 18 femte§ stycket naturvårdslagenav
1964:822 kan detta ske beträffande täkter. Regeln har i miljöbalken en

Äldremotsvarighet i 21 kap. 5 § andra stycket. täkttillstånd skall
naturligtvis kunna tidsbegränsas i fortsättningen. Tidsbegränsningäven
kan vidare ske med stöd 25 miljöskyddslagen§ 1969:387av av
tillstånd släppa avloppsvatten. hellerInte här någon ändring.att ut avses

Sammanfattningsvis vi tillstånd, godkännanden ochattanser
dispenser har lämnats för obegränsad tid enligt äldre skallrättsom
kunna tidsbegränsas vid omprövning enligt kap.18 endastl §en om
detta nödvändigt för skall kunnaär uppfylla våra internationellaatt
åtaganden eller tidsbegränsning kunde ske redan vid omprövning enligt
den gamla lagen.

Enligt kap.18 5 miljöbalken§ får bl.a. tillstånd den intevägras som
har följt tidigare tillstånd. Bestämmelsen har i dag motsvarighet endast
i naturvårdslagen beträffande täkter i lagen åtgärdersamt om
beträffande djur och tillhör skyddade miljöbalkenväxter I blirarter.som
dock regeln generell. finnsDet enligt vår mening inget hindrar attsom
hänsyn till misskötsel har skett före balkens ikraftträdande.tas som
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Regeringsprövning8.2

Ärenden skalltillstånd enligt kap. naturresurslagenFörslag: 4om
i fortsättningen handläggas och bedömas enligt äldre lag,även

de handläggs regeringen vid miljöbalkens ikraftträdande.om av
Obligatorisk regeringsprövning skall inte ske vägar,av

järnvägar, allmänna farleder eller flygplatser har börjatsom
anläggas före den januaril 2001.

I vårt förslag till miljöbalk föreslår vi i kap. naturresurslagens19 att
l987:12 och vattenlagens 1983:291 bestämmelser om
regeringsprövning miljöpåverkande verksamheter arbetasstoraav

SOU del ff. Regeringsprövning skall1996:103, 457samman s.
enligt förslaget ske led i den ordinarie tillståndsprövningen.ettsom

innebär ordinarieDetta ansökan tillstånd tillatt om ges
tillståndsmyndighet, ochdenna handlägger ansökan på vanligt sättatt
håller huvudförhandling, tillståndsmyndigheten meddärefteratt eget
yttrande överlämnar frågorna tillåtlighet tilloch lokaliseringom
regeringen, regeringen ställernämnda frågor och eventuelltprövaratt
andra villkor tillståndsmyndigheten tillstånddärefter meddelarsamt att
med villkor om regeringen har tillåtit verksamheten. Detta system
liknar i väsentliga delar kap.nuvarande regeringsprövning enligt ll
vattenlagen. kap.För den prövning i dag sker enligt 4som

blirnaturresurslagen det däremot förändringar.stora
Enligt vår mening harbör ärenden före balkens ikraftträdandesom

väckts hos regeringen enligt kap.4 naturresurslagen handläggas klart av
regeringen. och ochDe gamla de reglerna har både materielltnya
processuellt sådana skillnader äldre bestämmelser tillämpasmåsteatt

i fortsättningen. avsnitt föreslår vi allmän bestämmelseI 8.3även en om
äldre skall tillämpas i ärenden pågår vid balkensrättatt som

ikraftträdande. behövs därför inte någon särskildDet
övergångsbestämmelse regeringsprövning.om

En nyhet vi föreslår järnvägar, allmännaär större vägar,att attannan
farleder och flygplatser alltid skall tillåtlighetsprövas regeringenav
SOU 1996:103, del ff. Utmärkande blivande463 förs.
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trafikanläggningar planeringsarbetet måste ske med väl tilltagenär att
framförhållning. skälMed hänsyn till detta finns det enligt vår mening
för övergångstid projekt.innan obligatorisk prövning införs dessaen av
Vi föreslår därför trafikanläggningar anläggande påbörjas deatt vars

åren efter miljöbalkens ikraftträdande skallintenärmaste tre vara
underkastade obligatorisk regeringsprövning.

Den föreslagna regeln hindrar naturligtvis inte regeringen deatt tre
första åren ändå förbehåll. Omtrañkanläggningar efterprövar större ett
sådant förbehåll sker gäller de bestämmelserna det kommunalanya om
vetot.
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8.3 Prövning vid domstolar,
förvaltningsmyndigheter och kommuner m.m.

KoncessionsnämndenFörslag: för miljöskydd, vattendom stolarna
och Vattenöverdomstolen läggs miljöbalkensomedelbart vidner
ikraftträdande.

Mål och ärenden inlettshar vid andra prövningsorgansom
före ikraftträdandet skall slutföras, prövningsorganetäven om
enligt miljöbalken inte skall handlägga sådana mål eller ärenden.

mål ochI ärenden har inletts före ikraftträdandet skallsom
äldre tillämpas. De reglerna miljökvalitetsnonnerrätt nya om
skall dock tillämpas omedelbart. Vidare skall miljödomstolarna
och Miljööverdomstolen tillämpa miljöbalkens processuella
bestämmelser pågåendei mål och ärenden.

Äldre bestämmelser i frågagäller överklagande, enom om
dom eller beslut har meddelats före ikraftträdandetett samt om

dom eller beslut har meddelats allmänetten enav
förvaltningsdomstol efter ikraftträdandet.

Vårt förslag till miljöbalk innebär vattendomstolama ochatt
Koncessionsnämnden för miljöskydd läggs regionalaoch ersättsner av
miljödomstolar SOU del Miljödomstolama1996:103, 469 ff.s.
kommer liksom dagens vattendomstolar itingsrätteratt vara- -
särskild sammansättning. Koncessionsnämnden upphör helt.däremot

föreslårVi vidare Vattenöverdomstolen ersättsatt av
Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen kommer liksom
Vattenöverdomstolen ingå i Svea hovrätt.att

Vid de prövningsorgan läggs handläggs mål ochävensom ner
ärenden enligt andra lagar de skall ingå i miljöbalken.än som
Exempelvis överklagas enligt lagen 1976:839 va-nämndstatensom
beslut va-nämnden till Vattenöverdomstolen. betänkandeI nästaav
kommer vi föreslå nödvändiga lagändringar i de lagar liggeratt som
utanför balken.

När miljöbalken träder i kraft kommer handläggningen ipågåatt ett
antal mål och ärenden vid Koncessionsnämnden, vattendomstolamastort

och Vattenöverdom stolen. För Koncessionsnämndens kandel övervägas
denna bör behållas under övergångsperiod för deavslutaattom en
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ärenden har inletts före balkens ikraftträdande. liknande lösningEnsom
föreslogs Försäkringsöverdomstolen skulle läggas Förslagetnär ner.
innebar domstolen skulle fungera parallellt med Regeringsrätten i tvåatt
år. genomfördesDet inte, eftersom det ansågs olämpligt med tvåvara
prejudikatinstanser i mål prop. l992/93:215 20.samma s.

Koncessionsnämnden har i dag balans på omkring 300 ärenden.en
Många dessa prövotidsärenden pågåkommer under långär attav som
tid. Om Koncessionsnämnden skall fortsätta verksamhetsin under ett
övergångsskede bör denna tid därför relativt lång. Mot detta talargöras
emellertid det skulle värdefullt den kompetens finnsatt vara om som
vid nämnden kan föras till miljödomstolarna ochöver
Miljööverdomstolen. kan inte åstadkommasDetta nämnden finnsom
kvar under lång tid.

Det saknas därför enligt uppfattningvår skäl ha kvaratt
Koncessionsnämnden under övergångsperiod efter balkensen
ikraftträdande. gäller vattendomstolama. Pågående mål ochDetsamma
ärenden i Koncessionsnämnden och vattendomstolama bör i stället
fördelas på miljödomstolama. Pågående mål i Vattenöverdomstolen bör
lämnas till Miljööverdomstolen.över

Förrättningsmännens tillståndsprövning markavvattning enligt 12av
kap. vattenlagen 1983:291 saknar motsvarighet miljöbalken. Enligti
vår uppfattning bör de förrättningar pågår balken träder i kraftnärsom
handläggas klart.

I övrigt innebär inte vårt förslag något prövningsorgan läggsatt ner.
Ett antal mål- och skallärendetyper dock flyttas från regeringen,
allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar till
miljödomstolama. Enligt vår uppfattning bör dock pågående målinte
och ärenden flyttas. skallDessa i stället slutföras.

Som påpekas i inledningen till avsnitt huvudregeln i fråga8 är om
regler domstolars och andra myndigheters förfarande lagattom ny
tillämpas från och med ikraftträdandet. kanDenna lösning dock enligt

ärendenvår uppfattning inte väljas för de mål och skall handläggassom
prövningsorgan enligt miljöbalken skall sådanainte målprövaav som

eller ärenden. Balkens processuella bestämmelser helt enkelt intepassar
för dessa prövningsinstanser. bör därför tillämpaDe samma
förfaranderegler tidigare. undvika komplikationer iFör attsom
pågående ärenden och för åstadkomma enhetligt regelsystematt ett
föreslår vi ärenden sådan fortsättningsvis skall bliävenatt typav som
prövade tidigare enligt äldreprövasav samma organ som
förfaranderegler. Som har påpekats i avsnitt kan det exempelvis inte5.4
komma i fråga tillämpa de miljökonsekvens-reglernaatt nya om
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beskrivningar i mål och ärenden påbörjats före balkenssom
ikraftträdande.

Regeln gamla iörfaranderegleratt skall tillämpasom kan dock inte
gällamiljödomstolama. Koncessionsnämnden skall till miljödomstolarna
överlämna de ärenden nämnden har kvar den läggssom när Omner.
miljödomstolarna skulle tillämpa äldre förfaranderegler i dessa ärenden
skulle det bli de regler gäller for Koncessionsnämnden.som Det dockär
inte lämpligt domstolarna tillämparatt de regler har gällt försom en
nämnd. De skall i stället omedelbart tillämpa miljöbalkens processuella
regler. Det kan då uppstå frågor vilket skede iom
miljödomstolsprocessen ärendet befinner sig det lämnassom när över.
Dessa frågor dock inteär svårare deän torde kunnaatt lösas inom

för de föreslagna reglerna.ramen
Även i övrigt bör miljödomstolen tillämpa miljöbalkens processuella

bestämmelser. I fall måste dockett domstolen tillämpa gamla
förfaranderegler. En förrättningsmans beslut enligt vattenlagen
1983:291 skall enligt 12 kap. 37-38 överklagas till
vattendomstolen. Det finns i kap.13 56-64 särskilda bestämmelser

förfarandet i vattendomstolamasom förrättningsmål. Vissa av
bestämmelserna saknar Detmotsvarighet i miljöbalken. nödvändigtär

bestämmelsernaatt fortsätter tillämpasatt vattendomstolamasnär
förrättningsmål har överlämnats till miljödomstolen.

Även Miljööverdomstolen bör omedelbart tillämpa de nya
förfarandereglema.

När processuella bestämmelser införs föreskrivsnya det normalt att
äldre bestämmelser skall tillämpas beträffande överklagande och krav
på prövningstillstånd domnär eller beslut har meddelats före
bestämmelsemas ikraftträdande. Detta bör gälla i miljöbalken.även
Motsatsvis gäller de bestämmelserna domarnär och beslutnya meddelas
efter ikraftträdandet. Det saknar då betydelse målet eller ärendet harom
inletts före eller efter ikraftträdandet.

Undantag måste dock Ävenfrån dessagöras regler. efter balkens
ikraftträdande skall länsrätts avgörande överklagas till kammarrättenen
och kammarrätts avgörande till Regeringsrätten.en Ett avgörande av en
allmän domstol, inbegripet fastighetsdomstolen, bör däremot kunna
överklagas till Miljööverdomstolen. Förrättningsmännens beslut enligt

kap.12 vattenlagen bör överklagas till miljödomstolen. Det kan
diskuteras allt detta kräver övergångsbestämmelser.om För tydlighets
skull vi dock sådana skall införas.attanser

Vi kommer härefter till fråganöver gammal eller materiellom ny
skall tillämpasrätt i de mål och ärenden pågår miljöbalkennärsom

träder i kraft. Skälet till låta prövningsinstansemaatt omedelbart
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fåskalldessa reglervillmiljöbalken skulle etttillämpa attatt manvara
emellertidfinnsgivetvis Detgenomslag.snabbt Detta är tungt.argument
pågåendemateriell iäldretillämpafortsättaanledningar rättantal attett
pågåendeavslutaendast skallprövningsorganärenden. Demål och som

miljöbalkenenligtfunktionhar någonoch inteoch ärendenmål som
kunnaskulle vidareregelsystem. Detisig inslipper sätta ett nytt

komplikationerandrafördyringar ochväsentligauppkomma om ny
förklartärendemål ellerskall tillämpas. Ett ärmateriell rätt som

skulle kunnahållits,harhuvudförhandlingsedanavgörande, kanske
harInblandadeutredning.ytterligaremedbehöva kompletteras parter

grundvalpåövrigtoch italankanske lagt även agerat avupp
äldreinnebärandegällande Ettöverväganden atträtt. systemom

dessutomgälla skulleregler skallmateriellaförfaranderegler nyamen
mellan dessagårfrågorskapa svårlöstakunna gränsenom var

materielläldredetta innebärregelgrupper. Allt ävenattsammantaget
tillämpas.börrätt

mål och ärendeni detillämpasmateriell skalläldreRegeln rättatt
äldredeninnebärikraftträdandeföre balkens rättenhar inletts attsom

mål ellersådantöverprövningsorgan sedanskall tillämpas ettäven av
överklagats.ikraftträdande harbalkensärende efter

dockmiljökvalitetsnonnermiljöbalkeniBestämmelserna ärom
ärenden.mål ochi pågåendefå genomslagomedelbart börsådana deatt

verksamhetertillåtai frågaexempelvis inte kommakanDet att somnya
verksamhetensöverträds.sådan Dentillmedverkar att nyaen norm

verksamhetsutövare,andrapå bekostnadskulle lämnastillstånd av
skallhårdare åtgärder förtvingas tilldessa skulleeftersom att normen

klaras.
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8.4 Tillstånds giltighet och omprövning

Förslag: Miljöbalkens förutsättningar för omprövning skall gälla
tillstånd haräven meddelats enligt äldre rätt.som

Den produktionsmängd eller omfattning i övrigt av
verksamheten har i tillstånd enligtangetts ettsom
miljöskyddslagen skall dock kunna endastomprövas om
verksamheten medverkar till miljökvalitetsnonnatt överträds.en

Bestämmelsen omprövning får ske tio år efteratt detom att
tillståndet har vunnit laga kraft gäller inte längre tid förom en
omprövning har bestämts i dom eller beslut haretten som
meddelats enligt äldre rätt.

Regler tillstånds giltighet, omprövning finns i kap.21 i vårtom m.m.
förslag till miljöbalk. Reglerna omprövning intresseär stort närom av
vi diskuterar Övergångsbestämmelser.

