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Till och chefen för Miljödepartementetstatsrådet

bemyndigadeRegeringen den april7 1993 chefen för Miljö- och natur-
resursdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgift utredaatt atten
organisationsförändringar med anledning tidigare förslag tillettav
miljöbalk. Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den 13 aprilav
1993 dåvarande hovrättspresidenten Carl Axel Petri särskild utredare.som

Vid regeringssammanträde den 24 november beslutades1994 att
uppdraget skulle omfatta lägga fram förslag till miljöbalk.även att ett nytt

har Milj öbalksutredningen.Vi antagit namnet
Beträffande sakkunniga, och sekreterare hänvisar vi till vårtexperter

huvudbetänkande SOU 1996:103 Miljöbalken skärpt och samord-En-
nad miljölagstiftning för hållbar utveckling och delbetänkande SOUen

Övergångsbestämmelser1996:147 till miljöbalken. Följande ändringar
har dock skett. har förordnats departementsrådetSom Erik Castenexperter
Carlberg fr.o.m. den 1 januari 1997, departementssekreteraren Lars-Eric
Hult fr.o.m. den 4 juni 1997, generalsekreteraren Ulrika Rasmuson
fr.o.m. oktoberden 14 1996 och enhetschefen fr.o.m. denKitty Victor

1997. Följande24 april har entledigats, Gertrud Berglundexperter
Åsafr.o.m. den 1997, Jerdenius fr.o.m.17 juni Sten och Wiklund båda

den 4 juni 1997. Vidare har kammarrättsassessom Stefan Köhler
entledigats den november22 1996 sekreterare. Kammarrättsassessomsom

förordnadesBjörn den januari sekreterare.Persson 13 1997 som
fårVi härmed överlämna delbetänkandet Följdlagstiftning till miljö-

balken.
fortsätterVi vårt arbete med andra frågor,utestående såsom

förordningar.

Stockholm den juli17 1997

Carl Axel Petri
/Lars Holmgård
Per Lagerud
Björn Persson
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Sammanfattning

huvudbetänkande SOUvårtöverlämnade vi till regeringenjuli4 1996Den
förmiljölagstiñzningsamordnadMiljöbalken skärpt och1996:103 enen-

därefter bearbetats iremissbehandlats ochFörslaget harutveckling.hållbar
lagrådsremissbeslutade den april 1997Regeringen 3Regeringskansliet. om

arbete medvårtunder slutskedetmiljöbalk. harVirörande aven
förslagen till lagrådsremissen.följdlagstiftning anpassat

arbetas ilagarskall bestämmelserna i 15lagrådsremissenEnligt samman
Allamiljöanknytning.medantal lagarfinnsmiljöbalk. Därutöver ett storten

få rimligtdenna skullemiljöbalkenarbetas in ikunde inte ettdessa lagar om
andrahuvudsakligenlagarna harutanförliggandedeomfång. Många av
dettatill balken. Iolikaoch måste påmiljöhänsynsylten sättän anpassas

därmedsambandoch utvecklar iföljdändringarförslår vi sådanabetänkande
lagar.miljöbalken och andramellanförhållandetbl.a.

verksamheterförgällerbl.a. miljöbalkenframgårbetänkandet ävenAv att
finns därföri balken. Dethar arbetats inlagar inteomfattas somavsom

åstadkommaändringar förgenomgripandebehov attsällan något attav
deländrasdockmåstebehövlig omfattning. Lagamamiljöhänsyn itas en

förslag kanBland våraanpassade till balken.tillräckligtblipunkter för att
förskallgodkännanden inteliknandetillstånd ochnämnas att nyges

Vidöverträds.miljökvalitetsnonnmedverkar tillverksamhet att ensom
tillstånd kunnameddelatvidare redanskallöverträdelse ettnormav en

reglermiljöbalkensskalländras.villkor Dessutomochomprövas om
beskrivningarsådananormalt tillämpasmiljökonsekvensbeslqivningar när

lagar.enligt andraupprättas
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Förslag till1

ändring i jordabalken;Lag om

och kap.föreskrivs kap. kap. kap. § 9 33 §Härigenom 1 6 3 3 7 3att
följande lydelse.jordabalken skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap. Fastighet och dess1 gränser

6 §

skild frånskild från fastighet blivitfastighet blivit HarHar
vattenområdevattenområde angränsandeangränsande ge-ge-

harförskjutits,törskjutits, har strandenstranden attatt nomnom
fastighetens nyttjanyttjafastighetens rätträtt ägare attägare att

mellan fastigheten ochfastigheten och områdetområdet mellan
under förutsättningunder förutsättning attatt vattnetvattnet

omfattningomfattning området ringaområdet ringa ärär avav
liderdess ickedess icke lider ochoch ägareägare attatt

bety-olägenhetolägenhet bety- skada ellerskada eller avav
hardelse. Fastighetensdelse. Fastighetens har ägareägare

enligt 2därvid enligt därvid2 rätträtt somsammasamma som
medkap. lagen 0000kap. vattenlagen 1983:291 7 §6 § sär-

skilda bestämmelsertillkommer strandägare. vatten-om
strand-tillkommerverksamhet

ägare.
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kap. Rättsförhållanden3 mellan grannar

3 §

utföra ellerDen utföra ellerDenämnar ämnarsom som
låta utföra eller liknan-grävning låta utföra eller liknan-grävning
de arbete mark skall vidtapå sin de arbete mark skall vidtapå sin
varje skyddsåtgärd kan kanvarje skyddsåtgärdsom an- som an-

nödvändig för förebygga förebygganödvändig föratt attses ses
skada angränsandepå mark. skada angränsande mark.Be- på Be-
stämmelser ersättning för förstämmelser ersättningom om
skador följdtill grävning skador till följd grävningav av
eller liknande arbete finns eller liknande arbete finns ii 32
miljöskadelagen 1986:225. kap. miljöbalken.

Medför skyddsåtgärd Medför skyddsåtgärd uppen-uppen-
barligen kostnad den barligen kostnad denhögre högre änän
skada åtgärden skada åtgärdenatt attavser avsersom som

under-förebygga, får åtgärden under- förebygga, får åtgärden
låtas. Skadan skall dock låtas. Skadan skall dockersättas ersättas
enligt bestämmelserna miljö- enligt bestämmelserna i32 kap.i

det begärs,skadelagen. Om det begärs, miljöbalken. Om
vadskall säkerhet enligt vad skall säkerhet enligt somsom

utsökningsbalkenkap. utsökningsbalken i kap.i 2 2sägssägs
för ställas länsstyrelsen förställas hos länsstyrelsen hos er-er-

arbetet börjar.arbetet börjar. sättningen innansättningen innan

Är mark, tilleller anläggning hör till angränsandebyggnad annan som
underhållet, sådanföljd vårdslöshet vid uppförandet eller brist i avav

särskild skyddsåtgärd nödvändig för förebygga skadabeskaffenhet äratt att
skallvanligt källardjup,med anledning arbete inte sträcks nedanförsomav
hörden angränsande markens anläggningenåtgärden bekostas Omägare.av

skall åtgärden stället bekostas tomträttshavaren.till itomträtt, aven

och tillkap. Allmänna bestämmelser nyttjanderätt, servitut7 rättom
elektrisk kraft.

3§

fastighetenfastighetsägaren upplåten avverka skogAv rätt attannan
eller dennaseller tillgodogöra sig andra alster fastighetenatt av
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naturtillgångar eller jaga eller fiska på fastigheten äratt att anse som
förenadnyttjanderätt, med rättigheten icke i övrigt nyttjaäven är rätt attom

fastigheten.

Vad denna balk ochisom
författningarandra sägs om

skall tillämpasnyttjanderätt
slutitsavtal haräven när ett

sidan fastig-mellan å ena en
hetsägare å andra sidanoch

kommun ellerstaten, en en
sådan ideell förening som anges

ochkap. miljöbalken16 13 §i
innebär fastighets-avtalet att

nyttja visstägarens rätt ettatt
avsiktområde inskränks i att

utvecklaeller naturvär-värna
naturvärdsavtal.den

kap. ordbruksarrende9 J

33§

jordägaren utgivitHarjordägaren utgivitHar er-er-
markavvattningförför markavvattning sättningsättning

eller lagen1983:291 enligt miljöbalkenvattenlagenenligt
särskilda bestäm-0000 medför byggande enskildeller av

vattenverksamhet1939:608 melserenligt lagenväg om om
enskildeller för byggandeeller anlägg-enskilda vägar av

1939:608enligt lagen1973:1149, fårningslagen väg om
anlägg-enskilda elleravtalet,jordägaren vägaruppsäga om

får1973:1149,skälig ningslagenarrendatom icke medger
avtalet,arrendeavgiften. jordägarenhöjning uppsäga omav

skäligicke medgerarrendatomskall ske inomUppsägning ett
arrendeavgiften.företaget fullbor- höjningår från det av

skall ske inomUppsägningdades. ett
fullbor-från det företagetår

dades.

träder kraft denlag iDenna
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stycket skallnaturvårdsavtal kap. andrastadgas i 7 3 §Vad omsom
ikraftträdande.före lagshar ingåtts dennagälla avtalinte som
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tillFörslag2

ändring i lagenLag om

innefattande Vissas.1,l902:71
elektriskabestämmelser om

anläggningar;

lagen l902:7loch 28 §3föreskrivs 2 § 2Härigenom att mom.mom.,
skall haelektriska anläggningarbestämmelserinnefattande vissas.1, om

följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

22 § mom.

frånlämpliganläggningenmeddelas endastfårNätkoncession ärom
synpunkt.allmän

meddelassärskilda skälfinnsfår endast detför linjeNätkoncession om
tillåtnahögstaför spänning inte överstigeravseddledningför är somsom

ledningen.berörsområden med nätkoncessionför despänning avsom

medmeddelas områdetområde får baraförNätkoncession utgör enom
meddelasfår inteenhet. Nätkoncessionnätverksamheten lämplighänsyn till

koncessions-medsammanfallerhelt eller delvisområdeför annatettett som
område.