Det finns två huvudfrågor knutna till omprövning tillståndav
meddelade enligt äldre bestämmelser. Den deärena om nya
förutsättningarna för omprövning skall gälla för de äldreäven
tillstånden. Den frågan behandlas i detta avsnitt. Den andra huvudfrågan

samtligaär regler i balken skall kunna ligga tillom grund för
bedömningen, väl harnär funnit omprövning får ske.att Manman
måste till exempel ställning till miljöbalkensta regel tillståndattom om
får tidsbegränsas 18 kap. 1 första§ stycket skall kunna användas vid
omprövning icke-tidsbegränsade tillstånd. Detta behandlas inte härav

i de avsnitt där respektiveutan bestämmelse behandlas se avsnittt.ex.
8.1.

Vårt förslag innehåller, framför allt för vattenföretagens del, några
omprövningsförutsättningar. Enligt kap.21 5 första§nya stycket fårl

tillstånd eller villkoren förett detta tio har gåttomprövas från detnär
tillståndsbeslutetatt laga kraft. Omprövning får ske med kortarevann

mellanrum detta följer Sveriges medlemskap i EU. Bestämmelsenom av
gäller för vattenföretag.även I dag bestämmer vattendom stolen i domen

tid för omprövning villkoren på mellan tioen och 30 år 15 kap. 3av
§ vattenlagen.
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har bestämtsvillkor redanomprövningtid förVi att somavenanser
villkoromprövningNågonskall respekteras.vattendomstol avav en

årefter tioalltså inte kunna skestycket skallförsta Ienligt kap. 5 §21
Om däremottillståndsdomen.itid har bestämtslängre enom en

mellanrumskall ske med kortareomprövningföreskrift meddelas attom
ställettid gälla iskall dennaEG-regel kräver detta,på grund attav en

föreskriftemasiböri tillståndet. Dettaför vad har angetts angessom
Övergångsbestämmelser.

debör däremothar gåttangivna tideni tillståndsdomenNär den ut
miljöbalkenspåpekasbör i sammanhangettillämpas. Dettiderna attnya

Mångaske efter tio år.omprövning alltid skallinnebärregel inte att
betydligtmed längretidigareliksomvattentöretag kommer omprövasatt

mellanrum.
kunna skeomprövning skallmiljöbalkennyhet iEn är att omannan

överträds.miljökvalitetsnonntillmedverkarverksamhet att enen
starkt begränsasskullemiljökvalitetsnormerMöjligheterna uppfyllaatt

bidrarsamtliga verksamheterininte åtgärder kunde sättas mot somom
skulle dessutomkonkurrenssituationöverträds. ojämntill Enatt normen

följerAv dettaminska sina utsläpp.verksamheter slappuppstå vissaom
bör kunnamiljöbalkens ikraftträdandemeddelade företillståndävenatt
tillmedverkartillståndsgivna verksamheternade attomprövas enom

överträds.miljökvalitetsnonn
Även miljöbalkensenligt vår meningböri övrigt

på befintligaomedelbartomprövningsförutsättningar kunna tillämpas
enligtskall 5enligt äldre bestämmelsermeddeladetillstånd. Tillstånd

behövs därförenligt miljöbalken. Detmeddeladegälla de§ varsom om
reglerbalkensövergångsbestämmelse försärskildinte någon göraatt

omprövning tillämpliga.om
skeomprövning fåromprövningsreglermiljöbalkensnyhet iEn är att

lydelseEnligt nuvarandesådant.tillståndet avsomav
vattenlagenochmiljöskyddslagen 1969:387omprövningsreglema i

Vitillståndets villkor kan1983:291 det endast omprövas.är som
miljöbalkensenligtomprövningmåste ställning tilldärför ta om

detta harsådanttillståndetskall få skebestämmelser närsomav
gamla bestämmelserna.meddelats enligt de

omfattningenbörenligt miljöskyddslagentillstånd lämnasNär av
Enligttillståndsmeningen.i självaverksamheten preciseras

precisering skefår denna inteKoncessionsnämndens praxis ettsom
också kanproduktionsmängd år ellervillkor. Oftast perenanges

Exempelvis bör fördrifttid eller ytstorlekkapacitet, anges.
ellerfår deponerasmängd avfallavfallsanläggningar den emottassom

det gälleralternativvid Ettanläggningen närannatanges.
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avfallsanläggningar denär får disponerasatt Bjällås,ytaange som
Miljöskyddslagen, 1996, 105 också Koncessionsnämndens besluts. se
B 64/93. Om ändringen skall gälla tillståndäven har meddelatssom
enligt miljöskyddslagen kan fortsättningsvis den i tillståndsmeningen
angivna produktionsmängden etc. omprövas.

Beträffande tillstånd enligt vattenlagen det svårare bedömaär vadatt
ändringen innebär. När tillstånd till utföra vattenanläggningattges en
beskrivs denna normalt i själva tillståndet. Trots detta kan enligt kap.15
3 § vattenlagen "villkoren" för förbättraomprövas anläggningensatt
säkerhet. Vid sådan omprövning beslutas ofta anläggningen skallen att
ändras. Det kan i övrigt diskuterasäven vad själva tillståndetutgörsom
till vattenföretag ochett vad villkor för detta.ärsom

Det enligt vår meningär i första hand vid tillstånd meddelade enligt
miljöskyddslagen skäl kan åberopas låta de reglernasom mot att nya
gälla gamla tillstånd.även Att ändra tillåten produktionsmängd ären en
ingripande åtgärd bör kräva vägande skäl jfrtungt avsnitt 2.som

Som redan har påpekats får enligt 21 kap. 5 § första stycket 2 i vårt
förslag till miljöbalk tillstånd verksamhetenomprövas medverkar tillom

miljökvalitetsnonnatt överträds. För skall kunnaen klarasatt normen
kan det nödvändigt verksamheter iatt övrigtvara uppfyllersom
miljöbalkens krav minskar sin miljöpåverkan. Om ytterligare krav inte
kan ställas reglerna bästa möjliga teknik 3 kap.genom 7 § ochom
övriga aktsamhetsregler återstår bara produktionen måsteatt minskas.
Eftersom samtliga verksamheter skall bidra till att
miljökvalitetsnormema klaras bör omprövning den tillåtnaav
produktionsmängden kunna ske i de tillstånd har meddelats föresom
balkens ikraftträdande.

Vid omprövning enligt övriga omprövningsgrunder i 21 kap. 5 §
miljöbalken bör enligt vår mening däremot inte ändring kunna ske av

produktionsm ängd eller begränsningen verksamheten harannan av som
i tillståndangetts meddelatett enligt miljöskyddslagen. Eftersom

huvudregeln samtligaär omprövningsregleratt gäller för äldreäven
tillstånd kräver detta särskild övergångsbestämmelse.en

Några särskilda Övergångsbestämmelser omprövning behövs förom
vattenföretag har tillstånd enligt vattenlagen 1918:523.som
Bestämmelserna i författningskommentaren.presenteras

I 21 kap. miljöbalken finns vidare bestämmelser återkallande ochom
förverkande tillstånd. Enligt vår mening bör dessa reglerav gälla
omedelbart för tillstånd har meddelats före balkens ikraftträdande.som
Någon övergångsbestämmelse behövs inte detta.om
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kostnaderliknandeochRättegångskostnader8.5

tillinteknytsÖvergångsbestämmelserNågraFörslag:
liknandeochrättegångskostnaderreglermiljöbalkens om

kostnader.

finnskostnaderliknandeochrättegångskostnaderBestämmelser om
alltiReglernamiljöbalksförslag. motsvarari vårtkap.i 22intagna

betalaskanersättninghuvudsakiinnebäroch attgällandeväsentligt rätt
Någraverksamhet.miljöfarligmåliintevattenföretagmåli ommenom

inte.behövsÖvergångsbestämmelser
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9 Tillsyn m.m.

9.1 Tillsyn

Förslag: Förelägganden och förbud tillsynsmyndigheter harsom
meddelat fore miljöbalkens ikraftträdande och fortfarandesom
gäller vid ikraftträdandet skall gälla också efter denna tidpunkt.
Särskild handräckning enligt miljöbalken skall få meddelas för

gärning har begåtts före balkens ikraftträdande,en som om
gämingen straffbar den begicks.närvar

Vi har i 23 kap. i vårt förslag till miljöbalk smält desamman
bestämmelser tillsyn finns i de lagar skall ingå i balken.om som som

föreslagnaDe bestämmelserna har inte alltid någon motsvarighet i de
enskilda lagarna. I miljöbalken kommer dock bestämmelserna att vara
generella. På detta åstadkoms skärpningsätt lagstiftningen. Trotsen av

anledningdenna skärpning vi det saknasatt införa någraanser att
Övergångsbestämmelser.

Vi har i lagtexten ordet tillsynsmyndighetanvänt i stället för att ange
viss myndighet. Vi har vidare gjort principiella uttalandenen om

tillsynens fördelning mellan olika myndigheter. Tanken är att
tillsynsansvaret skall regleras i förordningar innan balken träder i kraft.
En omorganisation tillsynen kommer då i viss utsträckning ske.av att
I den mån detta ställer krav på Övergångsbestämmelser får sådana tas
in i förordningama.

Tillsynsverksamheten bör självfallet fortsätta avbrott i sambandutan
med balkens ikraftträdande. Förelägganden och förbud som
tillsynsmyndigheter har meddelat före ikraftträdandet och gäller vidsom
detta bör därför kunna tillämpas också efter ikraftträdandet. Detta kräver

övergångsbestämmelse.en
Som framgår avsnitt 4.2 gäller miljöbalkens bestämmelserav om

tillstånd tillstånd meddeladeäven före balkens ikraftträdande. Av detta
följer tillsynsmyndighet medatt stöd 23 kap. 8 får§ meddela deen av
förelägganden och förbud behövs för tillståndet med dess villkorattsom

3 l6-l253
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interättskraft hindrarTillståndsbeslutetsskall efterlevas. en
föreläggandenbrådskandesådanameddelatillsynsmyndighet från att

omständigheter.särskildaföljdnödvändiga tillförbudeller är avsom
harfrågoromfattar bararättskraft prövatstillståndsbeslutsEtt som
stöd 23medtillsynsmyndighetföljertillståndet. dettai Av att aven

sådanaförbud förochföreläggandenfår meddelakap. att8 §
frågor intebehandlarefterlevasskalli balkenbestämmelser somsom

betydelsesärskildfårförhållande närtillståndet. Dettahar iprövats en
ställskravinnebärmånga falldenna ieftersommiljöbalk införs, att som

meddeladei redanoch alltsågällandemotsvarighet isaknar rätt
tillstånd.

miljöbalkenstillämpalämpligtmeningenligt vårDet attär
hargärningarpåhandräckningsärskildbestämmelser även somom

skallhandräckningsärskildikraftträdande. Förbalkensbegåtts före att
kap.i 26ha begåttsgärningalltsåmeddelas skallkunna avsessomen

gämingenförutsättning börmiljöbalken. Eneller 7 § att6 varvara
begicks.denstraffbar näräven

Avgifter9.2

tillinteknytsÖvergångsbestämmelserNågraFörslag:
avgifter.reglermiljöbalkens om

bestämmelseri kap.innehåller 24miljöbalktillVårt förslag om
finnsbemyndiganden. Dethuvudsakligeninnehålleravgifter. Reglerna

miljöbalkenstillÖvergångsbestämmelserbehovinte något av
avgiftsbestämmelser.
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9.3 Tillträde

Förslag: Några Övergångsbestämmelser knyts inte till
miljöbalkens regler tillträde.om

I kap.25 miljöbalken föreslår vi bestämmelser tvångsvis tillträde tillom
egendom för där kunna utföra undersökningar och andraattannans

åtgärder. Bestämmelserna sådana de kan börjaär tillämpasatt genast
helt och hållet. Några Övergångsbestämmelser behövs därför inte.



Övergångsbestämmelser 147SOU 1996:68

Sanktioner10.

förverkandeStraff och10.1

tillinteknytsÖvergångsbestämmelserNågraFörslag:
och förverkande.straffmiljöbalkens regler om

allmänhet inteibrukar detbestämmelserstraffrättsligafrågaI om
kap.får enligt 2 10Straffbestämmelserövergångsproblem.uppstå några

lagenretroaktiv verkan. I 5 §regeringsformen intestycketförsta§ ges
finnsoch dessutomdettabrottsbalken BrPinförande upprepasavom

strafflag.ochgammalförhållandet mellanföreskrifterdär nyom
ändringarvid framtidatillämpliga ocksåFöreskrifterna är av

specialstraffrätten.och inombrottsbalkens områdepåstrafflagstiftningen
straff skall bestämmasandra stycket BrPHuvudregeln i 5 § är att

tidpunktAvgörandebegicks.gällde gämingen ärefter den lag närsom
innefattakanverksamhetavslutade denhandlande sägasdennär som

skild effekttill tidenhandlingenfrån självautförande.brottets Att en
såledesikraftträdandelagändringensinträder först efter är utan

handlande, fårsuccessivttill ståndbrottbetydelse. Kommer ett genom
under denhandlandet infallerdelnågoni principdet att avanses, om

mil.,helapå det Bergbli tillämpliglag skalltid, dennalagensnya
del 552Brottsbalken, III, 1994,tillKommentar s.

enligt andraskall 5 §meddelas,gäller domOm lag nären annan
straff ellerfrihet frånleder tilldentillämpas,stycket BrP den lagen om

enskilda falletiresultatet detJämförelsen skalllindrigare straff.till avse
lag.respektivetillämpning gammal nyen avav

trädermiljöbalkentidpunkt dåföre denbegåttsGärningar harsom
straffbestämmelserdebedömas enligthuvudregeli kraft bör alltså som

medsambandupphävs inågon de lagarhar gällt enligt somavsom
särskildnågonochframgår 5 § BrPikraftträdande.balkens Detta av

till miljöbalken.därför inteövergångsbestämmelse behövs
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Det förslag till straffbestämmelser vi har lämnat i vårtsom
huvudbetänkande SOU 1996:103 innebär framför allt den ändringen

straffskaloma har ändrats såatt det finns möjlighet döma tillatt att
straff tidigare.strängare Huvudregelnän skall därför oftast tillämpas,

dvs. i fråga gärning har begåtts före bedöms efterom en som men
miljöbalkens ikraftträdande skall i allmänhet ansvarsreglema i den äldre
lagen tillämpas.