Lagörslag18 SOU 1997:32

meddelasNätkoncession utlandsförbindelse får inteavser omsom en
långsiktigtförbindelsen allvarligt skulle försämra möjligheterna upprätt-att

hålla elförsörjningen i landet.

synpunkt lämp-Nätkoncession får endast beviljas den från allmän ärsom
får beviljasfor område endastlig nätverksamhet. Nätkoncessionutövaatt

det begärdaden dessutom lämplig bedriva nätverksamhet inomär attsom
området.

ornrådesbestäm-Nätkoncession får strida detaljplan ellerinte mot en
fårmotverkas, docksyftet med planen eller bestämmelserna intemelser. Om

mindre avvikelser göras.

bestämmelsernafrågorVid Utöver iprövning av om
bestämmelserlag finnsmeddelande nätkoncession dennaav

miljö-miljöpåverkanhus- rörandeskall lagen 198712 iom
koncessionspröv-balken. Vidhållning med naturresurser

kap., kap.skall och3 5tillämpas. 4ningenm.m.
miljöbalkenkap. §§ och 16 53

tillämpas.

miljökonsekvensbeskriv-Nätkoncession får Eninte över-
ansökanskall ingåtillståndlåtas ning iutan omenrege-av

förfaran-Vad gällerkoncession.eller, efter regeringensringen
på miljökonsekvens-nätmyndighe- det, kravenbemyndigande, av

planer ochbeskrivningaransökanVid prövning samtten. av
gällerplaneringsunderlag 6överlåtelse nätkoncessionom av

miljöbalken.skall stycket tillämpas. kap.femte

fårNätkoncession inte över-
tillståndlåtas utan av rege-

eller, efter regeringensringen
nätmyndighe-bemyndigande, av

ansökanVid prövningten. av
överlåtelse nätkoncessionom av

tillämpas.skall femte stycket

2 § 3 mom.

for tid, längstNätkoncession bestämd 40 år.ges
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skallnätkoncession skall nätkoncessionEnEn
villkorförenas med de villkor förenas med de somsom

ellerför begränsaför skydda allmänna behövsbehövs attatt
olägenhetelleroch enskild motverka skadaintressen rätt samt

hälsa ellerför anlägg- för människorsmed de villkor om-
hållbarfrämjautförande och nyttjan- givningen,ningens en

säkerhetsskäl hushållning medde behövs naturresurser,avsom
skyddabehövs från säkerheteneller samttryggasom annars

ochandra allmännasynpunkt.allmän intressen
enskild rått.

verk-Uppkommer genom
nätkon-samhet för vilken

enligtmeddelatsharcession
olägenhetbetydandedenna lag

nätkon-förutsågsicke närsom
meddelades ellercessionen

miljö-medverkar den till att en
kap. 1 §kvalitetsnorm enligt 5

överträds, fårmiljöbalken re-
eftereller,geringen rege-

bemyndigande, nät-ringens
föreskrivamyndigheten ytter-

villkor förändradeligare eller
minska olä-förebygga elleratt

framtiden.genheterna för

får förnätkoncession sinEn
beroendegiltighet göras attav

för densäkerhet ställs att som
skallinnehar nätkoncession

enligt §skyldigheten 3fullgöra
ochbort ledningen1 att tamom.

åtgärder för åter-andravidta
beskafen-ställning. fråga om

gäller 2heten säkerhetenav
utsökningsbalken. Sä-kap. 25 §

skallkerheten prövas rege-av
eftereller, regeringensringen

nätmyndighetenbemyndigande,
länsstyrelsenförvarasoch iav
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verksamheten be-det län där
lands-drivs. kommuner,Staten,

kommunalförbund be-ochting
säkerhet.häver ställainte

denOm det kan attantas
fjärdeställda säkerheten enligt

fårstycket tillräcklig,inte är
eller, efterregeringen rege-

bemyndigande,ringens nätmyn-
ytterligaredigheten besluta om

säkerhet.

2s§

denna lagTill enligt denna lag Till enligtansvar ansvar
be-döms be- döms gämingeninte gämingen inte ärärom om

straff lagd straff enligt brottsbal-lagd med enligt brottsbal- med
ken. ken eller miljöbalken.

lag träder kraft deniDenna

bedömasnätkoncession skall handläggas ochärende prövningEtt avom
fore denna lagsbestämmelser, ärendet har inlettsenligt äldre om

dockskallikraftträdande. Bestämmelserna miljökvalitetsnormerom
tillämpas omedelbart.
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3 Förslag till

ändringLag i lagen 1919:426om

flottning i allmän flottled;om

föreskrivsHärigenom 7 och lagen13 1919:426 flottning iatt om
allmän flottled skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Om någon stridi lag eller givna föreskrifter utför anläggning ellermot
anordning i allmän flottled skall han själv stå för den skadaannan en som

flottningen orsakar på anordningen. Utför någon anläggning eller anordning
i allmän flottled begära och invänta skyddsbestämmelser enligtutan atten
andra stycket, skall han älv förstå den skada flottningen orsakar undersom
tiden.

Menar någon utfört eller utförtMenar någon ellersom som
utföra vattenföretag där utföraatt attavser vatten-avser

allmän flottled finns, verksamhet där allmänatten en
särskilda anläggningar eller flottled finns, särskildaatt
åtgärder till skydd skada anläggningar eller åtgärder tillmot
eller intrång till följd skydd skada eller intrångmotav
flottningen bör bekostas de till följd flottningen börav av
flottande, får han väcka talan bekostas de flottande, får hanav

flottningsföreningen hos väcka talan flottnings-mot mot
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miljödomstolenhosbe- föreningenrörandevattendomstolen
bestämmelsererforderliga rörandestämmelser omom

skyddsanordningar.erforderligafrågaskyddsanordningar. I om
gällertalanfråga sådanbe-gäller Italansådan om enen

ibestämmelsernafortfarandevattenlagenstämmelsema i
1983:291vattenlagenstärrmingsmål.1983:291 omom

ståmningsmål.

13§

därå kanVärdetstadigvarande,bliva såflottningsskada attFinnes genom
det,påstårskall, ersättningstagarenförhanduppskattning utrönas, om
helaavgift underårligutgå sig iförhand bestämmaspåersättningen att vare

skäligtefteralltgång,ock påfortgå ellerflottning kommerden tid att en
ersättningenbelopp,visstmåändåmå, parternaattprövas. ense omvara

skäligt.kanbelopptill högrebestämmas än ansessom

betal-Bestämmelsernabetal-Bestämmelserna omom
läns-ersättningningläns- samtersättningning samt avav

med ned-befattningstyrelsensned-medbefattningstyrelsens
kap.ersättningsmedel 16ikap.ersättningsmedel i 16 sattasatta
skall1983:291vattenlagenskall1983:291vattenlagen

frågatillämpas ifortfarandefrågaockså itillämpas omom
flottningsskadaförersättningflottningsskadaförersättning

förhand har bestämts attbestämtsförhand harpå att somsom
beslutetIutgå på gång.beslutetgång. Iutgå på omenomen

skiljemännenskallersättningskiljemännenskallersättning
nedsättning ersättnedsättning ersätt- avange omavange om

skall ske.ningsbeloppetskall ske.ningsbeloppet

sedan det harförhand gäller,påersättning bestämsbeslut varigenomEtt
fastigheterinnehavareframtida ochkraft,vunnit laga ägareäven mot somav

beslutet.berörs av

enligtbeslutHarenligtbeslutHar genomgenom
§enligt 9 kap. 3ellerlagdenna3 §enligt 9 kap.ellerdenna lag

vattenlagenstycketandravattenlagenstycketandra
motsvarandeellerl1983 :29motsvarandeeller1983:291

ersättningbestämmelseräldreersättningbestämmelseräldre
fastställtsintrångför skada ellerfastställtseller intrångför skada

belopp,årligamed utgörutgåbelopp,med årligautgå utgör attatt
beslutetomständighetendenbeslutet attomständighetenden att
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härom har laga kraftvunnit inte härom har laga krañvunnit inte
hinder för vattendomstolen i hinder för miljödomstolen iatt att
samband med beslut samband med beslutom nya om nya
eller ändrade anordningar eller eller ändrade anordningar eller
föreslqiñer för flottleden, eller föreskrifter för flottleden, eller

efter talan deni ordning efter talan den ordningisenare senare
enligt vattenlagen gäller för enligt vattenlagen gäller försom som

stämningsmål, meddela sådana stämningsmål, meddela sådana
ändrade bestämmelser ändrade bestämmelserom er- om er-

och försättningen betal- sättningen och för betal-sättet sättet
föranledsning de ning föranleds desom av som av

ändrade förhållandena. ändrade förhållandena.

lag kraftDenna träder i den

Vad andrai § stycket Vattenverksamhet, utförts7 därsägssom om som en
allmän flottled finns, gäller också vattenföretag.
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4 Förslag till

Lag ändring iom

kommunalskattelagen l928:370;

föreskrivsHärigenom 20 § kommunalskattelagen 1928:370 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20§

Vid beräkningen inkomsten från särskild förvärvskälla skall allaav
omkostnader under beskattningsåret för intäktemas förvärvande och
bibehållande frånavräknas samtliga intäkter i eller värdepengar pengars
bruttointäkt, har influtit förvärvskällani under beskattningsåret.som

Avdrag får inte för: Avdrag får för:integöras göras

den skattskyldiges levnads- den skattskyldiges levnads-
kostnader och därtill hänförliga kostnader hänförligaoch därtill
utgifter, såsom vad skattskyldig utgifter, såsom vad skattskyldig

gåva eller ellergåvautgett utgettsom som som som
periodiskt understöd eller där- periodiskt understöd eller där-
med jämförlig periodisk utbetal- med jämförlig periodisk utbetal-
ning till i sitt hushåll; ning till hushåll;i sittperson person
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samband medisamband med kostnaderkostnader i
växande bärviltplockningvilt växande bärplockning avav

till deneller kottartill ocheller kottar denoch svamparsvampar
överstigerkostnadema intedelöverstigerdel kostnaderna inte
skattefriaintäkterskattefria dede intäkter ärär somsom

enligt 19enligt 19

denivärdet arbete,denarbete, ivärdet somavav som
forvärvsverksam-skattskyldigesförvärvsverksam-skattskyldiges

skattskyldigehet utförts denskattskyldigeutförts denhet avav
ellermakensjälv eller andreellerandre makensjälv eller avav

barnskattskyldigesdenskattskyldiges barnden somsom
fyllt 16 år;fyllt år;16

skattskyldigesdenpåskattskyldigesdenpå räntaränta
nedlagts iharkapitalnedlagtshar ikapital egeteget somsom

förvärvsverksamhet;hansförvärvsverksamhet;hans

skatter;allmännasvenskaallmänna skatter;svenska

skuld;påkapitalavbetalningpå skuld;kapitalavbetalning

kap. 1 §enligt 8§ stu-enligt 8 kap. 1 räntastu-ränta
1973:349, 52,diestödslagen1973:349, 52,diestödslagen

1941:416lagenoch52 551941:416lagenoch 5552 aa
gåvoskatt, 32 §ocharvsskattgåvoskatt, 32 §arvsskatt och omom
uppbördslagenoch 49 § 4uppbördslagenoch 49 § 4 mom.mom.