I några få fall innebär vårt förslag gärning avkriminaliseras.att en
Detta gäller straffsanktioneringen produktvalsprincipen även kalladav
substitutionsprincipen och tidigare införd i 5 lagen§ kemiskaom
produkter. För avkriminaliseringar gäller enligt 5 § BrP det undantaget
från huvudregeln det fråganär gärningatt är under viss tidom en som
har varit straffbelagd på grund då rådande särskilda förhållanden, såav
skall straffbestämmelser gällde under den tiden tillämpas. Dettasom
undantag inte tillämpligt såvittär avkriminaliseringen brottavser motav
produktvalsprincipen, eftersom ändringen beror på ändrad påen syn
kriminaliseringen. Sedan miljöbalken har i kraft skall alltså inteträtt
brott substitutionsprincipen i lagenmot kemiska produkter beivras.om

Även i fråga förverkande gäller de tidigare bestämmelsernaattom
skall tillämpas beträffande gärningar har begåtts föresom
ikraftträdandet. Det finns inte någon möjlighet tillämpa miljöbalkensatt

förverkandebestämmelsersträngare retroaktivt, eftersom de koppladeär
till balkens straffbestämmelser. Det finns knappast någon situation där
förverkande kunde ske enligt äldre bestämmelser inte enligt demen nya.
Något behov Övergångsbestämmelser finns därför inte till balkensav
bestämmelser förverkande.om
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Miljösanktionsavgifter10.2

överträdelserförskall inteMiljösanktionsavgift utFörslag: tas
ikraftträdande.miljöbalkensskett föreharsom

ansökan tillvilkamiljöskyddsavgift iärendenMål och om
skallikraftträdandebalkensförehar skettKoncessionsnämnden

miljöskyddsavgift får inteansökningarNågraslutföras. omnya
ikraftträdandet.ske efter

skallmiljöskyddsavgiftermed1969:387Miljöskyddslagens system
SOU 1996:103,miljösanktionsavgifterbliförslagenligt vårt ersatt av

Någraeffektivt.bliskallff. Härigenomdel 593 systemet mers.
direktskall beslutasavgiftenföreslåsväsentliga ändringar är att avsom
fastställstarifferenligtutgåavgiften skalltillsynsmyndigheten, att som

behöver ekonomiskmedförthaöverträdelsen interegeringen samt attav
verksamhetsutövaren.fördel för

förstai kap. 10 §grundlagsregeln 2nämndaavsnitt 10.1iDen
brottspåföljdstraff ochpåtillämpligregeringsformenstycket är annan

regelnsbrott. Irättsverkansärskildförverkande ochsamt avannan
kringgåendeklartmåstedetsadesförarbeten ettatt avanses som

retroaktiv verkanskullestrañlag,retroaktivförbudet mot gemanom
prop.karaktärstraffliknandeuppenbartsanktioneradministrativa av

uppfattningvårenligtuttalande torde125. Dettal975/76:209 varas.
miljösanktionsavgifter.påtillämpligt

förmiljösanktionsavgifteri frågakommabör alltså inteDet utatt ta
Iikraftträdande.miljöbalkensförebegångnaöverträdelser

miljöbalkenkap.föreskrivas 27bör därförövergångsbestämmelserna att
ikraftträdandet.efterskettharpå överträdelsertillämpasendast får som

förmiljöbalk förutsättstilli förslaget attEnligt kap. l §27
överträdelseförpåförasskall kunnamiljösanktionsavgift atten
föreskrifterutfärdatkapitlet haristöd 2 §regeringen med omav

Sådanaöverträdelsen.ifrågavarandedenavgiften förstorleken på
beträffande olikaregeringenutfärdaskommaföreskrifter kan att av

kraft. Med hänsynibalken harockså sedanefter handöverträdelser trätt
inte kanföreskrifternagivetdettidigare hartill vad är attsagts ges

föreskrifteri deanledningdärför finnasverkan. kanretroaktiv Det att



SOU 1996: 147 Övergångsbestämmelser 71

utfärdas efter balkens ikraftträdande uttryckligen föreskrivasom att
dessa endast skall tillämpas på överträdelser har efterägt attsom rum
föreskrifterna har i kraft.trätt

En fråga ställs inför tidigare bestämmelserärannan som om om
miljöskyddsavgifter efter balkensäven ikraftträdande skall kunna
tillämpas för de äldre överträdelsema.

Frågor miljöskyddsavgift enligt 56 § miljöskyddslagenprövasom
1969:387 Koncessionsnämnden för miljöskydd. Vårt förslag tillav
miljöbalk innebär Koncessionsnämnden skallatt läggas och bliner

regionala miljödomstolar SOUersatt 1996:103, del ff.av 469 Oms.
frågor miljöskyddsavgift fortfarande skall kunna i förstaom prövas
instans måste detta därför ske vid myndighet i dag. blirDetänen annan
i så fall vid myndighet inte tidigare har sådana frågor.en prövatsom

Det sagda talar för några ansökningaratt miljöskyddsavgift inteom
skall kunna ske efter miljöbalkens ikraftträdande. Detta skulle knappast
få några märkbara effekter, eftersom det ovanligtär ytterst att
miljöskyddsavgift utgår mellan juli 1981 och september 1996 vid-
endast fem tillfällen, det ärendet överklagat.senaste Dessutomärvarav
kvarstår möjligheterna till vinningsförverkande enligt 36 kap. 4 §
brottsbalken och företagsbot enligt 36 kap. 7 brottsbalken.§

De ansökningar redan har skett miljöbalken trädernär i kraftsom
skall däremot kunna I avsnittprövas. 8.3 föreslår vi att
Koncessionsnämnden läggs omedelbart vid balkens ikraftträdande.ner
För den händelse nämnden vid denna tidpunktatt har något ärende om
miljöskyddsavgift skall detta, likom övriga ärenden, överlämnas till
regional miljödomstol för handläggas klart där.att

Det vidare tänkbartär något mål miljöskyddsavgiftatt finns vidom
Svea hovrätt eller Högsta domstolen Ävenmiljöbalkennär träder i kraft.
sådana mål skall handläggas klart.

Som framgår avsnitt 10.1 gäller enligt 5 § BrP beträffande straffav
lag skall tillämpasatt på gärningar har begåttsny före densom nya

lagens ikraftträdande, den leder till frihet från straff eller tillom
lindrigare straff. För avgifter finns det dock inte någon motsvarighet till
denna regel. Det svårtär jämförelsegöraatt mellanen
miljöskyddsavgifter och miljösanktionsavgifter, eftersom de utgår efter
delvis olika kriterier. Vi därför inte det bör införas någonattanser
motsvarande övergångsbestämmelse för den händelse det blir aktuelltatt

frågorpröva miljöskyddsavgiftatt efter balkensäven ikraftträdande.om
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skadeståndochErsättning11. m.m.

allmännadetingripandevidSkadereglering11.1 av

vattenföretagtillståndsprövningvidoch av

ingripandenvidoch inlösenersättningtillFrågorFörslag: rättom
detgälldeden lag närenligtskallallmännadet prövas somav

meddelades.beslutetinskränkande

vidskaderegleringreglerkap.innehåller i 28miljöbalksförslagVårt om
iförebilderharBestämmelsernaallmänna.detingripande av

vattenlageniviss deloch till1964:822 ävennaturvårdslagen
1983:291.

myndighetersersättning vidtillregleri dessaEn nyhet är rättenatt
ochnaturvårdslagensamrådsparagrafen 20 §s.k.enligt deningripanden

622.delSOU 1996:103,vidgatsharmiljöbalkenkap. §12 6 s.
enligtförbudvidbarai dagersättning finnsbetalaSkyldighet att

stycket 5förstakap. 4 §i 28förslagVårtsamrådsparagrafen.
grundtillliggaskall kunnaföreläggandeninnebärmiljöbalken ävenatt

ersättningsanspråk.för
vidersättningamaminskninggenerellviföreslårSamtidigt aven

kap.enligt 28nämligenskallErsättningdet allmänna.ingripanden av
s.k.denunderliggerdet beloppmedminskasmiljöbalken6 § som

621.delSOU 1996:103,kvaliñkationsgränsen s.
och inlösenersättningtillfrågorböruppfattningvår rättEnligt om

beslutetinskränkandedetgälldelagdenenligt närprövas som
med detersättningenavdragbl.a.innebärmeddelades. Detta att

skall skeintekvaliñkationsgränsen närden s.k.underliggerbelopp som
ikraftträdande.balkensföremeddelatsbeslutet har

skaderegleringbestämmelsermiljöbalken finnskap.I 28 även om
bestämmelserDessavattenföretagtillståndsprövningvid m.m.av

Nya1983:291.vattenlageniregleringdagensmotsvarar
Någrainte.därförbehövsÖvergångsbestämmelser

DessadockbehövervattenlagentillÖvergångsbestämmelser upprepas.
författningskommentaren.ikommenteras
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11.2 Skadestånd

Förslag: Några Övergångsbestämmelser knyts inte till
miljöbalkens regler skadestånd.om

allmänEn rättsgrundsats beträffande skadestånd den skalllagär att
tillämpas gällde vid den tidpunkt skadefall inträffade senär ettsom
bl.a. 1972:5 593 och NJA 1983 3. Det behövs inte någonprop. s. s.
övergångsbestämmelse detta.om

Vid miljöskadelagens 1986:225 tillkomst meddelades en
övergångsbestämmelse innehåll skadefalläven inträffatatt ettav om
efter ikraftträdandet skulle lagen inte tillämpas, skadan följdom var en

störning hade upphört före ikraftträdandet. Skälet denav en som attvar
miljöskadelagen i vissa avseenden innebar skärpningnya en av

skadeståndsansvaret i förhållande till tidigare lag. Någon motsvarande
övergångsbestämmelse behövs inte i miljöbalken, eftersom balkens
bestämmelser i 29 kap. reglerna i miljöskadelagen.motsvarar Skador

har uppkommit till följd störningar har upphört föresom av som
miljöskadelagens ikraftträdande den julil 1986 och där skadefallet
inträffar efter balkens ikraftträdande kommer preskriberade.att vara

11.3 Förorenade områden

Förslag: Vi avstår från föreslå Övergångsbestämmelser tillatt
miljöbalkens regler förorenade områden.om

Vårt förslag till miljöbalk innehåller i 30 kap. särskilda bestämmelser
förorenade områden. I dessa regler läggs fast för utredningom ansvaret

och efterbehandling sådana områden. Vidare reglerav ges om

16-12534
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med densambandharBestämmelsernaområdena. näraregistering av
skall denEnligt dennakap.aktsamhetsregeln i 3 9allmänna som

skada ellermedförtharverksamhetbedrivitharellerbedriver somen
åtgärderdemiljön vidtaellermänniskors hälsaförolägenhet som

skadanavhjälpauppstår förkostnaderdebetala attbehövs samt som
olägenheten.eller

hakanutgångspunkterfråndelvis utgåttharVårt somresonemang
målmaj 1996dom den 31Regeringsrättensinaktuellablivit nrgenom

fortsattadetJämsjön. Iisaneringsåtgärderangående3665-1994
Vid dettaarbetasvårt förslagdärförmåstelagstiftningsarbetet om.

Övergångsbestämmelserdiskuteraanledningsaknas detförhållande att
förslag.till vårt

saneringsförsäkringMiljöskadeförsäkring och11.4

tillinteknytsÖvergångsbestämmelserNågraFörslag:
ochmiljöskadeförsäkringreglermiljöbalkens om

saneringsförsäkring.

harmiljöskadeförsäkringregler1969:387Miljöskyddslagens om
tillutvidgatsharReglernamiljöbalksförslag.vårtkap. iin i 31arbetats

skallförsäkringFrån dennasaneringsförsäkring.omfattaävenatt en
sanering.kostnad förallmännasför detersättningbetalas

försäkringsvillkoreniskallframgår detkap. 2 §Av 31 att anges
någradiskuteraaktuelltdärför inteomfattas. Detskador attvilka ärsom

iliggerdock detAnmärkas kanÖvergångsbestämmelser detta. att enom
harredanhändelseromfattainte kandenförsäkrings attnatur som

gällarimligenmåsteikraftträdande. Dettaförsäkringensvidinträffat
beträffandefalletredanLiksomsaneringsförsäkringen. äräven

villkor.försäkringensframgådettabörmiljöskadeförsäkringen av
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12. Lagen med särskilda bestämmelser om

vattenföretag

Förslag: Lagen med särskilda bestämmelser vattenföretagom
träder i kraft samtidigt med miljöbalken.

Övergångsbestämmelsema till lagen samlas i särskild lag.en

Den föreslagna lagen med särskilda bestämmelserav oss om
vattenföretag LVF innehåller huvudsakligen bestämmelser harsom
överförts från vattenlagen 1983:291 med endast redaktionella
ändringar. På område innehåller dock lagenett bestämmelser,nya
nämligen beträffande prövningen markavvattning. Dessaav
bestämmelser finns i kap.8

Tillståndsprövningen markavvattning sker enligt miljöbalkensav
regler kompletterade reglerna i LVF. Ansökan skall enligt kap.ll 9av
§ miljöbalken till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i vissa fallges
enligt 8 kap. l § LVF överlämna ärendet till miljödomstolen.
Miljödomstolen skall i de fall i kap.8 3 § LVF förordnasom anges en
markavvattningssakkunnig. Denne skall in yttrande tillettge
miljödomstolen 8 kap. 11 § LVF.

Enligt dagens regler kan markavvattningar tillståndsprövas av
förrättningsmän enligt kap.12 vattenlagen. Vi vill avskaffa detta system.
Pågående förrättningar bör dock handläggas klart. Eftersom vattenlagen
upphävs i miljöbalkens promulgationslag och sistnämnda lag föreslås
innehålla bestämmelse pågående tillståndsprövningar skallatten om
handläggas klart se avsnitt 8.3 behövs det inte någon särskild
övergångsbestämmelse detta till LVF.om

LVF måste träda i kraft samtidigt med miljöbalken. I avsnitt 3
föreslår vi balken träder i kraft den januariatt l 1998.

Några bestämmelser i lagen 1983:292 införande vattenlagenom av
hänför sig till bestämmelser i vattenlagen överförs till LVF. I densom
mån dessa bestämmelser fortfarande aktuella måsteär de iupprepas
LVF Övergångsbestämmelser. Bestämmelserna sådant antal:s är ettav

övergångsbestämmelsema tillatt LVF bör samlas i särskild lag.en
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Övriga lagförslag13.

Övriga medsamtidigtkraftträda ilagändringar börFörslag:
inte införas.börÖvergångsbestämmelserNågramiljöbalken.

kungörelse,särskild lagföreslagithuvudbetänkandeVi hari vårt omen
kraftträda ibörmiljömål.i Dennadelgivningochskriftväxling

Någrajanuari 1998.dvs. den lmiljöbalken,medsamtidigt
behövs inte.Övergångsbestämmelser

miljöklassningbestämmelsenföreslagitVi vidarehar att avom
tillflyttasprodukterkemiska1985:426lagenbensin i §6 oma

föreslagithar viSlutligen1986:1386. attbilavgaslagen en ny
innebärande1987:672konkurslageniinförs attbestämmelse

enligttillsynsmyndighetenanmäla tillskallkonkursförvaltare
produkterkemiskakvarhar lämnatkonkursgäldenärenmiljöbalken om

gällaskallomhand. Detsammabehöveravfallmiljöfarligteller tassom
falli dessahellervattenföroreningar. Intemark- ellervid misstanke om

Övergångsbestämmelser. Denågrabehövsdetvi nyaattanser
januari 1998.kraft denträda i lbestämmelserna bör
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14 Författningskommentar till lagen om
införande miljöbalkenav

Allmänna bestämmelser

§1 Miljöbalken och denna lag träder kraft den 1i 1998.januari

Miljöbalken skall enligt paragrafen träda i kraft den januari1 1998.
Tidpunkten För ikraftträdandet blir dock naturligtvis beroende närav
miljöbalken kan komma riksdagen. I avsnitt utvecklasatt 3antas av
varför nämnda tidpunkt har valts.

§ Genom2 miljöbalken upphävs med de begränsningar följersom av
denna lag

naturvårdslagen 1964:822,.
miljöskyddslagen 1969:387,.
lagen 1971:1154 förbud dumpning avfallmot iom vatten,av.
lagen 1976:1054 svavelhaltigt bränsle,om.
lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark,om av.
renhållningslagen 1979:596,.
hälsoskyddslagen 1982:1080,.
vattenlagen 1983:291,

.
lagen 1983:292 införande vattenlagen 1983:291,om av.

10. lagen 1983:428 spridning bekämpningsmedel överom av
skogsmark,
11. lagen 1985:426 kemiska produkter,om
12. miljöskadelagen 1986:225,
13. lagen 198 7:12 hushållning med naturresurserom m.m.,

lagen14. 1990:1079 tillfälliga bilförbud,om
15. lagen 1991:639 förhandsgranskning biologiskaom av
bekämpningsmedel,

lagen16. 1994:900 genetiskt modifierade ochorganismer,om
lagen17. 1994:1818 åtgärder beträffande djur ochom växter som

tillhör skyddade arter.
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lagarföreslagit 161996:103SOUhuvudbetänkande atthar i vårtVi
paragrafen slutaskall enligtlagarmiljöbalken. Dessasamordnas iskall

Även vattenlagenskraft.träder imiljöbalkensamtidigtgällaatt som
tidpunkt.nämndavidgällaskall slutapromulgationslag att

ändrasbehöverlagarantalfinns detlagardessaUtöver stortett som
till dessaåterkommerkraft. Viiträdermiljöbalkentill följd attav

betänkande.iändringar nästa

tillhänvisasförfattninglag eller någonOm det§3 i annanen
ellermiljöbalkenbestämmelser iharbestämmelser ersatts genomsom

tillämpas.bestämmelsernastället deskalldenna lag, ii nya

arbetevårt fortsatta övervägavi ikommer attharSom nämntsnyss
föreslå ändringarambitionVårlagar.i andraändringar ärbehovet attav

skalllagnågontillförekommerhänvisningardäri alla de lagar som
liksomnågon lagförbiservidet fallenligt Förupphävas 2 att

lägre alla hinnerkanske intevilkadignitetförfattningarbeträffande av -
"trolleribestämmelse"kraft finnsträder ibalkeninnangås igenom en-

paragraf.behandladi nu
iupphävs§enligt 2lagarpåinte barasyftarBestämmelsen som

på tidigareocksåikraftträdande,miljöbalkensmedsamband utan
hari sinde förralagargällande ersatt.tursom

skallikraftträdandemiljöbalkensgäller vidFöreskrifter§4 ansessom
de harbalken,bestämmelsermotsvarandestöd imedmeddelade omav
§ eller2lagbestämmelser istödmed imeddelats angessomenav

dockgälleräldre lag. Detta intebestämmelsermotsvarande i omen
heller förgällerDetta inteföreskriver något annat.regeringen

myndighet regeringen,meddelatshar änföreskrifter annanav ensom
föreskriver någotbestämmer annat.myndighetden regeringensomom

föremeddelatsharföreskriftervi anförtharavsnitt 4.1I att som
hunnitharde integälla,skallikraftträdande alltjämtmiljöbalkens om
sådanadärförskallparagrafenföreskrifter. Enligtersättas av nya

bestämmelser imotsvarandemed stödmeddeladeföreskrifter avanses
miljöbalken.
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Föreskrifter, dvs. finns i mycket antal. Bland dessastortnormer,
ingår Ävensådana haräven meddelats på lokal nivå. beslutsom om
generella förbud omfattas.

Det kan tänkas det finns föreskrifter utfärdade medatt stöd ännuav
äldre lagar de föreslås upphävda,än exempelvis enligt lagensom nu
1973:329 Ävenhälso- och miljöfarliga sådana föreskrifterom varor.
omfattas övergångsbestämmelsen.av

Paragrafen medför de föreskrifter har meddelats medatt stödsom av
äldre lag kommer straffsanktioneradeatt vara genom
ansvarsbestämmelsema i miljöbalken.

§5 Tillstånd, godkännanden, lagligförklaringar, dispenser,
medgivanden, villkor eller verksamheterregistreringar som avser
hanteringar eller andra åtgärder skall fortsätta gälla, de haratt om
meddelats beslut enligt bestämmelser lag §i 2genom ien som anges
eller motsvarande bestämmelser äldre lag eller enligt föreskrifteri som
har meddelats med stöd sådana bestämmelser. Besluten skallav anses
meddelade med stöd motsvarande bestämmelser miljöbalken elleriav

föreskrifter har meddelatsi med stöd miljöbalken, detsom inteav om
följer något denna lag eller föreskrifterna.annat av av

Första stycket gäller sådan dispens från skyldigheteninte sökaatt
tillstånd 10 § andra stycket elleri §17 andra stycketsom anges
miljöskyddslagen 1969:387 dess lydelse före deni juli1 1981.
Villkoren för sådan dispens skall dock fortsätta gälla till dessen att
något bestäms. Villkoren skallannat meddelade enligt 23anses vara
kap. § miljöbalken.8

Tillstånd, godkännanden, lagligförklaringar, dispenser, medgivanden,
villkor och registreringar fortsätter enligt paragrafen gälla enligt sittatt
innehåll. De skall beslut meddelade med stöd balken elleranses som av

föreskrifter utfärdade med stöd bemyndiganden i balken.av av
Undantag från Ävendetta kan dock följa denna lag. iav nya
föreskrifter, enligt vilka de äldre besluten skulle meddelade, kananses
föreskrivas de äldre besluten inte skallatt beslut enligtanses som
föreskrifterna, det finns skäl till det.om

Paragrafen omfattar inte bara tillstånd enligt de lagaretc. som
upphävs miljöbalken, sådana haräven meddelatsutan enligtgenom som
äldre lagar har de upphävda lagarna.ersatts Exempelvissom av nu
omfattas vattendomstols eller medgivande enligt vattenlagensynemans
1918:523 släppa förorenatatt eller läggaut fast avfall. Ettvatten upp
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byggnadslagenenligt §tillstånd 136regeringensexempel ärannat a
verksamheter.anlägga1947:385 storaatt

kanomprövningsreglermiljöbalkensinnebär bl.a.Bestämmelsen att
i detta gällerbegränsningarVissatillstånden.de gamlapåtillämpas

lag.i dennabestämmelsernadock enligt
skall sketillståndsprövninganförtavsnittVi har i 7.1 att av

enligtdispensermed stödbedrivsverksamheter avsom
Avjuli 1981.före den llydelse1969:387 i dessmiljöskyddslagen

skallintedispensernadärförstycke framgårandraparagrafens att
dockskalli dispensernameddelatsvillkor hargälla.fortsätta Deatt som

blirnormalabestäms. Dettills någotgälla attfortsätta annatatt
i tillstånd.villkorvillkoren ersätts ettav

enligt kap.8 §meddelade 23skalli dispensVillkoren anses varaen
stöd 23tillsynsmyndighet medinnebär bl.a.miljöbalken. Detta att aven

meddelaoch kunnavillkorenefterlevnadenkontrollerakap. skall nyaav
brottkapitelenligt dettaförbudförelägganden eller motsamt att

stycket 29.förstaenligt kap. 6 §bestraffas 26villkoren kan

ikraftträdandemiljöbalkensförehar inlettsärenden§ Mål och6 som
detbestämmelser,äldrebedömas enligtoch inteskall handläggas om

Bestämmelsernalag.dennaföljer något annat omav
skallmiljöbalken§kap.kap. och 18 46miljökvalitetsnormer i

omedelbart.tillämpas
överklagade ellerskallMiljööverdomstolenMiljödomstolarna och i

miljöbalkensförehar inlettsärendenmål ochöverlämnade som
frågamiljöbalkenbestämmelsernaikraftträdande tillämpa ii om

Äldre ifrågatillämpasfortfarandeskall dockbestämmelserförfarandet.
miüökonsekvensbeskrivningar.om

i avsnitt 8.3.Paragrafen kommenteras

skallfastighetmiljöbalken gällerenligt§ Vad7 ägare av enomsom
ständigmedfastighetinnehardentillämpas påäven ensom

med fideikommissrätt.ellerbesittningsrätt

bestämmelsenskalltill fastighetmiljöbalken talasdet iNär ägare enom
fideikommissrätt.ochbesittningsrättständigpåtillämpas även

stadgad åborätt. Dettabl.a.besittningsrätt ärständigMed enavses
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ärftlig besittningsrätt från och med 1700-talet upplåts landbor påsom
Äldrekronohemman. bestämmelser gäller enligt lagen 1970:9957 §

införande jordabalken fortfarande för stadgad åborätt.om av
Med fideikommiss egendom till följd föreskrift i ettavses som av en

fideikommissbrev eller för skallalltid i vissett testamente stanna en
Fideikommissinstitutetsläkt. har funnits i Sverige sedan l600-talet.

Möjligheten fideikommiss i fast till åregendom kvarstodupprättaatt
Kvarstående fideikommiss skall enligt 1963:5831810. 3 § lagen om

avveckling fideikommiss upphöra den vid lagensnärav som
ikraftträdande innehavare fideikommisset avlider. Lagenvar av
innehåller dock bestämmelser uppskjuten avveckling. Avom
Kulturarvsutredningens delbetänkande Kulturegendomar och
kulturföremål, SOU 1995:128, bil. framgår det fanns1995 36att
kvarvarande fideikommiss med fastighet. dessa underTre av var
avveckling. Beträffande fideikommissens framtid märkaär att att
Kulturawsutredningen har föreslagit kulturhistoriskt värdefullaatt
fideikommiss inte skall avvecklas förrän deras långsiktiga ibevarande
sammanhållen form på SOU 1995:128 212sätttryggats annat s.

punkt iI 6 övergångsbestämmelsema till expropriationslagen
1972:719 finns bestämmelse intresse för miljöbalken.ären som av
Enligt bestämmelsen får löseskilling och intrångsersättning för en
fastighet innehas med fideikommissrätt inte lägresättas änsom som
föranleds lagens ersättningsregler. Sådan ersättning tillkommerav som
innehavaren fideikommissegendomen skall alltid nedsättas hosav
länsstyrelsen och får inte betalas innan Fideikommissnämnden harut
bestämt vad skall ske med ersättningen. Expropriationslagenssom
övergångsbestämmelse gäller vid tillämpningen miljöbalkensäven av
regler inlösen och ersättning vid ingripanden det allmänna ochom av
vattenföretag 28 kap. miljöbalken. behöver därför inte2 § Den

i miljöbalkens Övergångsbestämmelser.upprepas

Särskilda övergångsbestämmelser till miljöbalken8 kap.

§ Beslut har meddelats8 före miljöbalkens ikraftträdande attsom om
skydda och vårda område eller föremål beslut ändringett samt om av
tidigare sådana beslut skall meddelade med stöd motsvarandeanses av
bestämmelser miljöbalken. Naturvårdsområden och områden skyddadei
enligt b § naturvårdslagen14 1964:822 skall vid tillämpningen av
miljöbalken naturreservat.anses som

Om förordnande enligt kap. § tredje2 14 stycket vattenlagenett
1918:523 till skydd förorening eller kap. § lag till2 62mot samma
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antecknasupphävs, skall detändras ellerskydd för vattenförsörjningen
inskrivningsregistret.i

områdesskydd skallparagrafen framgår tidigare beslutAv att om
områdesförordnandetfortsätta Bestämmelsen omfattar bådegälla.att

gällerbeslut innehåller. Densådant och de föreskrifter dettasomsom
områdeomfattningen redan skyddatbeslut ändraäven ettatt t.ex. avom

eller lägga till föreskrifter.att
paragrafenomfattasExempel på skyddsfonner ärsom av

13NVL, naturminne §nationalpark 4 NVL, 7 §§ naturreservat
NVL,växtskyddsområden 14 b §NVL, s.k. djur- eller

ML ochmiljöskyddsområden 8naturvårdsområden 19 NVL, §§ a
omfattas biotopskyddvattenskyddsomräden 19 kap. VL. Vidare2 §

enskilda fall,21 fall området har pekats i§ NVL, i de där samtut
vidgatsstrandskydd 15 NVL, området i enskilda fall har§ utövernär

den generella 100-metersgränsen.
enligt redan upphävdParagrafen gäller skyddsfonneräven

miljöbalkenslagstiftning, mån skydd fortfarande fanns vidi den detta
betydelseikraftträdande. skyddsfonn fortfarande harEn ärstorsom

naturvårdslagenförordnanden till skydd för landskapsbilden enligt 19 §
punkt i1964:822 den januari Enligt 6i dess lydelse före 1 1975.

i naturvårdslagenövergångsbestämmelsema till års ändringar1974
enligt i dessgäller i fråga förordnanden har meddelats 19 §om som

förordnarintill dess länsstyrelsentidigare lydelse äldre bestämmelser
annat.

skyddsformernaVårt förslag innebär naturreservat,att
enligt bnaturvårdsområde och det särskilda skyddet 14 §

område slåsnaturvårdslagen för djur- eller inom visstväxtart etten
SOUtill skyddsfonn, benämns 1996:103,naturreservatsamman en som

skall enligtdel Miljöbalkens bestämmelser314 naturreservats. om
påi paragrafens första stycke tillämpasden andra meningen även

ellerområden naturvårdsområde eller "djur-skyddassom som
växtskyddsområde" enligt tidigare beslut.

får detBeträffande skyddsfonner i sedan tidigare upphävda lagar
efter i miljöbalkenomständigheterna vilken skyddsforrnavgöras som

skall tillämpas. Vid bedömning har områdesskyddets syftedenna störst
betydelse. vidare från finns förVägledning kan hämtas de regler som

hitta någon motsvarighet iuppnå syftet. Om det inte gåratt att
miljöbalken bör det gamla förordnandet områdesskydd omprövas.om

Föreskrifter enligt till skydd förorening eller1918 års vattenlag mot
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till skydd för vattenforsörjningen antecknades vid sin tillkomst i
fastighetsboken. Om de ändras eller upphävs därför detmåste ävennu
antecknas. framgår paragrafensDetta andra stycke.av

§ Strandområden9 vid fastställdutgången 1975 ingickjuni isom av
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall omfattasinte av
strandskydd enligt miljöbalken, det bestäms någotinte annat.om

Paragrafen punkt i övergångsbestämmelsema års4 till 1974motsvarar
ändringar i naturvårdslagen SFS 1974:1025.