lagen12 §kap.1953:272, 5lagenkap. 12 §1953:272, 5
ochpunktskatter1984:151ochpunktskatter1984:151 omom

ochprisregleringsavgifter, 1413ochprisregleringsavgifter, 1413
1984:668lagen1984:668lagen omom

frånsocialavgifteruppbördsocialavgifter frånuppbörd avav
tullagen§arbetsgivare, 30tullagenarbetsgivare, 30 §
fordons-§1987:1065, 60fordons-1987:1065, 60 §
och 161988:327skattelagenoch1988:327 16skattelagen

mervärdes-kap. och 13mervärdes- 12kap. och 1312
och1994:200 36 §skattelagenoch 36 §1994:200skattelagen

under-1996:1030lagenunder-1996:1030lagen omom
kvarskatteavgifthållsstödkvarskatteavgifthållsstöd samtsamt

beräknaddröjsmålsavgiftberäknad ochdröjsmålsavgiftoch
uppbördslagen;enligtuppbördslagen.enligt
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avgift enligt lagen avgift enligt lagen
1972:435 överlastavgift; 1972:435 överlastavgift;om om

avgift enligt 10 kap. plan- avgift enligt 10 kap. plan-
och bygglagen 1987: 10; och bygglagen 1987: 10;

avgift enligt kap.10 §7 avgift enligt kap.10 7 §
utlänningslagen l989:529; utlänningslagen l989:529;

avgift enligt 8 kap. 5 § avgift enligt kap.8 5 §
arbetsmiljölagen l 977: l 160; arbetsmilj ölagen 1977: 1160;

avgift enligt 26 arbets-§ avgift enligt 26 arbets-§
tidslagen 1982:673; tidslagen 1982:673;

avgift enligt 21 § insi- avgift enligt 21 § insi-
derlagen 1990: 1342; derlagen 1990: 1342;

avgift enligt 22 § tredje avgift enligt 22 tredje§
stycket lagen 1993:737 stycket lagen 1993:737om om
bostadsbidrag; bostadsbidrag;

skadestånd, grundas på skadestånd grundas påsom som
lagen 1976:580 medbe- lagen 1976:580 medbe-om om
stämmande i arbetslivet eller stämmande i arbetslivet eller

lag gäller förhållan- lag förhållan-gällerannan som annan som
det mellan arbetsgivare och det mellan arbetsgivare ochar- ar-
betstagare, skadeståndet betstagare, skadeståndetnär närav- av-

ekonomisk skada;än ekonomisk skada;annat änannatser ser

företagsbot enligt 36 kap. företagsbot enligt kap.36
brottsbalken; brottsbalken;

straffavgift enligt 8 kap. 7 § straffavgift enligt kap.8 7 §
tredje stycket rättegångsbalken; tredje stycket rättegångsbalken;

belopp för vilket arbetsgiva- belopp för vilket arbetsgiva-
betalningsskyldig enligt 75är betalningsskyldig enligt 75ärre re

§ uppbördslagen 1953:272 § uppbördslagen 1953:272
eller för vilket betalningsskyl- eller for vilket betalningsskyl-
dighet föreligger på grund dighet föreligger på grundav av
underlåtenhet avdrag underlåtenhetgöra avdragatt göraatt
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1982:1006enligt lagen1982:1006lagenenligt om av-om av-
uppgiftsskyldighetochdrags-uppgiftsskyldighetdrags- och

uppdragser-beträffande vissauppdragser-beträffande vissa
sättningar;sättningar;

lagenenligtavgiftlagenenligtavgift
felparkerings-1976:206felparkerings-1976:206 omom

avgift;avgift;

lagenkontrollavgift enligtenligt lagenkontrollavgift
kontrollavgift1984:318kontrollavgift8l984:3 1 omom

parkering;vid olovligparkering;olovligvid

överförbrukningsavgiftöverförbrulmingsavgift en-en-
ransoneringslagenligtransoneringslagenligt

1978 :268;:268;1978

enligtmiyösanktionsavgij
miljöbalken;kap.30

vattenföroreningsavgiñvattenföroreningsavgift en-en-
åtgär-1980:424ligt lagenåtgär-1980:424lagenligt omom

från fartyg;föroreningderfrånvattenförorening motder mot
fartyg;

lagen§enligt 3avgiftlagen§enligt 3avgift
bemyndigandemed851975bemyndigandemedl975:85 :

in-föreskriftermeddelain-föreskriftermeddela att omatt om
utförselellerutförseleller varor;avvaror;av

lagenenligtlagringsavgiftlagenenligtlagringsavgift
beredskaps-1984:1049beredskaps-1984:1049 omom

kol ellerocholjalagringkol ellerocholjalagring avav
försörj-1985:635lagenförsörj-1985:635lagen omom

påningsberedskap naturgasom-påningsberedskap naturgasom-
rådet;rådet;

lagen18 §avgift enligtlagen§enligt 18avgift
innefattandel,l902:71innefattandel,l902:71 s.s.

elekt-bestämmelservissaelekt-bestämmelservissa omom
anläggningar;riskaanläggningar;riska
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kapitalförlust i vidare kapitalförlust i vidarem.m. m.m.
mån särskilt föreskrivs;än mån särskilt föreskrivs;änsom som

avgift enligt 10 kap. 5 § avgift enligt 10 kap. 5 §
lagen 1994:1776 skatt på lagen 1994:1776 skatt påom om
energi; energi;

ingående skatt enligt ingående skatt enligtmer- mer-
värdesskattelagen 1994:200 värdesskattelagen 1994:200
för vilken det finns till för vilken det finns tillrätt rätt
avdrag enligt 8 kap. eller till avdrag enligt kap.8 eller tillrätt rätt
återbetalning enligt kap.10 återbetalning enligt kap.10
nämnda lag; närrmda lag;

avgift enligt kap.11 16 § och avgift enligt kap. och11 16 §
kap. aktiebolagslagen13 6 § kap.13 6 § aktiebolagslagena a

1975:1385. 1975:1385.

lag träder krañ denDenna i
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5 Förslag till

Lag ändring i lagen 1929:405om

med vissa föreskrifter angående
tillämpningen här i riket svensk-av

norska vattenrättskonventionen av

den majll 1929;

Härigenom föreskrivs 1-12, 14-15, 17-18 ochatt 20-22 lagen
1929:405 med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av
svensk-norska vattenrättskonventionen den ll maj skall1929 ha följandeav
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Ansökan i mål, jämlikt Ansökan i mål eller ärende,som
konventionen anhängiggöres vid jämlikt konventionensom an-
vattendomstol, skall ingivas i hängiggöres vidett miljödomstol
exemplar det antal,utöver eller länsstyrelse skall ingivas isom
för varje särskilt fall eljest exemplar det antal,ett utöver
finnes föreskrivet. för varje särskilt fall eljestsom

finnes föreskrivet.

Skall enligt 14 Skallart. enligt 14art.av av
konventionen ansökan åt- konventionen ansökan åt-vara vara

17-02682
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förklaring,följdförklaring,följd avsessomavsom avsesav
förklaringsådanochdär,förklaring ärsådanochdär, är

skall denbilagd ansökningen,skall denansökningen,bilagd
skallVadavvisas. sagtsansökanGörsavvisas. som nuom

itillämpningickedock ägaförrättningsmanförordnande av
norskaansökanfrågakap.enligt 12till förrättning avom

får1983:291, ivattenlagen staten.
fall, förord-nämnts,som nu

mindremedmeddelasnande
Vadföreligger.förklaringsådan

ickedockskall ägasagtssom nu
ansökanfrågaitillämpning om

norska staten.av

2§

stadgasVadvattenlagen omVad i som
skallinnehåll ägaansökansstadgas1983:291 om

frågajämväl itillämpningskallinnehåll äga omansökans
Norge;iverkningarföretagetsfrågajämväl itillämpning om

uppgift å därerfordrasdocki Norge;verkningarföretagets
berörasfastigheter,belägnauppgift å därerfordrasdock som

elleråellerföretaget, ägareberörasfastigheter,belägna avsom
sådantillnyttjanderättshavareelleråellerföretaget, ägareav

ersättnings-deeller åfastighetsådantillnyttjanderättshavare
tillutgåböra ägarebelopp,ersättnings-deeller åfastighet som
egendomåskadaförellertillutgåböra ägarebelopp, annansom

iNorge.egendomskada åföreller annan
iNorge.

företagetsangårvadskall iansökningen,utfärdaskungörelse,I omsom
kandärvattenornråde,detuppgift åallenast intagasi Norge somverkningar

företaget.inverkankomma rönaatt av

3§

läns-ellerMiljödomstolenskall, såVattendomstolen
kun-såskall,styrelsen snartutfärdatskungörelsesnart om

ansök-utfärdatsgörelseöversändaansökningen, ett om
exemplaröversändaningen,ansökningshand- ettexemplar av

ansökningshandlingamatillkungörelsenlingarna jämte av
utrikestillkungörelsenjämteförutrikesdepartementet att
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tillställas vederbörande norska departementet för tillställasatt
myndighet. Sedan den förbe- vederbörande norska myndig-
redande skriftväxlingen avslu- het. Sedan den förberedande

får fortsatt behandlingtats, skxiftväxlingen avslutats, fårav
målet icke innan det fortsattäga behandling måletrum, av
från utrikesdepartementet eller ärendet icke äga rum,
kommit underrättelse innan det från utrikesdeparte-som avses
i eller4 5 kommit underrättelsementet

avsesi4eller5som

Skall frågan behandlas vid
förrättning enligt 12 kap.
vattenlagen l 983 3291, skall

förrättningsmannen, så snart
sammanträde med sakägarna

till utrikesdepartementetutsatts,
översända avskrift ansök-av
ningshandlingarna jämte upp-
gift tid och plats förom
sammanträdet. Innan under-
rättelse, nämnts,som nyss
kommit förrättningsmannen till
handa får det meddelas slut-
ligt utlåtande angående före-
taget.

Finner vattendomstolen eller Finner miljödomstolen eller
förrättningsmannen med hänsyn länsstyrelsen med hänsyn till
till omfattningen och beskaffen- omfattningen och beskaffen-
heten den utredning, heten den utredning,av som av som
ytterligare behövs, frågan bör ytterligare behövs, frågan böratt att
behandlas kommission, får behandlas kommission, fårav av
framställning detta sändas framställning detta sändasom om
till utrikesdepartementet, till utrikesdepartementet,var- var-
efter regeringen meddelar beslut efter regeringen meddelar beslut

anledningi framställningen. i anledning framställningen.av av

4§

Har till utrikesdepartementet tillHar utrikesdepartementet
inkommit meddelande, inkommit meddelande,att attsam- sam-
tycke å norsk sida erfordras tycke å norsk sida erfordras
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givitssamtyckeeller attutangivitssamtycke atteller attutanatt
skallvillkor,uppställtsdärförskallvillkor,uppställtsdärför

meddelasdäromunderrättelsemeddelasdäromunderrättelse
länsstyrel-ellermiljödomstolenförrätt-ellervattendomstolen

ningsmannen. sen.

skallsamtyckeHar vägrats,skallsamtyckeHar vägrats,
miljö-meddelasbesked därommeddelasdärombesked vatten-

länsstyrelsen;ellerdomstolenförrättnings-ellerdomstolen
ansökningenvardeochansökning-vardeoch avmannen;

länsstyrel-ellermiljödomstolenellervattendomstolenaven
avslagen.avslagen.förrättningsmannen sen