Fortfarande finns antal stadsplaner och byggnadsplaner enligtett stort
byggnadslagen 1947:385. Dessa gäller enligt kap. och17 4 § plan-
bygglagen 1987:l0 detaljplaner. Fastställda gällergeneralplanersom
enligt kap. lag17 3 § områdesbestämmelser. detNärsamma som
generella strandskyddet infördes år undantogs områden ingick1975 som
i fastställda generalplaner, stadsplaner eller byggnadsplaner. Detta
undantag bör enligt vår mening finnas kvar i fortsättningen.även

Strandområdet förblir undantaget från strandskyddet denäven om
gamla planen upphävs jfr SOU ffoch1990:38 231 1990/91:90s. prop.

Om inte planen410 plan-motsvarande plan enligtersättss. av en
och bygglagen ofta lämpligtdet länsstyrelsen fattar beslutär att attom
införa strandskydd.

§ Förordnanden10 undantag från meddelatsstrandskydd harom som
enligt § andra stycket första15 naturvårdslagen 1964:822meningen

dess lydelse före den juli skall1 1994 med tillämpningi omprövas av
kap. § miljöbalken8 11 den förordnande30 1999. Harjunisenast ett

dess, upphör förordnande gälla.inte innanomprövats att

Paragrafen punkt i2 övergångsbestämmelsema till demotsvarar
ändringar i naturvårdslagens strandskyddsregler kraft denträdde isom
ljuli SFS1994 1994:854.

Syftet med strandskyddet före den julil 1994 enbart att tryggavar
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Från och med nämnda
datum syftar strandskyddet dessutom till påbevara goda livsvillkoratt
land och i för djur- och växtlivet. Med stöd äldre lydelsevatten av av
15 andra stycket§ första meningen naturvårdslagen 8 kap. första13 §
stycket i vårt förslag till miljöbalk har länsstyrelsen haft rätt att
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upphäva strandskyddet områden uppenbart saknar betydelseinom som
för allmänhetens friluftsliv. Sådana områden kan dock ha betydelse för
strandskyddets syfte, bevara goda livsvillkor för djur- ochattnya

omprövning skall därför tidigare OmEn ske upphävanden.växtarter. av
omprövning inte sker den juni inträder åter strandskydd.30 1999senast

Enligt punkt i övergångsbestämmelsema till nämnda ändringar i3
naturvårdslagen skulle beslut dispens från strandskydd harett somom
meddelats enligt naturvårdslagen före den ändrade lydelsen gälla16 §a

därefter. följer i vårt förslag Någon särskildDetta 5även av
övergångsbestämmelse strandskyddsdispens behövs därför inte.om

Enligt punkt i övergångsbestämmelsema till nämnda ändringar får4
byggnader, anläggningar eller anordningar tillkommit föresom
ändringen naturvårdslagen för sitt ändamål också i15 § användasav
fortsättningen. enligt vår uppfattning självklarhet inteDetta är somen
behöver i Övergångsbestämmelser.sägas

11 § Bestämmelsen kap. § stycket miljöbalken8 16 andrai när ettom
beslut dispens från förbudet strandskyddsområdevidta åtgärder iattom
upphör, skall från och med den 1 tillämpas också1999 påjanuari
dispenser meddelade före den 1 1991.augusti

Sedan den augusti gäller i1 1991 naturvårdslagen 1964:822 att ett
beslut dispens från förbudet vidta åtgärder i strandskyddsområdeattom
upphör gälla den åtgärd intemed dispensen haratt om som avses
påbörjats inom två år eller dåavslutats inom fem år från den dag
beslutet kraft.laga Detta skall efter den januari gälla1 1999 ävenvann
dispenser meddelade före bestämmelsens införande. avsnittI 6.1
redogörs kortfattat för motiven till införa paragrafen.att

§ Föreskrifter12 för miljöskyddsområde enligt kap. §8 17ett
miljöbalken innebär inskränkningar tillstånd enligtinte av
miljöskyddslagen 1969:387.

nyhetEn i miljöbalken föreskrifter miljöskyddsområdeförär att ett
skall kunna innebära inskränkningar i tillstånds rättskraft. skallDetta
dock inte gälla tillstånd har meddelats enligt miljöskyddslagen.som
Dessa tillstånd kan dock för föreskrifterna.de strideromprövas att mot

kortEn motivering till paragrafen lämnas i avsnitt 6.1.
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§13 Bestämmelserna förlängning interimistiska förbud iom av
naturvårdslagen 1964:822 skall fortfarande tillämpas frågai om
förbud gäller vid balkens ikraftträdande.som

Då fråga har uppkommit bildande ellernaturreservaten om av om
meddelande beslut grunder för eller ytterligareett reservatav om nya
inskränkningari får länsstyrelsen enligt ll § naturvårdslagenreservatet,
för viss tid, högst år, meddela förbud länsstyrelsenstre mot att utan
tillstånd vidta åtgärder strider syftet medmotsom
reservatsföreskriftema. Om det finns särskilda skäl får det interimistiska
förbudet förlängas med högst år. Bestämmelsen kan tillämpas ocksåtre
vid skyddsformema naturminne och naturvårdsområde.

I miljöbalken kommer det enligt vårt förslag till kap.8 21 bli§ att
möjligt meddela interimistiska förbud på högst fematt år. Tiden kortas
alltså. För det sista året kommer krävas synnerliga skäl. Enligtatt
paragrafen skall den bestämmelsen inte tillämpas på förbudnya som
gäller vid balkens ikraftträdande. Detta innebär treårig förlängningatt en
skall kunna ske efter det balken haräven i kraft.att trätt

Särskilda Övergångsbestämmelser till 11 kap. miljöbalken

§14 I fråga allmänna flottleder skall fortfarande tillämpasom
bestämmelserna vattenlagen 1983:291i om

rådighet 2 kap. § och4 4 5 § förstai stycket
särskilda tvångsrätter 8 kap. § första1 stycketi

kap.9 § andra3 stycket,ersättning i §11 treaje stycket, § och14
15

vattenmål kap.prövningen 13 §13 förstai stycketav
14 kap. 3 ochutrivning i

15 kap. 9omprövning i
Vad kap.14 §3 och kap.15 §sägs i 9 vattenlagen 1983:291som
vattendomstolen skall stället gälla miljödomstolen.iom

Bestämmelsen kommenteras i avsnitt 7.2.

§15 Frågan lagligheten vattenanläggning har tillkommitom av en som
före ikraftträdandet miljöbalken tillstånd enligt vattenlagenutanav
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bedöms enligt debestämmelsermotsvarande äldreeller1983:291
tillkomst.gällde vid anläggningensbestämmelser som

vattenanläggningaräldrelaglighetsprövningEnligt vårt förslag skall av
Prövningenmiljöbalken.kap. 17 §kunna ske med stöd ll avav

gälldebestämmelsermed utgångspunkt i delagligheten skall ske som
vattenlagårsårs vattenlag, 1918vid tillkomst, dvs. 1983anläggningens

bestämmelser.motsvarande äldreeller
vattenanläggningtillståndsprövningNågon är att anse somsomav en

enligtalltså inte skebestämmelser behöverlaglig äldreenligt
miljöbalkens reglerunderkastadAnläggningen däremotmiljöbalken. är

och tillsyn.bl.a. underhållom

stycket§ andraunderhåll kap. 18§ Vad föreskrivs 1116 iomsom
vattenlagenkap. §med stöd 8 2miljöbalken gäller denäven avsom

bestämmelser haräldreeller motsvarande1983:291 rätt attgetts
vattenanläggning.använda någon annans

kap.skyldigheter 11fastighetsägaresföreskrivsVad inysom om en
harförragäller den§ miljöbalkenförsta stycket21 ägarennäräven

vattenlagenstöd kap. §underhållsskyldigheten med 14 2övertagit av
1983:291.

miljöbalk kani vårt förslag tillkap.Med stöd 25 12 §av
någonanvändamiljödomstolen rätt att annansge en person

vårt förslag i 11blir enligtfår dennavattenanläggning. Den rättsom
medunderhållsskyldig tillsammanskap. andra stycket18 § ägaren.

fanns ivattenanläggning 8använda någonMotsvarande rätt att annans
paragrafs förstabehandlad1983:291. Enligtkap. vattenlagen2 § nu

förunderhållsskyldighet gällastycke skall miljöbalkens regel ävenom
stöd äldreanläggning mednågonden får använda avannanssom

bestämmelser.
miljödomstolen imiljöbalksförslag kankap. i vårtEnligt 20 §ll

vattenanläggning istället lämna tillstånd rivaför ytvattenatt utatt en
och fullgöraunderhålla anläggningenförordna skyldigheten attattatt

övergå påanläggningens skallvad övrigt åliggeri ägare ensom
Om fastighetenutrivningen.fastighetsägare skulle skadas avsom

för dedendärefter överlåts enligt kap. 21 §ll ägarennyasvarar
paragrafsbehandladövertagandet. Enligtskyldigheter följer nusom av
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andra stycke gäller detta skyldigheten underhållaäven när att
anläggningen har övergått på den förra fastighetsägaren med stöd 14av
kap. 2 § vattenlagen 1983:292.

Miljöbalkens regler underhåll vattenanläggningar gäller iom av
övrigt för äldre anläggningar någon särskild övergångsbestämmelseutan

detta.om

Särskilda Övergångsbestämmelser till 15 kap. miljöbalken

§17 En kommunal renhållningsordning enligt §§9-13
renhållningslagen 1979:596 skall fortsätta gälla till dessatt en ny
renhållningsordning har med stöd miljöbalken.antagits av

Paragrafen kommenteras i avsnitt 7.6.

Särskilda Övergångsbestämmelser till 16 kap. miljöbalken

§18 Tavlor, skyltar, inskrifter eller därmed jämförliga anordningar som
16 kap. §5 miljöbalkeni och undantas 16 kap. §6inteavses isom
balk får bibehållas vad de bestämmelserna,trots isamma sägssom om

de har lagligen före den 1satts 1965.januariupp
Om anordning uppenbart vanprydande landskapsbilden, fårär ien

länsstyrelsen förelägga den för anordningen bortatt tasom ansvarar
den eller ändra den. Föreläggandet får förenas med Omvite.
föreläggande följs skall kronofogdemyndigheteninte efter ansökan från
länsstyrelsen verkställa beslutet. Verkställighet enligt utsökningsbalken
får då ske.

Om det finns särskilda skäl skall länsstyrelsen tillerkänna den som
har förelagts bort anordningen för förlustatt ta medersättning ett
belopp högst kostnaderna för skajfa, ochmotsvararsom att sätta upp

bort anordningen.ta

Paragrafen 47 § naturvårdslagen 1964:822.motsvarar
Enligt 16 kap. 5 i vårt förslag§ till miljöbalk behövs tillstånd för att

reklam skyltar ochsätta vissa liknande anordningar. Tillståndspliktenupp
gäller dock enligt 16 kap. 6 § inte bl.a. anordningar informerarsom om

verksamhet bedrivs på platsen. Bestämmelserna har i saken som samma
innehåll 22 första§ och andra stycket naturvårdslagen, vilka harsom
gällt sedan naturvårdslagens ikraftträdande den l januari 1965.
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ingendetfannsnaturvårdslagenikraftträdandetFöre av
1952:688naturskyddslagenenligt 22gällde §tillståndsplikt. Däremot

skylt,tavla,utomhusvaraktigtönskadeden sättaattatt enuppsom
propaganda ellerreklam,anordning förjämförligdärmedinskrift eller

länsarkitekten,medsamrådaskulleändamål förstliknande om
orsak kundenågonstorlek ellergrund sinanordningen på annanavav

landskapsbilden.komma störaatt
ingripastyckeandraparagrafensenligtMöjligheten motatt en

fanns iingripandemöjligheter tilldeanordning motsvarar som
Även hartredje stycketi detersättningsregelnnaturskyddslagen. en

motiveradErsättning kannaturskyddslagen.motsvarighet i t.ex. omvara
den harellerlänsarkitektensamråd medianordningen har satts omupp

enskildagällande lagi dågodkänts enligt 39 § vägar.om

miljöbalkentill 18-20 kap.ÖvergångsbestämmelserSärskilda

inlettsikraftträdande harmiljöbalkensföreärenden,§ Mål och19 som
enligtförrättningsmanmyndighet ellerdomstol,hos somannanen
skallstöd balkenmeddelade medföreskriftereller intemiljöbalken av

skall slutföras denna.ärenden,mål ellersådanahandlägga av
Koncessionsnämndenhareller ärendemålEtt avgjortsinte avsom

ikraftträdandemiljöbalkensvidvattendomstolellermiljöskyddför en
behörigmiljödomstoldenhandläggasskall dock därefter ärsomav

harikraftträdandetvidmålmiljöbalken. Ett inte§enligt kap. 1220 som
handläggasskall därefterVattenöverdamstølenavgjorts avav

Miljööverdomstolen.

i avsnitt 8.3.Paragrafen kommenteras

Äldre och krav påöverklagandegäller frågabestämmelser§20 i om
prövningstillstånd, om

miljöbalkensföremeddelatsbeslut harellerdom etten
ikraftträdande, eller

allmänmeddelatsbeslut harellerdom ett av enen
ikraftträdande.miljöbalkensefterförvaltningsdomstol

avsnitti 8.3.Paragrafen kommenteras
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§21 Domar och beslut eller fastighetsdomstoltingsrättsom en en
meddelar efter miljöbalkens ikraftträdande frågor regleras 28i isom
och kap.29 miljöbalken skall överklagas till Miljoöverdomstolen.

Paragrafen kommenteras i avsnitt 8.3.

§22 Beslut förrättningsman meddelar efter miljöbalkenssom en
ikraftträdande frågor reglerasi 12 kap. vattenlagen 1983:291isom
skall överklagas till miüödomstolen.

MiljödomstolenNär sådana överklaganden skallprövar den tillämpa
13 kap. 30-33, 36, 38, 41-43 och 45 §§, §första46 stycket, §§47-50

56-63 §§ vattenlagen 1983:291.samt Vad vattendomstolsägssom om
skall gälla miljödomstol. Vad 61 § nämndemäni skallsägssom om
gälla sakkunniga ledamöter.

Paragrafen kommenteras i avsnitt 8.3.

§23 Tillstånd, godkännanden eller dispenser enligt äldresom
bestämmelser har lämnats för obegränsad tid får vid omprövningen
tidsbegränsas enligt 18 kap. 1 § första stycket miljöbalken, om

det följer Sveriges internationella åtaganden sådanav att en
tidsbegränsning skall ske, eller

tidsbegränsning kunde ske vid enligt de äldreomprövningen
bestämmelserna.

Paragrafen kommenteras i avsnitt 8.1.

24 § Vägar, allmännajärnvägar, farleder eller flygplatser behöver inte
enligtprövas 19 kap.regeringen 1 § 18-21 miljöbalken, de harav om

börjat anläggas före den 1 2001.januari

Paragrafen kommenteras i avsnitt 8.1.