5§

samtycke,fördetOmsamtycke,för somdetOm som
uppställtssida,norskpågivitsuppställtssida,norskgivits

detankommervillkor,särskildadetankommervillkor,särskilda
huru-beslutaregeringenpåhuru- attbeslutaregeringenpå att

förbehållavillregeringenvidaförbehållavillvida regeringen
fråga,prövningensigfråga, somprövningensig avsomav

20punktenandrai art.20punktenandrai art. avavsesavavses
denSedankonventionen.idenSedankonventionen.i

föranledaskanprövningföranledaskan avprövning somavsom
underrättelseskalldettaunderrättelse ägtskalldetta rum,ägt rum,

debeslutregeringens samtdebeslutregeringens samt omom
meddeladesidanorskfrånmeddeladesidanorskfrån

tillställasvillkorentillställasvillkoren
länssty-ellermiljödomstolenförrätt-ellervattendomstolen

prövning,vidareför denrelsenvidaredenförningsmannen
iakttagandemediakttagandemed avprövning, somsom

villkorochbeslutnämndavillkorochbeslutnämndaav
ellermåletsförerfordrasavgörande.måletsförerfordras

avgörande.ärendets

förstaenligtregeringenFårförstaenligtregeringenFår
sigförbehålla pröv-stycketsigförbehålla pröv-stycket

ochfrågaviss ärningenochfrågaviss ärningen av enav en
beskaffenhetsådanföretagetbeskaffenhetsådanföretaget avav

ibestämmelsegrundpåbestämmelse i attgrundpå av enatt av en
angåendefrågamiljöbalkenfråga1983:291vattenlagen enen

kunnat prövasföretagetkunnatföretaget avangående
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regeringen, skall denprövas regeringen, skall den prövning,av
prövning, sålunda i sär- sålunda i särskilda hän-som som
skilda hänseenden kan seenden kan ankomma påan-
komma på företasregeringen, i regeringen, företas i ett

sammanhang.ett sammanhang.

6§

Stadgandet i konventionen7 meddelande tillståndart. förav om av
bestämd tid skall icke tillämpning i vadäga angår strömfall eller fast
egendom eller intresse här i riket, för räkning företaget skall verkställasvars

Meddelas tillstånd för be- Meddelas tillstånd för be-
stämd tid, skall i fråga stämd tid, skall i frågaom om
strömfall eller fast egendom strömfall eller fast egendom
eller intresse, berörs därav, eller intresse, berörs därav,som som
bestämmelserna i 15 kap. 3 § bestämmelserna i kap.24 §5
vattenlagen 1983:291 miljöbalken omprövningom om
omprövning icke gälla. Tiden icke gälla. Tiden för tillståndet
för tillståndet får icke får icke längre tillsättas 60 årsättas än
längre till från60 år det frånän det kalenderår, under vilket
kalenderår, under vilket före- företaget enligt därom meddelad

enligt därom meddelad bestämmelsetaget skall ha full-
bestämmelse skall ha fullbor- bordats.
dats.

7§

Om kungörelse eller Om kungörelse ellerannat annat
meddelande, enligt meddelande, skall införas ivatten-som som
lagen 1983:291 skall införas i ortstidning, sakägare irör
ortstidning, sakägare irör Norge, skall exemplarett av
Norge, skall exemplar kungörelsen eller meddelandetett av
kungörelsen eller meddelandet översändas till utrikesdeparte-
översändas till utrikesdeparte- för jämlikt 15 imentet att art.

för jämlikt 15 i konventionenmentet tillställas veder-att art.
konventionen tillställas veder- börande norska myndighet.
börande norska myndighet.

Vattenlagens bestämmelser Bestämmelser under-om
underrättelse rättelse delgivningsamt samtom om om av

delgivning kungörelse eller kungörelse eller medde-annatav
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vad angårskall gällalandegälla ävenskallmeddelandeannat
sakägare i Norge.isakägareangårvadäven

Norge.

8§

regeringen.meddelaskonventionen,14iFörklaring, art. avavavsessom

sådanerhållavillDensådanerhållavillDen somsom
miljö-tillharförklaring, atttillharförklaring, att vatten-

länsstyrelsenellerdomstolenansökaningivadomstolen
Idärom.ansökaningivaskola såansökningen an-därom. I

fullständigtsåskolasökningenmöjligtfullständigt uppsom
företagetsuppgivasmöjligtbeskaffenhet,företagetsgivas som

ochomfattningbeskaffenhet,medverkningarochomfattning
angivandemedverkningarvattenornrådedet avangivande av

vattenornråde,detkommerkanföretaget avsomsom av
kommakanföretaget attVattendomstolenberöras.att

ellerMiljödomstolenberöras.yttrandemedöversänder eget
medöversänderlänsstyrelsenutrikesde-tillansökningen

tillansökningenyttrandeegetpartementet.
utrikesdepartementet.

9§

angåendeansökan ettDåangåendeansökanDå ett
tillingivitsvilkenföretag,tillingivitsvilkenföretag,

inkommitNorge,myndighetiinkommitmyndighet i Norge,
skallUtrikesdepartementet,tillskallUtrikesdepartementet,till

bilagortillhörandejämtedenbilagortillhörandeden jämte
ellermiljödomstolentillsändasVadvattendomstolen.tillsändas

Vadlänsstyrelsen. sagtsgälla iskall som nuävensagtsnusom
frågagälla iskall ävenupplysningar omfråga somom

tredjeiupplysningar15punktentredje art. avsesi somavavses
konven-i15punkten art.konventionen.i av

tionen.

stycketförstaSedan de istycketförsta av-de iSedan av-
inkommithandlingarnaseddainkommithandlingarnasedda

länssty-ellermiljödomstolentilldom-skallvattendomstolentill
utfärdadennaskallrelsen genastkungörelseutfärdastolen genast

ansökan. Kun-kungörelseskallKungörelsenansökan. omom
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innehålla dels uppgift före- görelsen skall innehålla delsom
beskaffenhet ochtagets uppgift företagets beskaf-om- om

fattning de verkningar, fenhet och omfattningsamt desamt
därav kan verkningar,väntas därav kansom väntasupp- som

komma inom svenskt område, uppkomma inom svenskt om-
dels underrättelse vad sak- råde, dels underrättelse vadom om

vill hosägare, norsk sakägare, vill hos norsksom som
myndighet framställa erinran i myndighet framställa erinran i
anledning företaget, har anledning företaget, harattav attav
iaktta erinringar i iakttasamt att erinringar isamt attom om
anledning ansökan skall inom anledning ansökan skall inomav av

viss, i kungörelsen tid viss, i kungörelsenutsatt tiden utsatten
insändas till vattendomstolen. insändas till miljödomstolen eller
Kungörelsen skall innehålla länsstyrelsen. Kungörelsen skall
tillkännagivande exemplar innehålla tillkännagivandeatt ett att ett

ansökningshandlingama exemplar ansökningshand-av av
finns tillgängligt på lingarna finns tillgängligt påvatten-
domstolens kansli eller på miljödomstolens eller läns-annan
lämplig plats styrelsens kansli eller påvatten-som annan
domstolen bestämmer. Genom lämplig plats miljödomstolensom
vattendomstolens försorg skall eller länsstyrelsen bestämmer.
kungörelsen så det kan ske Genom miljödomstolens ellersnart
införas i ortstidning. Ett länsstyrelsens försorg skallexern-
plar kungörelsen skall dess- kungörelsen så det kan skesnartav

sändas till Utrikes- införasutom i ortstidning. exemplarEtt
departementet, Kammarkolle- kungörelsen skall dessutomav
giet, Fiskeriverket, länsstyrelsen sändas till Utrikesdepartementet,
och andra statliga myndigheter Kammarkollegiet, Fiskeriverket,
vilkas verksamhet kan beröras länsstyrelsen och andra statliga

ansökan till berörda myndigheter vilkas Verksamhetsamtav
kommuner. kan beröras ansökan tillsamtav

berörda kommuner.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer
underrättelse frågans fortsatta behandling där, skall också sådantettom
meddelande kungöras på harsätt angetts.som nu

Är företaget beskaffenhet, någon menlig inverkan därav här i riketattav
uppenbarligen icke erfordras kungörelse,är att motse, nämnts.som ovan
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10§

företaget bliva företaget blivaKanKan antagasantagas
för allmänna till för allmänna intressentill intressenmen men

eller flottningsamfärdsel eller flottning såsom samfärdselsåsom
betydenheteller fiske någon betydenhet eller fiske någonav av

ellereller för vattenreglerings- eller eller för vattenreglerings-
torrläggningsföretag, redan torrläggningsföretag, redansom som

sannolikhetverkställts eller med sannolikhet verkställts eller med
miljö-åliggerkan åligger vattendom- kan motses,motses,

länsstyrelseninhämta yttrande från domstolen ellerstolen attatt
från myndig-sådant hän- inhämta yttrandemyndighet, isom

hänseende harbevaka det het, i sådantseende har att som
från bevaka det allmännasallmännas rätt,rätt, ävensom att

ellerfrån styrelseeller syssloman förstyrelse ävensom
för företag,frågan beröres. sysslomanföretag, som avsom av

frågan Yttrande skallYttrande skall den beröres.avgivas inom
tid för erin-framställ- avgivas dentid för erinringars inom

be-kungörel- framställande,ande, bestämts i ringars somsom
kungörelsen.istämtssen.

11§

enligtSedan den 9 §Sedan den enligt 9 § utsattautsatta
insändandeinsändande tiden för erinringarsför erinringarstiden

ellermiljödomstolenvattendomstolen till utgått, skallskallutgått,
länsstyrelsen till regeringenyttrande huru-regeringen avge

huruvida enligtyttrandeenligt konven-vida 12art. avgeav
företaget konventionensamtycke till på 12tionen art. sam-av

svenskerfor- företagetsida kan tycke tillsvensk anses
erforderligthuruvida till följd sida kanderligt samtsamt anses

omfatt-beskaffen- följdomfattningen och huruvida till avav
beskaffenhetenochden utredning, ningenheten avsomav

ytterligarefrågan den utredning,ytterligare behövs, soman-
angåendefrågangående företaget bör behandlas behövs,

behandlasdet med företaget börkommission. Om avav
det medtill full- kommission. Omhänsyn utredningens

full-utredningensständighet kan ske, bör hänsyn tillvatten-
bör miljö-ständighet kan ske,domstolen också meddela huru-

länsstyrelsendomstolen samtycke domstolen ellervida enligt
enligthuruvidaoch för sådant fall också meddelabör lämnas

lämnas ochförslag till de villkor, denna samtycke börsomavge
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därför uppställas. för förslag tillbör Yttrandet sådant fall avge
därförskall åtföljas samtliga till de villkor, börav som

Yttrandet skallärendet hörande handlingar. uppställas. åt-
beslut följas samtliga till ärendetAvskrift regeringens i avav

Avskriñskall tillställas hörande handlingar.ärendet vatten- av
beslut ärendetdomstolen. regeringens i

miljödomstolenskall tillställas
eller länsstyrelsen.

12§

miljödomstolen skallellerYttrande 8 Näriavsessom
enligt eller 11 §vattendomstolens 8ll § sigyttra avgesavges av

domstolens ord-ordförande. frågans be- yttrandetOm av
förande. beskaffen-påkallar det, skall Om frågansskaffenhet

skall hantekniske het påkallar det,han samråda med den sam-
och deråda med miljörådetledamoten och nämndemännen.

Erfor-sakkunniga ledamöterna.särskild undersökning,Erfordras
undersökning, fårdras särskildordföranden uppdra denfår
uppdra miljö-med eller ordförandentekniske ledamoten att

biträderådet med ellerbiträde nämndeman utanattutan av
ledamot verkställasakkunnigverkställa sådan. av

sådan.

kungörelserutgifter anledningKostnaden för undersökningen och i av
betalas statsmedel.och dylikt av

14§

iFörklaringFörklaring i art.art. avsessomsom avses
meddelasmeddelas konventionen,konventionen, 2222 avav

eller länssty-miljödomstolvattendomstol. Ansökan om avav
sådan för-relse. Ansökansådan förklaring inges till om

till miljödomstolenvattendomstolen exemplar. klaring ingesi tre
efter utgången eller länsstyrelsen iGörs ansökan tre exem-av

efterstadgade tiden, plar. ansökanden 22 Görsi ut-art.
stadgadegången den i 22skall den avvisas art.vatten- avav

tiden, skall den avvisasdomstolen. av
länsstyrel-miljödomstolen eller

sen.
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förklaring, med förklaring,samband med sambandI I
första stycket,första stycket, ii nämntsnämnts somsom

skall också skall också prövningprövning ägaäga rum av rum av
fråga i 3 2fråga i 3 2 art.art. avses mom.som avses mom. som

beskaffen-beskaffen- eller ocheller och 66 är ärart.art. av av
enligtskolat enligt het besked däri skolathet besked däriatt att
med-i miljöbalken ivattenlagen 1983:291 tas tas uppupp

företaget. givande till företaget.medgivande till

ansökningshandlingamaansökningshandlingama HarHar
föreskrivet antalantal iföreskrivet ingivitsingivits i

eller finner miljödom-finner exemplarexemplar eller vatten-
flerastolen eller länsstyrelsenflera exemplardomstolen vara

erforderliga ellerexemplareller innehåller ickeerforderliga vara
handlingarna be-innehåller ickehandlingarna behövliga upplys-

be-förhövliga upplysningarför behandlingenningar av en
fråga,denna handlingenfråga, i somav ensom avses

paragraf, fårdennafår vattendomstolen iparagraf, avses
eller länsstyrel-miljödomstolensökanden inomförelägga att

sökanden inomföreläggafullständiga vadtidviss attsom sen
vadtid fullständigavid visssålunda brister äventyr, somom

vidansökningen sålunda bristerförsummas,det äventyr,att om
ansökningendet försummas,förfallen.kan förklaras att

förklaras förfallen.kan

15§

behandlingenAngåendebehandlingenAngående avav
skall ifråga, i 14skall ifråga, i 14 som avsessom avses

vaddelar gällavad tillämpligatillämpliga delar gälla somsom
ansök-beträffandeföreskrivitbeträffande ansök-föreskrivet ärär

miljöbalken.ningsmål ivattenlagenningsmål i
1983:291.

17§
ärende,Ansökan ellerärende,Ansökan eller somsom

elleri 9 14elleri 9 14 tastas upp avavsesupp avavses
eller läns-miljödomstolvilkens denvattendomstol, inomden

vilkens områdestyrelse,inverkan på inomområde den
vattenför-den inverkan påvattenförhållandena, det ärsom

det frågahållandena,uppkommer.fråga är om,somom,
uppkommer.
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1s§

Vad i vattenlagen Vad stadgassom som om
1983:291 stadgas skyldig- skyldighet del kostnadeniatt taom
het del i kostnaden för för företag elleratt ta ett ett att utge
företag eller bidrag till bidrag till detta skallatt utge även
detta skall tillämpas på tillämpas företag,även på enligtsom
företag, enligt konven- konventionen verkställs till för-som
tionen verkställs till förmån för mån för strömfall eller fast
strömfall eller fast egendom egendom eller härintresse i
eller intresse här riket.i Hänsyn riket. Hänsyn skall dock tas
skall dock endast till endast tilltas härnytta, nytta, som

här uppkommer uppkommer företaget.som genom genom
företaget.

Skall till följd överenskommelse, konventionen,i 10art.av som avses av
skyldighet del i företag åvila fast egendom eller intresseatt ta iett även
Norge, skall vid tillämpningen denna paragraf såsom kostnad förav
företaget endast den del därav, enligt nämnda överenskommelseanses som
faller på egendom eller intresse här riket.i

20§

Är Ärmed vattenföretag enligt med vattenföretag
vattenlagen 1983:291 förenad förenad skyldighet för tillstånds-
skyldighet för tillståndshavaren havaren erlägga bygdeavgift,att

erlägga bygdeavgift, skall skallatt vad sålunda stadgatssom
vad sålunda stadgats lända lända till efterrättelse iävensom
till efterrättelse i fråga fråga företag,även vartill tillståndom om
företag, vartill tillstånd med- meddelas enligt konventionen.
delas enligt konventionen. Sådan skyldighet får dock icke
Sådan skyldighet får dock icke åläggas till förmån för intressen
åläggas till förmån för intressen riket. Vid bestämmandeutom av

riket. Vid bestämmande antaletutom avgiftsenheter och inpla-av
antalet avgiftsenheter och inpla- cering avgiftsklassi skall hän-
cering i avgiftsklass skall hän- endast till verkningarnatassyn

endast till verkningama här riket.itassyn
här i riket.
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första får, skäligt med hänsyn tillAvgift i stycket det äravses omsom
konventionen eller andraavgiftsskyldighet ålagts enligt 8art.som av

helteljest stadgat eller ocksåomständigheter, lägre vadsättas än ärsom
efterges.

21§

stadgatVad stadgat Vad i 12 §i 12 § är är omom
skallskall yttrande, däryttrande, där ägasägs,sägs, ägasom som

frågafråga tillämpning jämväl ijämvältillämpning i omom
upplysning,upplysning, meddelandemeddelande avav

konven-konven- enligt 16enligt 16 art.art. varom avavvarom
inkommerframställningframställning inkommer tionentionen

eller länssty-till miljödomstolentill vattendomstolen.
relsen.

nämndaupplysning, imyndighet här i riket inhämtaVill avsessom
förinsändas till utrikesdepartementetartikel, skall framställningen därom att

myndighet.vederbörande norskatillställas

22§

säker-ställandeställande säker- FrågaFråga avomavom
het, i 11het, i 11 art.art. avavsesav somsom avses

beträffan-beträffan- konventionen,konventionen, prövasprövas
ansökanför vilketansökan de företag,de företag, för vilket

medsambandmed här i riket, iriket, sambandhär i i görsgörs
företaget eljesteljest tillstånd tilltillstånd till företaget samtsamt

samtycke tillvid meddelandesamtycke tillvid meddelande avav
ordning,företaget eller denden ordning, iföretaget eller i

och 15och i 14i 14 15 ärär somsom
fall.föreskriven för därdär fall.föreskriven for avsettavsett
till-säkerhetsäkerhet till- Angående sådanAngående sådan

föreskrivet iföreskrivet lämpas vadlämpas vad i ärär somsom
0000 medkap. lagenvattenlagen 9 3 §22 kap. 3 §

bestämmelsersärskilda1983:291. om
vattenverksamhet.
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kraftlag träder i denDenna

törätmingsmanikraftträdande har inletts hosföre denna lagsMål ensom
bedömas enligt äldreMålet skall handläggas ochslutföras denne.skall av

bestämmelser.

vattendomstolhoslags ikraftträdande har inlettsMål före denna ensom
enligt kap.behörig 20den miljödomstolskall därefter handläggas ärsomav

miljöbalken.8 §
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Förslag till6

1942:335i lagenändringLag om

förskyddsåtgärdersärskildaom

kraftanläggningarvissa m.m.;

särskilda1942:335och lagenföreskrivs 12 13Härigenom att om
lydelse.följandeskall hakraftanläggningarskyddsåtgärder för vissa m.m.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

enligttillståndMåltillstånd enligtMål omom
till anläggning,miljöbalkentill1983:291vattenlagen soman-

ellereller 2under 1eller 2 §under § 1 sägs,2läggning, som
ombyggnad, änd-till väsentligväsentligtilleller2 sägs,

sådanutvidgningellereller ringändringombyggnad, ut- av
medfåranläggning inteanläggningsådan avgörasvidgning av

prövningsmyndighetensmindremindremedfår inte avgöras
föreligger.utlåtandeutlåt-prövningsmyndighetens

föreligger.ande
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Vad förstai stycket stadgat gäller tillståndockså ärende angåendeär
enligt lagen 1902:71 innefattande bestämmelser2 § 1, vissas. om
elektriska anläggningar, till utförande elektrisk underledning 2 § 3 iav som
denna ärendelag angående koncession 160enligt lagen 1978:sägs samt om

rörledningar, dockvissa ärendet rörledning för transportom avser av
fjärrvärme.

13§

ökning i byggnads- ökning byggnads-Den Den i
kostnaden, föranleds kostnaden, föranledssom av som av
skyddsåtgärder enligt denna lag, skyddsåtgärder enligt denna lag,

vid denskall inte i beräkning vid den skall inte i beräkningtas tas
kap. kap.prövning i 3 § prövning i 11 64som avses som avses

vattenlagen 1983:291. miUöbalken.§

skall beaktasVid meddelande tillstånd i första stycket12 §av som anges
de föreskrifter prövningsmyndigheten meddelat frågahar i omsom

utförande.vattenanläggningens

kraftlag träder i denDenna
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Förslag till7

1947:576ändring i lagenLag om

inkomstskatt;statligom

statlig1947:576lagen§ 2föreskrivs 25Härigenom att ommom.
följande lydelse.skall hainkomstskatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

25 § 2 mom.

andel iellermarköverföringlikställsfastighetMed avyttring sam-avav
lotteruppdelning iochenligt kap.fastighetsreglering 5fállighet ge-genom

1970:988,fastighetsbildningslagen över-kap.enligt llklyvning omnom
delvis ihelt ellerersättningskeruppdelningenellerföringen mot pengar,

denlag. Harkap.enligt 8inlösenmarkavstående sammasamt genomav
överföringgrunderhållit påskattskyldigiersättning en-enavsom enpengar