16-1253S
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1983:291vattenlagensunderutförtsharvattenföretag§ Om25 ett
bevisningsskyldig frågatillstånd, företagaren igiltighetstid är omutan

utfördes.företagetråddeförhållanden innande i vattnetsom
utförtshardikningvattenföretaggäller andra änDetsamma som

tillämpliglagengiltighetstid den1918:523vattenlagensunder varom
företaget.på

bestämmelsekap. 9 §innehåller i 18miljöbalkförslag tillVårt omen
verksamhetrådde innanförhållandeni frågabevisskyldighet ensomom

verksamhetsutövarenbestämmelsenEnligtigång. ärsattes
tillstånd.bedrivitsharverksamhetenbevisningsskyldig utanom

1983:291vattenlagenkap. 6 §frånhämtats 4Bestämmelsen har men
vattenföretag.verksamheterandratillämplig på ängjortshar även

bedrivitsharverksamheterbarabestämmelse gällerMiljöbalkens som
övergångsbestämmelsegiltighetstid. Enmiljöbalkenstillstånd underutan

fannsbevisningsskyldighetvid liv denför hålladärförbehövs att som
bestämmelsermotsvarande1983:291 ochvattenlagenenligt kap. 6 §4

utformatsharvattenlagårstill 1918Anknytningenvattenlag.årsi 1918
påkravetomfattadesdikning intedelsbakgrund att avmot av

delvisvattenföretagdefinitionendelstillståndsplikt i den lagen, varav
annorlunda.

i dagredanbevisregel gällerliknandeintediskuteraskanDet enom
detta. Ilagregleravsaknadenområde,vattenlagensutanför trots omav

tillframårs vattenlagbevisregel i 1918tidigarefall gälldevart
miljöbalkensAttvattenföroreningar.tillkomstmiljöskyddslagens

detpåberorvattenföretagbehandlarövergångsbestämmelse endast att
Någrai dag.lagregel finnsområdepå dettaendast är ensom

övergångsbestämmelse.miljöbalkensinte drasfår alltsåmotsatsslut av

miljöbalkentill kap.21ÖvergångsbestämmelserSärskilda

miljöbalken§§ochförverkande kap. 3 421Bestämmelserna§ i26 om
balkensföretillhar kommitvattenanläggningargäller också som

myndighetsdomstols ellernågonikraftträdande, även annanom
lämnats.hellerochhar behövtstillstånd inteinte

införande1983:292stycket lagentredje§19Paragrafen motsvarar om
bestämmelsermiljöbalkensinnebärvattenlagen. Den att omav
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förverkande blir tillämpliga också på vattenanläggningar saknarsom
äldre tillstånd.

§27 Vid enligt 21 kap.omprövning 5 § miljöbalken tillståndettav
enligt miljöskyddslagen 1969:387 får produktionsmängd elleren

omfattning verksamheten tillståndetannan ändrasiav angettssom mot
tillståndshavarens bestridande endast enligtnär omprövningen görs
första stycket

Paragrafen kommenteras i avsnitt 8.4.

§28 Bestämmelsen 21 kap. §5 förstai stycket 1 miljöbalken attom
fåromprövning år efter dettiogöras tillståndsbeslut haratt ett vunnit

laga kraft innebär någon inskränkninginte omprövningstiderav som
har bestämts domar och besluti meddelade enligt äldre bestämmelser.

Paragrafen kommenteras i avsnitt 8.4.

29 § Ett tillstånd enligt vattenlagen 1918:523 till Vattenkraftverk eller
vattenreglering för kraftändamål eller villkoren för sådant tillståndett
får enligt 21 kap. §omprövas 5 första stycket 1 miljöbalken tidigast

efterår den dagtrettio då företaget enligt meddelade föreskrifter skall
fullbordat, någotinte följervara andra stycket.annat Omom av

harnyprövning enligtgjorts vattenlagen 1918:523 får sådanen
tidigastomprövning göras år efter den dagtrettio då domen om

laga kraft.nyprövning vann
Om företaget skulle ha kunnat underkastas enligt kap.4nyprövning

vattenlagen 1918:523 vid tidpunkt efter den 31 december 1983 fåren
så denomprövning förgöras snart gällande tiden harnyprövning gått

ut.
Ett tillstånd enligt vattenlagen 1918:523 eller villkoren för ett

sådant tillstånd får enligt 21 kap.omprövas 5 § första stycket 6
miljöbalken endast förändringen hari skettomgivningen efter denom

december31 1983.



SOU 1996: 147Övergångsbestämmelser92

införande1983:292lagendelvis 20 §Paragrafen avommotsvarar
vissaomprövningbestämmelserinnehåller närDenvattenlagen. avom

ske.fårtidigastårs lag1918enligtmeddeladetillstånd

fårmiljöbalkenstycket 11första§kap. 5enligt 21§ Omprövning30
tillmeddelatsvillkor harellerhar vidtagitsanordningarnärgöras även

äldre lag.bestämmelsermotsvarande istödmedskydd för fisket av

1983:292stycket lagenfjärdedelvis 19 §Paragrafen ommotsvarar
fiskeavgifteräldrebl.a.den kanEnligtvattenlagen. äveninförande av
åsyftas 3bestämmelser äräldremiljöbalken. Deenligt somomprövas

och 10kap. 81983:291 2vattenlagenkap. 5 §och samtkap. 10ll §
1918:523.vattenlagen

särskildsådankanmiljöbalkenenligt§ Omprövning göras31 enav
vattenlagen§41kap.2förfoga irättighet vattnetöveratt avsessom

1918:523.

1983:292lagenstycketandradelvis 19 §Paragrafen ommotsvarar
vattenlagen.införande av

förfogarättighetersärskilda över vattnetskallparagrafenEnligt att
enligt1918:523 kunna omprövasvattenlagen§enligt kap. 412

frihet,och"dentaladesbestämmelsenämnda rättmiljöbalken. I somom
"annantaladesVidarefiskeverk".ochbergverk, kvarnarförunnad omär

förfogaövrigteller ivattendrag överuppdämmaellerrättighet stängaatt
förförmåntillservitutkaraktäreni regelharRättigheternavattnet". av

särskildfinns§ligger. I 37vattenanläggningfastighet där enenen
omprövning.ersättning vidtillbegränsningbestämmelse rättenavom

miljöbalkentill kap.23ÖvergångsbestämmelserSärskilda

kap.enligt 23beslutatförbud skallföreläggande eller§32 Ett anses
enligtdetbeslutathartillsynsmyndighetmiljöbalken, enom

bestämmelsermotsvarande§ eller2lagbestämmelser ii angessomen
stödmedmeddelatsharföreskriftereller enligtlagäldre avi som

bestämmelser.sådana
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Den tillsynsverksamhet pågår i samband med miljöbalkenssom
ikraftträdande bör fortgå ostörd och avbrott. Förelägganden ochutan
förbud har meddelats centrala, regionala eller lokalasom av
tillsynsmyndigheter fore ikraftträdandet bör därför gälla efter denäven
tidpunkten. Detta åstadkoms bestämmelse attgenom en om
föreläggandena och förhuden beslut enligt balken. Av 5 §anses som
andra stycket framgår villkor i gamlaäven dispensbeslutatt enligt
miljöskyddslagen skall gälla förelägganden enligt 23 kap. 8 §som
miljöbalken.

Genom vårt förslag utvidgas möjligheterna till verkställighet av
tillsynsmyndigheters beslut kronofogdemyndighetens försorg.genom
Även tillsynsmyndighetens möjlighet besluta rättelse på denatt om
felandes bekostnad utökas. Nu behandlad paragraf medför att
verkställighet och rättelse enligt balken kan genomförandeävenavse av
beslut har meddelats före balkens ikraftträdande.som

§ Särskild33 handräckning enligt kap.23 16 § andra stycket
miljöbalken får meddelas vid haräven begåtts föregärningen som
miljöbalkens ikraftträdande, straffbargärningen dennärom var
begicks.

Enligt paragrafen får särskild handräckning enligt miljöbalken ske även
gärning har begåttsnär före ikraftträdandet. En förutsättning för dettaen

gär-ningenär straffbaratt den begicks.även närvar

Särskilda Övergångsbestämmelser till 27 kap. miljöbalken

§34 Bestämmelserna miljösanktionsavgift kap.27 miljöbalkeniom
tillämpas endast på överträdelser har efter balken harägt attsom rum

kraft.trätt i
Bestämmelserna miljöskyddsavgift miljöskyddslageni 1 969.38 7om

skall fortfarande tillämpas mål och ärendeni sådan avgift,om om
ansökan påförande avgift har kommit till Koncessionsnämndeninom av
för miljöskydd miljöbalken träddeinnan kraft.i

Paragrafen kommenteras i avsnitt 10.2.
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miljöbalkentill 28 kap.ÖvergångsbestämmelserSärskilda

vidskaderegleringmiljöbalkenkap.reglerna 28för§ stället35 I i om
gällabestämmelseräldreskall idet allmännaingripandenvissa av

harbeslutgrundinlöseneller påtillfråga ersättningrätt somavom
ikraftträdande.balkensmeddelats före

i avsnitt 11.1.Paragrafen kommenteras

eller1918:523vattenlagentillstånd enligt§ Vid36 omprövning ettav
frågaföljandebestämmelser gäller ersättningäldre imotsvarande om

miljöbalken.§§enligt kap. 20-2228
stycket§ tredjekap.andelskraft 2128Vad isägs omsom

överföringbeträffandetillämpasmiljöbalken ersättningäven avgenom
juli 1974.denlydelse före 1dess1918:523vattenlagenkraft enligt i

andra-fjärde stycket§kap. 2228vadstället förI isägssom
tålaskyldigtillståndshavaren ersättningmiljöbalken utanattär

med vadtillsammansdeltillinskränkningen såellerförlusten stor som,
enligthar avstått1984efter den 1tidigaretillståndshavaren januari

införandelagen 1983:292och §§14denna paragraf 12 avsamt om
produktionsvärdetjugonde det1983:291,vattenlagen motsvarar aven

magasinsvolymellervattenmängd, fallhöjdeller värdedet avsessomav
imiljöbalken.stycket§ andrakap. 2228i

skalljuli 1995denföre 1 iansökanHar gjortsomprövningom
införande1983:292§§ lagenochstället tillämpas 11 12 avom

datum.före dettaderas lydelsevattenlagen 1983:291 i

lagenoch 12delvis llstyckeParagrafens första motsvarar
miljöbalkensEftersomvattenlagen.införande1983:292 avom

påskall tillämpastillståndomprövning ävenbestämmelser avom
behandladeharikraftträdandebalkensföremeddeladetillstånd nu

ochfrånundantaginnehållerendastså dearbetatsbestämmelser attom
bestämmelser.balkenstillägg till

kap. 20 §i 28fallhar i deoch andraTillståndshavare som anges
finnskap. §omprövning. 21I 28ersättning vidtillmiljöbalken rätt en

vidErsättningersättningen.betalaskallbestämmelse somom vem
denbetalasVattenkraftverk skallandelskraft frånminskning somavav

enligtandelskraft skallVadkraftverket.har tillstånd till sägs omsom
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punkt il behandlad paragraf tillämpas på ersättningskraftäven enligtnu
1918 års vattenlag.

I 28 kap. 22 § miljöbalken finns bestämmelser begränsningom av
tillståndshavarens till ersättning vidrätt omprövning. Denna begränsning

enligt punkt iär 2 behandlad paragraf annorlunda utformadnu när
tillståndet har meddelats enligt 1918 års vattenlag eller äldreännu
bestämmelser.

I 9 kap. lagen4 § med särskilda bestämmelser vattenföretagom
finns bestämmelse begränsning till ersättning fören rättenom av

andelskraft.mottagaren Enligt 13 lagen§ införande lagen medav om av
särskilda bestämmelser vattenföretag skall detta gällaom även
ersättningskraft och andelskraft enligt 1918 års vattenlag.

Paragrafens andra stycke punkt i2motsvarar
övergångsbestämmelsema till den ändring gjordes den julil 1995som

ll och 12 lagen ändring i lagen 1983:292av införandeom om av
vattenlagen SFS 1995:346. Före den juli1 1995 gällde innehavareatt

tillstånd enligt äldre vattenrättslig lagstiftning hadeav till ersättningrätt
för kostnaderäven med anledning sådana eller ändrade villkorav nya
skadeförebyggande eller skadekompenserandeom åtgärder som

föreskrevs vid omprövning villkoren för tillståndet. Om ansökanav om
omprövning har gjorts före nämnda datum skall tillståndshavaren ha
kvar denna till ersättning.rätt

§3 7 Bestämmelserna §36 skall tillämpasi också sådan särskildnär en
rättighet förfogaatt över vattnet kap.omprövas 2 §41isom avses
vattenlagen 1918:523.

Paragrafen 13 § lagen 1983:292motsvarar införandeom av
vattenlagen.

Enligt 31 § kan rättigheter enligt kap.2 41 § vattenlagen 1918:523
förfogaatt över enligtvattnet reglernaomprövas i miljöbalken. I

kommentaren till den paragrafen redogörs kortfattat för vilka rättigheter
som avses.