000överstigit 5lag intekap. nämndaenligtuppdelning llellerligt kap.5 en
ersättningen iskattepliktig. Omdel vinstennågondock intekronor, är av

såinkomstskattepliktigskallkronor, tasöverstiger 0005 uppsompengar
medminskadiersättningenhela realisationsvinstendelstor pengar,somav

uppdel-elleröverföringenvederlaget förtotaladetkronor,0005 utgör av
inkomstenskattepliktigadendockkronor,minskat med 0005ningen, att

ersättningendeldenbelopptill högreskall än motsvararinte tas avsomupp
kronor.000överstiger 5i pengar som
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Avyttring fastighet Avyttring fastighetav anses av anses
vidare föreligga vidare föreligganär ägare när ägareav av
fastighet fått engångsersättning fastighet fått engångsersättning
på grund allframtidsupplå- på grund allframtidsupplå-av av
telse. Härmed ersättning telse. Härmed ersättningavses avses
på grund sådan inskränkning på grund sådan inskränkningav av

förfoganderätti till fastigheten i förfoganderätt till fastigheten
skett enligt naturvårds- skett enligt kap.31som som

lagen 1964:822 eller på grund miljöbalken eller på grund av
motsvarande inskränkningar motsvarande inskränkningarav

enligt andra författningar eller enligt andra författningar eller
på grund upplåtelse på grund upplåtelsenytt- nytt-av av av av
janderätt eller servitutsrätt till janderätt eller tillservitutsrätt
fastigheten för obegränsad tid. fastigheten för obegränsad tid.
Engångsersättningen i dessa Engångsersättningen dessaiär är
fall betrakta köpe- fall betrakta köpe-att attsom som
skilling, varvid så del skilling, varvid så delstor storav av
fastigheten avyttrad fastigheten avyttradanses som anses som
ersättningsbeloppet ersättningsbeloppetutgör utgörav av
fastighetens hela värde vid tiden fastighetens hela värde vid tiden
för beslutet fastighetens hela för beslutet fastighetens helaom om
värde vid tiden för beslutet värde vid tiden för beslutetom om
inskränkningen förfoganderät-i inskränkningen förfoganderät-i

eller för upplåtelsen eller för upplåtelsenten nytt- ten nytt-av av
janderätten eller servitutsrätten. janderätten eller servitutsrätten.

Har den skattskyldige i samband med allframtidsupplåtelse fått ersätt-
ning på grund upplåtelse avverkningsrätt skall ersättningen, denav av om
skattskyldige yrkar det, engångsersättning på grund allfram-anses som av
tidsupplåtelsen. den skattskyldigeHar i fall fått förersättningavsettnu
avyttrade skogsprodukter, får 60 behandlasersättningenprocent av som en-
gångsersättning på grund allframtidsupplåtelse. Vad i dettasägsav som
stycke gäller dock endast skatteplikt för för avverknings-ersättningenom

eller skogsproduktema inträtt underrätten beskattningsårsamma som er-
sättningen på grund allframtidsupplåtelsen.av

Från det sammanlagda beloppet den eller de engångsersättningarav som
den skattskyldige under beskattningsår har fått grund allframtids-påett av
upplåtelse han berättigad till avdrag med kronor, hanär 5 000 inte visarom

han haft avdragsgilla omkostnader till eller högre belopp. Avdra-att samma
får dock inte överstiga det sammanlagda ersättningsbeloppet för upplå-get

telsema.
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kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag8

luftfartslageniändringLag om

1957:297;

1957:297luftfartslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om

lydelse,följandeskall haoch 87kap.6dels att

kap. 5paragrafer, 6införas fyraskalldet i lagendels att nya
lydelse.följandeoch §§,b 76 6 avaa,

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

övrigtimarkorganisationenochFlygplatserkap.6

5§

dettillhänsynhinder intebeviljas bara möterfårTillstånd avom
mark-tilltillförutomskall hänsyn, tasannat,Vid prövningenallmänna.

tillochomgivningenföruppkommakanstörningartillförhållandena, som
och ekono-tekniskasökandenstillskall hänsynVidaretotalförsvaret. tas

flygplatsen.drivaförutsättningarmiska att

användaskunnaskallflygplatsinrättandetprövningenAvser somenav
flyg-utbyggnadtrafikflygplats,instrumentväderförhållanden enunder av

skalltrafiktlygplats, pröv-ombyggnadellertrafiktlygplatstillplats enav
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ningen omfatta investeringens lönsamhetäven och dess inverkan på andra
flygplatser i regionen.

Vid tillståndsprövning skall bestämmelsernaUtöver i
lagen 1987312 hushåll- denna lag finns bestämmelserom

medning rörande miljöpåverkan miljö-naturresurser im.m.
tillämpas. balken.

Tillstånd får meddelasinte Vid tillståndsprövningeni
strid detaljplan eller skall och kap.,3 kap.4 5 3 §mot en
områdesbestämmelser. Om syf- och 16 kap. miljöbalken5 §

med planen eller bestämmel- tillämpas.tet
motverkas, får dockinteserna

mindre avvikelser göras.

Tillstånd får meddelasinte i
strid detaljplan ellermot en
områdesbestämmelser. syf-Om

med planen bestämmel-ellertet
motverkas, får dockinteserna

mindre avvikelser göras.

5a§

miljökonsekvensbeskriv-En
skall ingå ansökanning i en om

tillstånd.

miljök0nsekvensbe-Innan
skrivningen skall denupprättas

ansökan haingeattsom avser
samråd enligt kap. första6 4 §
stycket miljöbalken med berörda
länsstyrelser enskildaoch samt,

förekommande fall, med Luft-i
fartsverket.

Vad förfarandetgäller i
kraven på miljökonse-övrigt,

kvensbeskrivningar planersamt
och planeringsunderlag skall 6
kap. 3 tredje stycket,4 § 5-8
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miljöbalkenoch 10-12 §§§§
tillämpning.motsvarandeäga

tillståndansökanInnan om
miljökonsekvens-skallprövas

godkännasbeskrivningen av
fårBeslutetlänsstyrelsen. inte

överklagas.

miljökonsekvens-Innehållet i
resultatetochbeskrivningen av

skall be-yttrandensamråd och
tillståndsprövningen.vidaktas

flygplatsen,tilltillståndNär
kapitel,dettaenligtförutom

gällermiljöbalkenenligtkrävs
Dåstyckena.andra-femteinte

9-kap. 3 7stället 6skall i
tillämpas.miljöbalken§§I 2

6§
meddelastillståndetNärtidsbegrän-Tillståndet får av

föreskri-villkorfårkan för-inlösen regeringen,tillRättsas.
myndighetdenbehållas rege-staten. vas av

bestämmer.ringen

tidsbegrän-fårTillståndet
för-kaninlösentillRättsas.

behållas staten.

6a§

fårillståndsmyndighetenT
tillstånd medförena ytter-ett

villkor,ändradeellerligare om
verksamhetendet upp-genom

olägenhetbetydandekommer
till-förutsågs närintesom

ellermeddeladesståndet om
tillmedverkarverksamheten att
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miljökvalitetsnorm enligt 5en
kap. I § miljöbalken överträds.

6b§

Ett tillstånd får för sin
giltighet beroendegöras attav
den bedriva verk-attsom avser
samheten ställer säkerhet för
kostnaderna för skyldighetsin
enligt § bort7 anlägg-att taa

och vidta andra åtgärderningar
för återställning. Staten, kom-

landsting och kommu-muner,
nalförbund behöver ställainte
säkerhet.

Om det kan denantas att
ställda säkerheten till-inte är
räcklig, får tillståndsmyndig-
heten besluta ytterligare sä-om
kerhet.

fråga beskafenhetenom av
säkerheten gäller kap.2 25 § ut-
sökningsbalken. Säkerheten
skall tillståndsmyn-prövas av
digheten och förvaras läns-av
styrelsen det län där verksam-i
heten bedrivs.

7§

Om tillståndshavare i Om tillståndshavare ien en
väsentlig mån åsidosätter vill- väsentlig mån åsidosätter före-
koren för verksamheten, får skrifterna för verksamheten, får
regeringen återkalla tillståndet. regeringen återkalla tillståndet.
Detsamma gäller, det måste Detsamma gäller, det måsteom om

tillståndshavaren inteantas tillståndshavarenatt inteantas att
kan fullgöra sina förpliktelser i kan fullgöra sina förpliktelser i
fråga anläggningen och dess fråga anläggningen och dessom om
driñ. drift.
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fâr ocksåmyndighet regeringenmeddelatstillståndet harOm änav annan
tillståndet.myndighet återkalladenna

7a§

upphörtillståndOm attett
hargälla denär senastsom

skyldigtillståndetinnehaft iatt
behövsdetden omfattning ta

vidtaochbort anläggningar
återställ-föråtgärderandra

ning.

vidtaskyldighetenOm att
be-åtgärder harsådana inte

tillstån-villkor istämts genom
frågandet, skall prövas rege-av

tillståndsmyndighe-ellerringen
tillståndetisamband med attten

upphör.

haft tillstån-hardenOm som
harvadiakttardet inte som

tillståndsmyn-fårålagts honom,
ho-föreläggadigheten vid vite

åtaganden.fullgöra sinaattnom

skallVitesföreläggandet
delges.

8§

föreskrivafårRegeringenföreskrivafår attRegeringen att
för inrättatillstånddet krävstillstånd för inrättadet krävs attatt

anlägg-andraoch drivaandra anlägg-och driva ävenäven
all-luftfartenförall- ningarför luftfarten änningar än

Frågorflygplatser.flygplatser. Frågor männamänna omom
förvillkorentillstånd ochförvillkorentillstånd och omom

ellerregeringendettaellerregeringendetta prövasprövas avav
be-myndighet regeringendenbe-myndighet regeringenden

gäller bestäm-Därvidstämmer.stämmer.
melserna §§.5-7i a
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lagDenna träder krafti den

ärendeEtt tillstånd till allmän flygplats skall handläggas och bedömasom
enligt äldre bestämmelser, ärendet har inletts före denna lagsom
ikraftträdande. Bestämmelserna miljökvalitetsnormer skall dockom
tillämpas omedelbart.
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Förslag till9

1962:627ändring i lagenLag om

utnyttjandeåtgärder förvissa avom

vattenkraft vid krig m.m.;

1962:627lagenoch 15-19föreskrivs 1-7, 9-12Härigenom att om
följandekrig ska havattenkraft vidför utnyttjandeåtgärdervissa m.m.av

lydelse.