Vid omprövning rättigheterna blir inteav annatom anges
miljöbalkens bestämmelser ersättning vid omprövning tillämpliga.om
Samma begränsning tillståndshavarens till ersättning börrätt dockav
gälla enligt tillstånd meddelade enligt 1918 årssom lag. Detta
åstadkoms behandlad paragraf.genom nu
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begränsningmiljöbalken§Bestämmelsen kap. 2328§38 i avom
tillstånd enligtinnehavareskall gällatill ersättningrätten av
bestämmelsernabestämmelser,äldreeller1918:523vattenlagen om

skallvattenföretaget. Begränsning itillämpliga påkungsådra varom
markavvattningvattenfäretagetske detfallsådana äräven ennyaom

för bevattning.vattentäkteller en
inskränkningförlust ellerifrågagäller ocksåstycketFörsta somom
vattenföretagtillstånd driversärskiltden drabbats ettutan somsomav

1984.till före den 1kommithar januari

införande1983:292delvis lagen14 §Paragrafen motsvarar avom
vattenlagen.

bestämmelsemiljöbalken finnsstycketförstakap. §I 28 23 omen
förlorartillståndshavareförersättningtillbegränsning rätten somenav

på grundavrinningreglerafallhöjd eller attvattnetsrätt attvatten, av
i denna§vattenföretag. Av 5allmännyttigavissatilltillstånd lämnas

dentillämpasskallbestämmelsen närföljer ävenlag att
äldre lag.med stödmeddelatstillstånd harersättningsberättigades av

vattenlagårsenligtmeddelats 1918tillstånd harBeträffande som
paragrafbehandladenligtskall dockbestämmelseräldreeller ännu nu

tillbegränsningarbalkensuppfylld förförutsättning rättenatt avvaraen
kungsådraFörutsättningen reglernaersättning skall gälla. är att varom
Kungsådravattenföretag.ersättningsberättigadespåtillämpliga den var

tillhållasskulleströmfåradelbenämning på den öppensomav enen
kap. 5 §Enligt 1och flottningen.sjöfartenförmån för fisket,

uppräknadevissa särskiltkungsådra i1918:523 fannsvattenlagen
femminstvattenföringlågvatten hadevidvattendrag, avensom

kubikmeter sekund.per
äldremotsvarandelag ellerenligt årstillstånd 1918Såvitt avser

bevattningförvattentäktmarkavvattning ochbestämmelser räknas även
befintligaersättningsrätten förmedförsådana vattenföretag attsomsom

vattenföretag skall begränsas.
paragrafens andraenligttillstånd gällergamlaVad sägssom om
ikraftträdandettillkommit föreharvattenföretagstycke även avsom

tillstånd.och saknarårs vattenlag1983 som
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15 Författningskommentar till lagen om

införande lagen med särskildaav

bestämmelser vattenföretagom

Allmänna bestämmelser

§1 Lagen 0000 med särskilda bestämmelser vattenföretag ochom
denna lag träder kraft den 1 1998.i januari

Enligt paragrafen skall lagen med särskilda bestämmelser om
vattenföretag LVF och dess promulgationslag träda i kraft samtidigt
med miljöbalken, dvs. den januaril Tidpunkten1998. för
ikraftträdandet blir dock beroende miljöbalken och kanLVFnärav
komma riksdagen.att antas av

2 § Om det lag eller någon författningi hänvisas tillen annan
föreskrifter har föreskrifternavi lagen 0000 medersattssom genom
särskilda bestämmelser vattenföretag eller denna lag, skall ställeti iom
de föreskrifterna tillämpas.nya

För kommentar bestämmelsen hänvisas tillen av
författningskommentaren till 3 lagen§ införande miljöbalken.om av

3 § Föreskrifter gäller vid ikraftträdandet lagen 0000 medsom av
särskilda bestämmelser vattenföretag skall meddelade medom anses
stöd bestämmelsermotsvarande den lagen, de har meddelatsiav om
med stöd bestämmelser vattenlagen 1983:291 eller motsvarandeiav
äldre lag och föreskrifterna gäller områden regleras denisom nya
lagen. Detta gäller dock föreskriverinte någotregeringen annat.om
Detta gäller heller för föreskrifter har meddelatsinte som av en annan
myndighet den myndighet bestämmerän regeringen, regeringenom som
föreskriver något annat.
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bemyndiganden.fåtal Ett1983:291 innehåller endastVattenlagen ett
föreskriva hurdär regeringenexempel kap. l10 rätt attär ges

utnyttjats iBemyndigandet harbygdeavgifter skall användas.
kap.enligt vattenlagen. 6 1 §förordningen 1983:945 avgifter Iom

bemyndigandet.LVF upprepas
ikraftträdande skallmeddelats före lagensFöreskrifter harsom

Enligtföreskrifter.hunnitalltjämt gälla, de inte har ersättas nyaavom
med stödföreskrifter meddeladeskall därför sådanabestämmelsen anses

bestämmelser i den lagen.motsvarande nyaav

bestämmelsermed särskilda§ Vad enligt lagen 00004 omsom
fastighet skall tillämpas påvattenföretag gäller ävenägareom av en

eller medmed ständig besittningsrättden innehar fastighetsom en
fideikommissrätt.

tillbestämmelsen hänvisaskommentarFör aven
införande miljöbalken.författningskommentaren till lagen7 § om av

tillSärskilda Övergångsbestämmelser 2 kap. lagennya

bestämmelsersärskilda§ Genom kap. och §§ lagen 0000 med5 2 2 3
hade före lagensinskränks denvattenföretag någoninte rättom som

dom, hävd ellerikraftträdande grund någonpå urminnes annanav
vattenlagenenligt § andra stycketsärskild rättsgrund eller kap. 21

1918:523.

införande1983:292lagenBestämmelsen 7 §motsvarar avom
vattenlagen.

någrainnebär inteBestämmelserna rådighet över vattenom
Uttrycket "annanförvärvats tidigare.inskränkningar i rättigheter som

privilegiebrev elleräteriförrättning,särskild rättsgrund" lantmt.ex.avser
vattenlag fickstycket i årsskattläggning. Enligt kap. 2 andra 1918l §

hälften,tillgodogöra sigvid rinnande sidans änägarevatten ommerena
sigtillgodogjordehan trädde i kraft med stöd äldre laglagennär av

detta vid lågvatten.

stycket§ och § första§ Bestämmelserna rådighet kap. 56 2 4 4iom
lagen 0000skall enligt § första stycket 1vattenlagen 1983:291 142
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införande miljöbalken fortfarande tillämpas ifråga allmännaom av om
flottleder.

I paragrafen hänvisas till bestämmelse i miljöbalkensen
promulgationslag. Denna bestämmelse kommenteras i avsnitt 7.2.

Särskilda Övergångsbestämmelser till 4 och 5 kap. nya
lagen

§ Samfälligheter7 har bildats enligt vattenlagen 1983:291 skallsom
bildade enligt lagen 0000 med särskilda bestämmelseranses vara om

vattenföretag.

I vattenlagen 1983:291 finns bestämmelser samfälligheter i bl.a.om
kap.5-7 Bestämmelserna har överförts till lagen med särskilda

bestämmelser vattenföretag ändras i sak. Deutan attom nya
bestämmelserna kan därför svårighet tillämpas på de gamlautan
samfällighetema. Lagtekniskt uppnås detta samfällighetemaattgenom
skall bildade enligt den lagen.anses vara nya

§8 Bestämmelserna kap.3 12-25 och 27 §§, kap.i 7 §§61-65 samt
kap.8 38-45 §§ vattenlagen 1918:523 flera deltagares förvaltningom
företag har kommit till enligt den lagen skall tillämpas längesåav som

företagets förvaltning har ordnats påinte något annat sätt.

Paragrafen 26 § lagen 1983:292 införandemotsvarar om av
vattenlagen.

Beträffande samfälligheter bildade med stöd 1918 års vattenlagav
kan inte vidare de bestämmelserna tillämpas.utan Enligt paragrafennya
skall i stället de gamla förvaltningsbestämmelsema fortsätta tillämpasatt
till dess förvaltningen har ordnats på någotatt En sådansätt.annat
ändring kan ske på det i llsätt som anges
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till kap. lagenSärskilda Övergångsbestämmelser 6 nya

elleravgift enligt kap. 8 10betala årlig 2skyldig§ Om9 någon attär
motsvarande äldre lag1918:523 eller§ vattenlagen§ eller kap. 144

förhållande tillårligenbeslut räknassärskiltskall avgiften iutan om
allmän1962:381enligt lagenbasbeloppetden ändring omav

dess.avgiftsåret ochskett mellan åretförsäkring har innansom

stycket lagenfemtetredje och delarParagrafen 16 §motsvarar av
vattenlagen.införande1983:292 om av

bestämmelserfinnsvattenlageninförandelagenI 16 § omavom
årsfiskeavgifter enligt 1918regleringsavgifter ochomräkning av

bestämmelsernaenligtOmräkning skalläldre lag.vattenlag eller ännu
ske medomräkningarDärefter skall årliganormalt ske år 1984.

omräkning redanEftersom förstnämndautgångspunkt i basbeloppet.
därefterövergångsbestämmelseräcker det haskall ha skett att omennu

omräkningar.kommande
detutgångspunkt i basbeloppetske medOmräkning skall även om

omräkningenfastlagtsdär avgiftsskyldighetenhar i den dom attangetts
penningvärdet. Dettaförändringar iske med hänsyn tillskall anges

Enligtvattenlagen.införandestycket lagensärskilt i sjätte16 § om av
diskuteradidock intevår mening behöver detta upprepas nu
föreslagendet framgår redanövergångsbestämmelse, eftersom av

lagtext.

till kap. lagenSärskilda Övergångsbestämmelser 7 nya

fiskeavgift kap.och 7ändring bygdeavgift§ Bestämmelsen10 iavom
gällervattenföretagsärskilda bestämmelserlagen med§ 000016 om

§ vattenlagenkap.kap. och §§ 14också avgifter enligt 2 8 10 4samt
1918:523.

1983:292stycket lagendelvis fjärdeParagrafen 19 §motsvarar om
ochfiske-Enligt den kanvattenlagen.införande ävenav

enligt lagen1918:523enligt vattenlagenregleringsavgifter omprövas
ochfiske-vattenföretag.särskilda bestämmelser Attmed ävenom

framgårvattenlagen 1983:291 kanbygdeavgifter enligt omprövas av
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bestämmelsermed särskildalydelsen kap. 16 lagen7 § omav
vattenföretag.

med särskildaBestämmelserna kap. och §§ lagen 0000§ 7 18 1911 i
bestämmelser vattenföretag skall tillämpas påävenom

samfälligheter enligt kap. vattenlagen 1918:5233 avsersom
krafländamål,vattenreglering enbart för

samfälligheter enligt kap. vattenlagen 1918:523,7
kap. § vattenlagensamfälligheter för de ändamål 8 20isom avses

och1918:523,
bestämmelser.motsvarande äldresamfälligheter enligt

ellerdeltagare sådan samfällighetOm kretsen i enav
enligt 7kostnadsfördelningen mellan dem ändras omprövninggenom

vattenfäretagmed särskilda bestämmelserkap. § lagen 000018 om
kap. §eller godkännande överenskommelse enligt 7 19 sammaav en

samfällighet enligt den lagen bildadlag, skall nya ansesen

införandeParagrafen lagen 1983:29222 §motsvarar om av
vattenlagen.

bestämmelseroch med särskildaI kap. 18 19 lagen7 om
iförhållandenvattenföretag finns bestämmelser ändradeom

gälla ocksåsamfälligheter. följer dessa bestämmelser skallAv 7 § att
förstaårs vattenlag. skall enligtsamfälligheter bildade enligt 1983 De

på sådanai behandlad paragraf dessutom tillämpasstycket nu
regler.samfälligheter i års har motsvarighet i dagens1918 lag som en

årsförvaltningen samfälligheter bildade enligt 1918Beträffande av
äldre bestämmelser fortfarande tillämpas. Dettavattenlag skall enligt 8 §

har ordnats på någotgäller fram till dess förvaltningen sätt.annatatt
bestämmelsernaparagrafs stycke skall deEnligt behandlad andra nyanu

lagen medtillämpas också omprövning enligt 7 kap. 18 §om en
vattenföretag har medfört ändringsärskilda bestämmelser avom

äldre samfällighet.deltagarkretsen eller kostnadsfördelningen i en
ändring harskall överenskommelse sådanDetsamma gälla om en om en

enligtfastställs kap. 19 § lag.7 samma
blirsamfällighet lagen bildadföljd enligt denEn att nya ansesav en

alltså intedeltagandet blir personlig Några fastigheter äratt art.av
till konsekvenserdeltagare. Vid omprövningen bör hänsyn detas som

detta kan medföra.
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§12 Bestämmelserna kap.15 § vattenlagen9omprövning iom
1983:291 skall enligt § första14 stycket lagen6 0000 införandeom

miljöbalken fortfarande tillämpas fråga allmänna jlottleder.iav om

I paragrafen hänvisas till bestämmelse i miljöbalkensen
promulgationslag. Denna bestämmelse kommenteras i avsnitt 7.2.

Särskilda Övergångsbestämmelser till 9 kap. lagennya

§13 Bestämmelsen kap.9 § lagen 00004 med särskildai
bestämmelser vattenföretag skall tillämpas också frågaiom

andelskraft enligt vattenlagen 1918:523 och ersättningom
överföring kraft enligt lag dess lydelse före den 1igenom av samma

juli 1974.

Paragrafen 15 § lagen 1983:292 införandemotsvarar om av
vattenlagen.

Mottagare andelskraft i vissa fall i kap.regleras 9är 4 §av som
lagen med särskilda bestämmelser vattenföretag skyldig att utanom
ersättning tåla minskning den kraftmängd utgåren av som som
andelskraft. Enligt paragrafen gäller detta även mottagare av
ersättningskraft eller andelskraft enligt vattenlagen 1918:523.

14 § frågaI enligt vattenlagen 1918:523 dessersättning iom som
lydelse före den 1 juli skall1974 lämnas överföring kraftgenom av
gäller fortfarande bestämmelserna den lagen.i

På talan får miljödomstolen bestämma sådan rättighet tillpart attav
överföring kraft skall avlösas dettaersättning imot inteav pengar, om
medför betydande olägenhet för För sådan talan gällermotpart.en en
bestämmelserna talan kap. § lagen7 2 7 0000 mediom som avses
särskilda bestämmelser vattenföretag. Miljödomstolen bestämmerom
dag då skyldigheten fullgöra kraftöverföringen upphör.att
Ersättningsgivaren skall dess ha betalat föreskriveninnan

I frågapenningersättning. sådan gällerersättning i övrigtom
bestämmelserna kap.28 miljöbalken.i
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Paragrafen punkt 6 i övergångsbestämmelsema till lagenmotsvarar
1974:273 ändring i vattenlagen 1918:523. Vid tillkomstenom av
vattenlagen 1983:291 upprepades inte denna övergångsbestämmelse.
Möjligheten till avlösen ersättningskraft har fortfarandedockav
betydelse, varför bestämmelsen bör âterinföras. tillI fråga motivenom
stadgandet hänvisas till 1974:83 59, och149 214.prop. s.
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Särskilt yttrande Richard Almgren och Allertav

Alverborg

Från industrins sida välkomnar vi reforrnering miljörätten. Deten av
finns, utredningen har utvecklat i sitt huvudbetänkande, starka skälsom
för reformering det miljörättsliga regelverket. Emellertid borde deten av
enligt vår hamening gjorts förutsättningslös prövning huruvidaen av
målen för reformeringen bäst uppnås mycket bred ochgenom en
omfattande balk eller begränsad "balk" kompletteradgenom en mer av
sinsemellan väl samordnade "speciallagar". Tyvärr har utredningen

sina direktiv och den fastställda tidplanen varit förhindrad attgenom
den prövningen, vilket enligt vår mening grundläggande brist.göra är en

Att genomföra den föreslagna miljöbalken mycketär stornu en
lagändring, berör de flesta sektorer i samhället. Som framgår detsom av
särskilda yttrandet Allert Alverborg och GLars Larsson tillav
utredningens huvudbetänkande SOU 1996:103 Miljöbalken, kan inte
förslaget genomföras hel del genomgripande förändringar. Enutan en
viktig punkt, vi vill understryka, behovet stabilitet ochärsom av
förutsebarhet för verksamhetsutövare i allmänhet och särskilt för dem

har redan beviljade tillstånd.som

följdlagstiftningDen i form förordningar och föreskrifter,av som
kommer komplettera miljöbalken, bör beredas och träda i kraft vidatt

tidpunkt miljöbalken. Konsekvenserna lagändringamasamma som av
för de statliga och kommunala myndigheterna bör övervägas närmare.
En omfattande utbildning berörd hos dessapersonal myndigheter ochav
hos företagen bör genomföras innan de föreslagna förändringarnanu
kan träda i kraft.

vårFör del vill vi denna bakgrund framföra allvarliga invändningarmot
den tidplanen försnäva genomförandet. tidplanDenmot som

utredningen valt följa har lagts fast riksdagens jordbruksutskott.att av
Tidplanen har i praktiken omöjliggjort för utredningen lämnaatt ett
komplett och väl genomarbetat förslag till miljöbalk, samtidigt som
departementsbehandlingen förslaget måste forceras på orimligtettav

Vi utredningen själv bör det i nuvarandesätt. attanser vara organ som
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bäst kanläge bedöma vilken tid måste tillåtas för såväl densom
fortsatta beredningen för erforderliga förberedelser försom
ikraftträdandet. Enligt meningvår borde därför utredningen ha tagit upp

ingående diskussion vilken tidplan realistisk. Vårären om som
bedömning sådan diskussion skulle ha visat beredningenär att atten

skeborde med inriktning på riksdagsbeslut tidigast under våren 1998ett
ikraftträdande under 1999.samt

När det gäller gamla tillstånd, dvs tillstånd beviljade före miljöbalkens
ikraftträdande, innebär förslaget sådana tillstånd inte skall få behållaatt
den rättsverkan de har enligt gällande regler. Bl föreslås allaattnu a
nya omprövningsgrunder skall tillämpas fullt miljöfarligävenut mot
verksamhet med tillstånd.gamla Vi inte på detta skallsättattanser man

Ävenkunna inskränka rättsverkningama redan givna tillstånd. detnärav
gäller generella föreskrifter meddelade med stöd förslaget i kap.10av

bör det5 § finnas tydlig övergångsbestämmelse enligt vilken sådanaen
generella föreskrifter inte får innebära inskränkningar i tillstånd
beviljade enligt miljöskyddslagen.

Vi vill i övrigt med instämmande hänvisa till det särskilda yttrande som
avgivits Owe Björk.expertenav
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Särskilt yttrande Owe Björkav

Behov ävergångsbestämmelse rörande verkan s.k.av en av gene-
rella föreskrifter visavi tillstånd har meddelats enligtsom
miljöskyddslagen

avsnitt i betänkandetI 7.1 har uttalats, det kan finnas behovatt av
Övergångsbestämmelser gällervad verkan s.k. generella föreskrifterav
enligt kap. miljöbalken tillstånd10 5 § på meddelade enligt
miljöskyddslagen. Någon övergångsbestämmelse har dock inte
föreslagits. Skälet därtill det bör lämnasatt attsynes vara man anser
regeringen eller myndighet utfärdar föreskriften i över-attsom
gångsbestämmelser därtill i vad mån föreskriften skall kunnaange
medföra inskränkning i meddelat tillstånd.ett

Frågan har utvecklats under avsnitt 2 i betänkandet, någon klarmen
grundprincip har inte redovisats. å sidan, det inteDet sägs att utanena
vidare bör komma ifråga omedelbart låta generella föreskrifteratt
inkräkta på meddelade tillstånd och det krävs vägande skäl föratt tungt

tillåta detta, å andra sidan skäl detnämnsatt ettmen som om anses-
vägande eller inte resultat, d.v.s. genomslagtungt attanges samma-

den generella föreskriften, kan uppnås vid omprövningav aven
tillstånd.

Det sistnämnda har enligt min mening mycket liten tyngd.resonemanget
Vid omprövning måste skäligheten införa föreskriften prövasatten av
med tillämpning kap.3 10 § miljöbalken och under beaktandeav av
omständigheterna i det enskilda fallet. Någon prövning skersådan
däremot inte generell föreskrift utfärdas.när en

Det måste för övrigt inkonsekvent i lagen föreslåattanses en
övergångsbestämmelse föreskrifter för miljöskyddsområden inteattom
skall innebära inskränkningar i tillstånd meddelats enligtsom
miljöbalken samtidigt lämna fältet fritt för genomslag andramen av
generella föreskrifter.

En övergångsbestämmelse till kap. miljöskyddslagen borde alltsål0 5 §
infogas och omfatta kap.14 23 miljöbalken, också innebär§ ettsom
bemyndigande för regeringen eller myndighet utfärda generellaatt
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föreskrifter kan få genomslag i tillstånd meddelade enligtsom
miljöskyddslagen. Denna övergångsbestämmelse bör liksom 12 § ange

generella föreskrifter, utfärdade med stöd kap.10 5 § och kap.att 14av
miljöbalken,23 § inte får innebära inskränkningar tillstånd enligtav

miljöskyddslagen.

Behov2. övergängsbestämmelse beträffande de allmänna akt-av en
samh etsreglernas tillämplighet vid omprövning tillstånd och villkorav
för tillstånd, meddelade enligt upphävda lagar

Behovet övergångsbestämmelse härom har avfärdats i avsnitt 5.1av en
i betänkandet med hänvisning till skälighetshänsyn enligt 3 kap. 10att

miljöbalken§ kommer vid omprövning.att tas

Det väl i och för sig viss skälighetshänsynär enligt nämndasant att en
lagrum kan komma och det väl också troligt denna iäratt tas, att
huvudsak kan likvärdig med skälighetsavvägningen idag skervara som
enligt 5 § miljöskyddslagen. För vattenföretag däremot blir situationen
väsentligt försämrad. Vid omprövning vattenföretag enligt nuvarandeav
regler skall 15 kap. l0 § vattenlagen tillämpas, andra stycke harvars
följande lydelse:

"Vid omprövning enligt 3 eller får4 § sådana villkor inte föreskrivas
medför ändamålet med företaget inte kan tillgodoses ellerattsom att

förutsättningarna rubbas Villkor får inte heller föravsevärt.
tillståndshavaren, andelskraft eller andra har inrättatmottagare av som
sig efter företaget medföra kostnader står i missförhållande till desom
fördelar från allmän synpunkt kan vinnas. Hänsyn skall vidsom
omprövningen till vad tillståndshavaren enligt tidigaretas
omprövningsdomar har fått underkasta sig till förmån för allmänna
intressen."

Det har under arbetet med miljöbalken föra nämndaövervägts överatt
bestämmelse till balkförslaget, tanken härpå slutskedetiövergavsmen

det från min sida underströks hur väsentligtrots bestämmelsen föratt år
vattenföretagens del. Jag hänvisade bl.a. till den ändring i vattenlagens
promulgationslag ägde så 1995, varvid bl.a.sentsom rum som
framhölls "att begränsningarna i 15 kap. 10 § vattenlagen garantiär en
för de eller ändrade villkoren inte får alltföratt ingripandenya
verkningar för tillståndshavaren." se 1994/952135, sid. 16prop.
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det dessa invändningar till saknas motsvarandeNär trots, ennu,
övergångsbestämmelsema tillbestämmelse i balkförslaget borde iman

innebärbalken tillse den försämring rättsläget balkförslagetatt av som
för innehavare tillstånd enligt vattenlagen i fall inte drabbarvartav
vattenföretagen vid första villkorsomprövning. därförJag atten anser

bör övergångsbestämmelse säkerställer detta.man ge en som

miljöbalken3. Behov övergångsbestämmelse till kap. vad21av en
gäller omprövning tillstånd till och villkor för vattenföretagav

i förslaget till Övergångsbestämmelser har restriktion inskrivitsI 27 § en
vad gäller möjligheterna till omprövning enligt kap. miljöbalken5 §21

tillstånd enligt miljöskyddslagen däremot ingen motsvarighetav men
vad gäller tillstånd enligt vattenlagen. finner jag oacceptabelt.Detta

Skälen för förslaget i har angivits i avsnitt27 § 8.4. Där attanges
tillstånd miljöskyddslagenenligt mestadels anknutna till högstaär en
produktionsmängd, kapacitet, drifttid eller ytstorlek och vidareen
konstateras helt riktigt ändring givet tillståndatt etten av som- -
innebär inskränkning exempelvis tillåten produktionsmängd ären av en
ingripande åtgärd. sådanFör ordning finns enligt förslaget inga tungten
vägande skäl; detta motiverar den föreslagna övergångsbestämmelsen i
27

Enligt min mening finns det inte någon skillnadavgörande mellan
tillstånd enligt miljöskyddslagen och tillstånd enligt vattenlagen vad

Ävengäller definitionen tillstånd respektive villkor. tillståndnärav
lämnas enligt vattenlagen mestadels företagets omfattning ianges
kvantitativa exempelvis tillstånd bygga kraftverk medtermer, att ettsom
viss effekt eller med kapacitet kunna sluka viss högstaatt vatten-en
mängd, tillstånd med damm uppdämma i sjö elleratt vattneten en
älvsträcka till högsta höjd, tillstånd anläggaatt ettupp en
regleringsmagasin och reglera detta maximal variationmed i meteren
eller centimeter eller utnyttja maximal regleringsvolym visstetten om

m3.antal milj. Anmärkningen omprövning enligt kap.15 3 §att en
vattenlagen för förbättra vattenanläggnings säkerhet oftaatt utmynnaren
i ändring anläggningen, vilket skulle liktydigt med självaatten av vara
tillståndet till vattenföretaget ändras, i detta sammanhang oväsentligär
och dessutom felaktig. För det första har bestämmelsen omprövningom
för detta ändamål, vilken infördes så år aldrig tillämpats1989,sent som
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skulleomprövning denpraktiken och för det andra lär sådani omen -
ochvattenanläggningenaktuell sikte på förstärkabli atttasnarare-

tillståndet inskränka detsamma.utvidga än att

självai enskilda fall kan råda osäkerhet vadAtt det utgörom som
bådeoch villkor kan gällatillståndet i tillståndsbeslut vad ärett som

vattenlagen.tillstånd enligt miljöskyddslagen och tillstånd enligt För
deti förslaget,avfallsanlåggningar, särskilt omnämnda ärärsom

till visst områdeexempelvis inte ovanligt tillståndet endast knytsatt ett
i formbehandlingen olika avfall maximerasoch att typer avav av

villkor.

behandla vattenföretagfinns alltså inga vägande skäl förDet tungt att
omprövning intrång iannorlunda vad gäller möjligheterna vid göraatt

inte motiveradgällande tillstånd. Någon sådan skillnad har heller ansetts
tillståndvid omprövning tidsbegränsadet gäller möjligheternanär att

motiveringenmeddelats för all framtid. förslaget i ochHär 23 §ärsom
i avsnitt tydlig och konsekvent.8.1

alltså borde följande lydelse:Jag 27 §attanser ges

tillstånd enligt"Vid omprövning enligt kap. miljöbalken21 5 § ettav
och vattenlagenmiljöskyddslagen, vattenlagen 1983:291 äldre

i1918:523 får tillståndshavarens bestridande ändring skemot av en
omfattningtillståndet angiven produktionsmängd eller avannan

verksamheten omprövningen enligt första stycket 2."endast skernär

föralternativ kan särskild övergångsbestämmelseEtt attvara ge en
vattenlagenvattenföretag vilken då bör knyta till kap.15 10 §an

jämför därom punkt enligt följande:vad jag anfört under l ovan

tillstånd"00 Vid omprövning enligt kap. miljöbalken21 5 § ettav
1918:523 fårenligt vattenlagen 1983:584 eller äldre vattenlagen

sådana villkor inte föreskrivas medför ändamålet med företagetattsom
inte kan tillgodoses eller förutsättningarna för detta rubbas avsevärt.att
Villkoren får inte heller tillståndshavaren, andelskraftför mottagare av
eller andra kostnaderhar inrättat sig efter företaget medförasom som
står i missförhållande till från kande fördelar allmän synpunkt som
vinnas. skall vid omprövningen till vad tillståndshavarenHänsyn tas
enligt tidigare förmån föromprövningsdomar har fått underkasta sig till
allmänna intressen.
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Särskilt yttrande Staffan Westerlundav

Föreliggande betänkande i delar synnerligen tekniskt ochstora
i och för sig synnerligen aktningsvärt sekretariatsarbete.representerar ett

Samtidigt det inte särskilt tidseffektivt detaljerär ägnaatt nu
uppmärksamhet, såvida inte har anledning självatro attman
miljöbalksförslaget går relativt oförändrat igenom lagstiftningsprocessen.
Jag därför endast två saker. första tidpunktenDen förtar ärupp
ikraftträdande, den andra vid något den materiella regleringen.rör av

idpunktenT för ikraftträdande

En utredning inte till för legitimera orimliga beslut. Därför detär att är
fel föreslå l jan ikraftträdandetid1998 för balken. utskottAttatt ettsom
har bestämt den tiden sak. En utredning ska inte föreslå i enlighetär en
härmed, det orimligt. Samtidigt kan sådant uppenbartär ettom
oprofessionellt förslag dra huruvida omotiverad eller inte kan i ochen -
för sig diskuteras skugga kvaliteten på utredningens övrigaöver-
bedömningar. Endast miljöbalksförslaget hade varit såom pass
välkonstruerat balken kunnat påstå ben, dvs.att utanegna
konvulsioner i den offentliga miljövården och rättstillämpningen kunde
fungera innan mycket omfattande flora förordningar ochäven en av
andra föreskrifter hunnit utformas, skulle jag ha gjort en annan
bedömning.

Med andra ord saknar utredningen underlag för föreslå viss tidpunktatt
för ikraftträdandet. Men med den konstruktion balken har fått, ochsom
med beaktande utredningen inte detta skrivs har tagitatt närav ens
ställning till balkens roll i de oerhört många situationer speciallagdär
kanske fortfarande ska den gäller, med beaktandesamtvara som av
den synnerliga långsamhet med vilken svenska föreskrifter utformas på
miljöområdet, med beaktande miljödepartementetssamt av
hittillsvarande motvilja själv hand reglering och istora mot att ta om
stället hänskjuta sådant till centrala verk, kan inte något datum före l
jan 1999 komma i fråga.



Övergångsbestämmelser l l l1996: 147SOU

miljöbalken träder i kraftVerksamhet pågår närsom

tidigare avgivna förslaget konstruktion i kap.till miljöbalk har 3Det en
kommer svårförståelig för tillämpare. inte hellerAttattsom vara

utredningen själv förstått vi kap. skulle innebärahar det trodde 3som
framgår hur utredningen behandlat verksamheter pågår. Denav som
beskrivning kap. leder till eller i fall3 10 § ett annat vartav som nu ges

motsvarandemycket otydligare uttryckt rättsläge, vad gällt förän som
frågor under miljöskyddslagen. Problemet måste lösas bättregenom en

föreliggandeutformning kapitlet i balken, och det skrivs i3av som nu
regler ochbetänkande Övergångsbestämmelser vad gäller materiellaom

tillämpningen bör så skyndsamt möjligt förpassas dit, där10 §av som
det inte kommer uppfattas rättskälla.att som

för här alltför långt föreslå regelutformningen. FråganDet äratt
ingående behandlad i litteraturen tilloch olika förslag finns redan
regeltext för täcka frågor pådessa slags sätt,att samma som
miljöskyddslagen innebär.nu
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