Föreslagen bødelseNuvarande lydelse

1§
ÄrÄr skallkrig,iskall Sverigei krig,Sverige

lagdennabestämmelserna ilagbestämmelserna i denna omom
tilltillståndmeddelandetillstånd till vissmeddelande vissa avav

tillämpas.Vattenverksamhettillämpas.företag i vatten

ÄrÄr krigsfara ellerkrigsfara eller Sverige iSverige i
utomordentligautomordentliga råder det sådanasådanaråder det

föranleddaförhållandenföranleddaförhållanden ärär somsom
krigsfara,ellerdet krigeller krigsfara,det krig ärattäratt avav

föreskrivafår regeringenföreskrivafår regeringen attatt
denna lagbestämmelserna ilagbestämmelserna i denna omom

tilltillståndmeddelande visstillstånd tillmeddelande vissa avav
företag tilläm-skallVattenverksamhetskall tillämpas.i vatten

pas.
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Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning
inom månad från det den utfärdades. Sker underställninginte elleren
godkänner riksdagen inte föreskriften inom månader fråntvå det
underställningen skedde, upphör föreskriften gälla.att

2§

bättre utnyttjandeFör bättre utnyttjandeFörav av
vattenkraft efterfår, ansökan vattenkraft etterfår, ansökan
hos vattendomstolen enligt 13 hos miljödomstolen enligt miljö-
kap. vattenlagen 1983:291, balken tillstånd enligt denna lag
tillstånd enligt denna lag läm- lämnas till tillfällig vattenreg-

tillfälligtill vattenreglering lering eller vatten-nas annan
eller vattenföretag, verksamhet, i kap.11annat som som avses

första eller ocksåavsesi kap. § stycket § miljöbalken,1 3 2 1
meddelasvattenlagen, eller också ändrade bestämmelser1

meddelas innehållande ellerändrade bestämmelser tappningom
åtgärdeninnehållande eller tappning prövasvatten,av omom

synpunkt medföraåtgärden allmänprövasvatten,av om ur
fördelar, kost-allmän synpunkt medföra övervägersomur

skadorna ochfördelar, kostna- nadernaöverväger samtsom
derna skadorna och olä- olägenhetema den.samt av

den.genhetema av

3 §

miljö-Bestämmelserna Bestämmelserna ii vatten-
0000 medlagen skall tillämpas balken och lagen1983:291

särskilda bestämmelserpå företag enligt denna lag, om om
bestäm- Vattenverksamhet skall tilläm-föranledsinte annat av

följande. Vattenverksamhet enligtmelsema i det påpas
denna lag, inte annatom
föranleds bestämmelserna iav
det följande.

4§

VattenverksamhetTillstånd till företag enligt Tillstånd till
fördenna lag skall meddelas för enligt denna lag skall meddelas

högstviss tid, högst år. viss tid, år.tre tre
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tillståndet Sedan tiden för tillståndettiden förSedan
tillstånd med-med- eller,tillståndeller, nyttnytt omom

tilldelats, tiden därför gåttdärför tilldelats, tiden gått
vidtagaskall sökandenvidtaga ända,sökandenända, skall

förerfordrasåtgärder,erfordras för dede åtgärder, somsom
förhållandena iåterställaförhållandena iåterställa attatt

Miljödomstolen harlämpligt skick.Vattendom-skick.lämpligt
tillståndetsamband medsamband med istolen har i attatt

erforderliga bestäm-meddelaerfor-meddelatillståndet
härom.melserhärom.bestämmelserderliga

5§

kap. 6 §Bestämmelsen i 11kap. §Bestämmelsen i 3 4
skall intemiljöbalkenskall äga1983:291vattenlagen
frågaitillämpningfrågaitillämpning vatten-inte äga omom

lag.enligt dennaverksamhetdenna lag.enligtföretag

6§

kap.i 5Bestämmelsernakap.iBestämmelserna 7
särskildamed0000lagen1983:291vattenlagen om

vattenverk-bestämmelsermed tvångs-vattenreglering om
medvattenregleringsamhetregle-integällerdelaktighet om

Är gäller intetvångsdelaktighetlag.dennairingar, avsessom
i dennaregleringar,regleringuppenbart,det äratt avsessomen

Är uppenbart,lag. det attförtill ennytta somannan
förtillregleringdennevattenkraft, är nyttatillgodogör är annan

vattenkraft,tillgodogör ärden mån såskyldig idock att som
denskyldig idockdennetillbidra attskäligtkan anses

skäligt bidramån så kanregleringen. Iförkostnaden anses
regleringen. Iförtill kostnadenbidragsådanttalanfråga omom

bidragsådanttalanfrågabestäm-vattenlagenstillämpas omom
bestämmelsernatillämpasstämningsmål.melser omom

0000lagenstämningsmål i
bestämmelsersärskildamed om

Vattenverksamhet.

förvaltningenfrågaIförvaltningenfrågaI avomavom
medvattenregleringsföretagmedvattenregleringsföretag ettett

igäller vadflera deltagareivadgällerflera deltagare somsom
förvalt-1973:1150lagenförvalt-1973:1150lagen omom
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samfalligheter stadgatning ning samfälligheter stadgatär ärav av
samfälligheter enligt samfálligheter enligt lagenom om

vattenlagen. 0000 med särskilda
bestämmelser vattenverk-om
samhet.

för bestämmelsernastället för bestämmelserna i stället iI I
vattenlagen kap. miljöbalken gällerkap. och 2 §§ 17 111 1 §

denna lag1983:291 gäller vid tillämp- vid tillämpning iav
Vattenverksamhetfråga fråganing denna lag i somom omav

där bestämmelserna i 17vattenföretag därsom avses avses
miljöbalken.bestämmelserna kap. § kap. §i 11 3 3

vattenlagen.

Bestämmelserna i kap.Bestämmelserna i kap. 6 4-511 7-
skall gälla ikap. andra §§ miljöbalken inte11 §§ och 13 19 §

Vattenverksamhetskall frågastycket vattenlagen inte om
gälla fråga företag enligt enligt denna lag.i om
denna lag.

tillståndtillstånd Vid meddelandeVid meddelande avav
får till Vattenverksamhet enligttill företag enligt denna lag

miljödomstolen,behövs denna lag fårvattendomstolen, detom
för undvikadröjsmål med det behövsför undvika attatt om

verksamheten,frågan dröjsmål medföretaget, skjuta upp om
frågan deföreskrifter, erfordras skjutade omsom upp

föreskiifter, erfordrasavgifterangående ersättning, som
avgiftertillämpas angående ersättning,eller Därvid 13annat.

eller Därvid tillämpas 22kap. andra -femte styckena49 § annat.
stycketkap. andra femtevattenlagen 1983:291. 23 § -

miljöbalken.

bestämmes iErsättning, bestämmes i Ersättning, somsom
fastställas utgåfastställas utgå penningar, måpenningar, må attatt

för så längeför år eller del år, så länge år eller del år,avav
bestånd.bestånd. verksamheten Harföretaget Haräger äger
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tillstånd till företaget tagits itill företaget tagits itillstånd
anspråk, skall sådan ersättningskall sådan ersättninganspråk,

därefter, förför for hela den tidtid därefter, utgåutgå för hela den
meddelats,vilken tillståndetmeddelats,vilken tillståndet omom

förordnarmiljödomstolenvattendomstolen förordnar
annorlunda.annorlunda.

därtill, måskälskäl därtill, må NärNär äroäro
eller sänkamiljödomstolen höjaeller sänkavattendomstolen höja

fastställtsfastställts ersättning,ersättning, attatt somsom
del år, ellerför år ellerdel år, eller utgåför år ellerutgå avav

ändrade be-meddela ellereller ändrade be-meddela nyanya
vidtagandevidtagande stämmelserstämmelser avomavom

erfordrasåtgärder, kunnaerfordraskunnaåtgärder, somsom
allmäntillgodoseendeallmän förtillgodoseendeför avav

enskildellerenskildeller rätt.rätt.

Miljödomstols beslut, vari-beslut, vari-Vattendomstols
bestämmelsermeddelatsbestämmelsermeddelats genomgenom

förebyggaskyldighetförebyggaskyldighet attatt omom
eller olä-avhjälpa skadaellerskada eller olä-eller avhjälpa

följdgenhet tillföretag enligttill följdgenhet vatten-avav
lagdennaverksamhet enligteller utgivadenna lag att er-

därför,eller utgiva ersättningsåframtdärför, skall,sättning att
tilltillståndetsåframtskall,till företaget tagits itillståndet

anspråk,iverksamheten tagitsverkställighetanspråk, gå i som
detverkställighetkraft, där ilagadet vunnit omsomom

kraft, därlagavunnitförordnas.annorlunda
annorlunda förordnas.

medenlighetmed Belopp, ienlighetBelopp, i somsom
nedsattsbeslutmiljödomstolensnedsattsvattendomstolens beslut
guldits ilänsstyrelsen ellerhoseller guldits ihos länsstyrelsen

åter-måordning,må åter-ordning, annanannan
krävas.krävas.
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12§

för förAnspråk på ersättning Anspråk på ersättning
skada, förlust eller skada, förlust ellerintrång intrångsom som

förutsetts miljödom-förutsetts vattendom- inteinte avav
till för få tillstolen skall, for stolen skall,att tas att tasupp upp

anmälas till anmälas till miljödom-prövning, prövning,vatten-
eller dendomstolen fem år eller den stolen inom fem årinom

högst tolv längre tid, högst tolv år,längre tid, år, somsom
ha fore-ha fore- miljödomstolen kanvattendomstolen kan

det tiden förfrån det tiden för sloivit, räknat frånskrivit, räknat
tillståndtillstånd tillståndet eller,tillståndet eller, nyttnytt omom

därför tilldärför gått till meddelats, tiden gåttmeddelats, tiden
Vattenverksam-företag enligt ända. Efterfoljesända. Efterfoljes

vartill het enligt denna lagdenna lag företag, vatten-avav
verksamhet, vartill tillståndtillstånd meddelas enligt vatten-

fårmeddelas miljöbalken,1983:291, får anspråk enligtlagen
denanledning det förra anspråk med anledningmed avav

framställasförra verksamhetenföretaget framställas inom den
gäller för denför det inom den tid,tid, gäller somsenaresom

verksamheten enligtkap. 21företaget enligt 17 §15 senare
tredje stycketvattenlagen. kap. §tredje stycket 12

Anmälanersättningsanspråk miljöbalken.Anmälan om er-om
skallskall sättningsanspråkskriftlig och denskall varavara

skall tillskriftlig och den invattendomstolen i tvåin till gesges
exemplar.miljödomstolen tvåVattendomstolen skall iexemplar.

skall domenskade- Miljödomstolen ivadi domen erinra om
skadelidande harvadlidande har iaktta. erinraatt om

iaktta.att

15§

kap.kap. Bestämmelserna i 11 17Bestämmelserna i 5 §4
stycketandra och tredjeandra och tredje styckena §

hindrar miljöbalken hindrar intevattenlagen 1983:291 att
åtgärdertill ansökan tillstånd tillansökan tillståndinte att omom

tillenligt lagenligt denna lag dennaåtgärder tastas uppupp
till prövning.prövning.
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16§

skalllagdennamål enligtIskalllagdennaenligtmålI
ansöknings-exemplaransöknings- ettexemplar avett av
kungörelsenjämtehandlingarnakungörelsenjämtehandlingarna

tillställasmiljödomstolentillställasvattendomstolen avav
inomlän,detlänsstyrelsen ilän, inomdetlänsstyrelsen i

hu-vattenverksamhetenvilkethuvudsakligenföretagetvilket
verkställas.skallvudsakligenverkställas.skall

mål,tillämpning iVidmål, varomitillämpningVid varom
bestämmelsen ifråga,ärbestämmelserna ifråga, avnuär avnu

fårmiljöbalken i§kap. 1322§§37och29kap.13
dettadenfall ibrådskandefår1983:291 ivattenlagen

begrän-fristenlagrum angivnadessadefall ibrådskande
beredasdockskallParternabe-fristernalagrum angivna sas.

rådrum.skäligtdockskallParternagränsas.
rådrum.skäligtberedas

17§

får pålagdennaenligtmålIfår pålagdennaenligtmålI
miljö-sökandenbegäransökanden vatten-begäran avav

huvudförhand-domstolenhuvudförhand- utandomstolen utan
medgefallbrådskande attling imedgefallbrådskande attling i

vid-vattenföretagetföråtgärdervid-vattenföretagetföråtgärder
åt-sådanafråganinnanåt-sådana tas,frågan ominnantas, om

Är frågaÄr slutligengärder avgörs.frågaslutligen avgörs.gärder
omfattaråtgärd,omfattar somåtgärd, omsomom

ellerarbete, ärvidlyftigare av-ellerarbete, ärvidlyftigare av-
ellerallmänpåintrångeller sevärtallmänpåintrångsevärt

fårdärav,befaraenskild rätt attfårdärav,befaraenskild rätt att
endastmeddelasförordnandeendastmeddelasförordnande

krig.iriket ärkrig.iriket omärom

före-skälsynnerligaNärföre-skälsynnerligaNär
målmiljödomstolen ifårligger,målvattendomstolen ifårligger,

sökan-medgelagdennaenligtsökan-medgelagdennaenligt
be-hinderdenbe- utanatthinder avden utanatt av

10 §kap.11stämmelsen iandra§kap. 1i 4stämmelsen
arbete,påbörjamiljöbalken1983:291 somvattenlagenstycket

därdärarbete,påbörja avses.avses.som

17-02683



64 Lagförslag SOU 1997:32

Vattendomstolens beslut Miljödomstolens beslut
enligt denna paragraf gäller enligt denna paragraf gäller
omedelbart, det kan ändras omedelbart, det kan ändrasmen men

förhållandena föranledernär förhållandena föranledernär
det. det.

18§

Är Ärriket krigi och medär riket krigi och medär
hänsyn till kraftförsörjningen hänsyn till lcraftförsörjningen
oundgängligen erforderligt oundgängligen erforderligtatt att
åtgärd, i 2 vidtas åtgärd, i 2 vidtassom avses som avses

dröjsmål, får regeringenutan dröjsmål, får regeringenutan
eller den myndighet eller den myndighetsom rege- som rege-
ringen bestämmer förordna ringen bestämmer förordnaatt att
åtgärden får, ändå den åtgärdenär får,att ändå denatt ärav av
beskaffenhet vattendom- beskaffenhetatt miljödom-att
stolens medgivande därtill skall stolens medgivande därtill skall
inhämtas, vidtas föregåen- inhämtas, vidtasutan föregåen-utan
de prövning vattendom- de prövning miljödomstolen.av av
stolen. Vidtar någon åtgärd med Vidtar någon åtgärd med stöd av
stöd vad skall han vad skallsagts, han oför-av sagts,nu nu
ofördröjligen efter dess verk- dröjligen efter dess verk-
ställande ansökan hosgöra ställande ansökan hosgöra
vattendomstolen godkännan- miljödomstolen godkännan-om om
de åtgärden. de åtgärden.av av

frågaI ansökan, i frågaI ansökan, iom som om som
första stycket och påföljd förstasägs, stycket och påföljdsägs,
för underlåtenhet sådan förgöra underlåtenhetatt sådanatt göra
ansökan gäller vad i ansökan gäller vad i miljö-vatten-
lagen 1983:291 stadgas för balken stadgas för fall som
fall i kap.4 §4 i 11 kap. 16 § lag.som avses avses samma

lag.samma

19§

Säkerhet, i 13 Säkerhet, i 23som avses som avses
kap. 49 och 50 §§ vattenlagen kap. 23 och 24 §§ miljöbalken,
19831291 , skall i mål, skall i mål, fråga iärvarom varom

fråga i denna lag,är gälla all denna lag, gälla all ersättning,
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innanskall erläggasickeskallickeersättning, somsom
itillståndmeddelattill- tagesmeddelat an-innanerläggas

förkostnaderspråk, ävensomanspråk,istånd ävensomtages
kanmiljödomstolenåtgärd,åtgärd,förkostnader somsom

stöd 4 §medföreskrivithaföre-hakanvattendomstolen av
stycket.andraandra§stöd 4medskrivit av

stycket.

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag10

1966:314lageniändringLag om

kontinentalsockeln;om

kontinental-1966:314lagenfrågaföreskrivs i omHärigenom om
sockeln

lydelse,följandeskall haoch 12111010,dels att a,

31bestämmelser, låttainförasskalllagen a,det idels a,att nya
lydelse.följande§§,och 54443 avac

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1a§

bestämmelserna iUtöver
bestämmelserfinnslagdenna

miljöpåverkan irörande
§§och 1010miljöbalken. Av a

ochlagdennabl.a.följer att
gällakan ävenmiljöbalken

territorialgränsen.utanför
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1b§

Vid utforskning av
kontinentalsockeln och utvin-
ning naturtillgångar från denav
skall bestämmelserna 2 kap.i
miljöbalken gälla.

3§

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer meddelaägersom
tillstånd för geofysiskaän staten mätningar, borrningatt ellerannan genom
på utforska kontinentalsockelnsättannat och utvinna naturtillgångar frånatt
denna.

Tillstånd skall bestämt område och viss tid.avse

Regeringen föreskriva visst slagäger verksamhetatt förstaiav som avses
stycket får tillstånd.äga utanrum

I ärenden tillstånd attom
naturtillgångarutvinna från

kontinentalsockeln skall lagen
198712 hushållning medom

tillämpas.naturresurser m.m.

3a§

Vid tillståndprövning attav
naturtillgångarutvinna från

kontinentalsockeln tillämpas
bestämmelserna hushållningom
med mark- och vattenområden i

och3 kap.4 miljöbalken samt
bestämmelserna miljökvali-om

kap.5 och3 §i 16tetsnormer
kap. 5 § miljöbalken.

En miljökonsekvensbeskriv-
skall ingåning ansökani en om

tillstånd borrningatt genom
eller utforska konti-sprängning
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ellernentalsockeln utvinnaatt
frågaden.frånnaturtillgångar

påkravenförfarandet,om
miljökonsekvensbeskrivningar

planerings-ochplanersamt
miljö-kap.gäller 6underlag

balken.

3b§

tilltillståndVid prövning av
sand,berg,täkt sten, grus,av

påjordarterandraellerlera
behovetskallkontinentalsockeln

dematerialet vägas motav
växtlivetochdjur-påskador

övrigtmiljön ipåoch som
orsaka.befaraskantäkten

tilllämnasfårTillstånd inte en
försämrabefaraskantäkt som

någonförlivsbetingelserna
hotad,ärellerdjur- växtart som

värdefull.ellersällsynt

4§

förenasskalltillståndEttdefogasskalltillståndVid
förbehövsvillkormed defrånpåkallade somvillkor ärsom

motverkaellerbegränsavillkorsåsom attsynpunkt,allmän
människorsförolägenheterförledning, sättetföretagetsom

på omgivning-skadaellerhälsaanlägg-utförande,arbetenas
hushåll-hållbarfrämjaförkontinentalsockelnpå enningar en,

med trygganingarbetena, naturresurser,kartaarbetena, över
andraskyddasäkerheten samtrör-rapporteringprovtagning,

enskildochallmänna intressenanvändningverksamheten,ande
tillåtgärder rätt.ochprodukternaav

ellerfyndighetbevarande av
villkordeborrhål, samt som

ellermiljönförskyddtillbehövs
fisketsjofarten,förskyddtill

enskiltellerallmänteller annat
intresse.
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När tillstånd meddelas, kan Villkoren kan bland annat
bestämmas vilken omfattningi åtgärder för förebyggaattavse
undersökning eller luft-utvinning eller vattenföroreningar,
skall ske för den skyddarätt djur- och växtlivet,att som
grundas på tillståndet skall bevara fyndigheteräga eller borrhål
bestånd. eller skydda .yöfarten eller

fisket. kanDe sättet attavse
leda företaget, utföra arbetet,
utforma anläggningar på kon-
tinentalsockeln för arbetena
eller använda produktema.
Villkoren kan också kravavse

på kartor arbetena,över
ochprovtagningar rapportering

verksamheten.av

Tillstånd kan förbindasäven
med villkor statligt del-om
tagande verksamheten elleri om
utgivande till avgifterstaten av

för tillståndet, beräknade i
förhållande till mängden eller
värdet produkterutvunnaav
eller på ellersätt,annat av
andel produkterna eller medav

liknande villkor.annat

4a§

Tillståndsmyndigheten får
förena tillstånd medett ytter-
ligare eller ändrade villkor, om
det verksamhetengenom upp-
kommer betydande olägenheter
eller skador förutsågsintesom

tillståndet meddelades ellernär
verksamheten med någonom

betydelse medverkar till att en
miljökvalitetsnorm enligt kap.5
1 § miljöbalken överträds.
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4b§

meddelas,tillståndNär ett
vilkenbestämmaskan det om-

ellerundersökningfattning en
denförskall hautvinning att

tillståndetpågrundasrätt som
gälla.fortsättaskall att

förbindasTillstånd kan även
skallvillkormed statenattom

ellerverksamhetendelta i attom
tillbetalasskallavgifter staten

beräknadetillståndet,för
förhållande tilliantingen

devärdetellermängden av
ellerprodukternautvunna av

påellerprodukternaandelar av
med någotellernågot sättannat

villkor.liknandeannat

4c§

förtillstånd får sinEtt
beroendegiltighet attgöras av

bedrivaden attavsersom
säkerhetställerverksamheten

bortförkostnadernaför att ta
andra åt-förochanläggningar

Staten,återställning.förgärder
och kom-landstingkommuner,

behövermunalförbund inte
säkerhet.ställa

denkandetOm attantas
till-säkerhetenställda inte är

tillståndsmyndig-fårräcklig,
ytterligarebeslutaheten om

säkerhet.
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frågaI säker-artenom av
heten gäller kap.2 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten skall

tillståndsmyndighetenprövas av
och förvaras länsstyrelsen iav
det län där verksamheten
bedrivs eller delnärmastesom

Sveriges liggersjöterritoriumav

5a§

Om tillstånd upphörett att
gälla den harär senastsom
innehaft tillståndet skyldig att ta
bort anläggningar och vidta
andra åtgärder för återställ-

detta obehöv-ning, inte ärom
ligt från allmän eller enskild
synpunkt.

Om skyldigheten vidtaatt
sådana åtgärder har be-inte

villkor tillstån-stämts igenom
det, skall frågan prövas av

eller tillståndsmyn-regeringen
digheten samband medi att
tillståndet upphör.

Om den har haftsom
tillståndet iakttar vadinte som
har ålagts honom, får till-
ståndsmyndigheten vid vite
förelägga honom fullgöraatt

skyldigheter. Vitesföreläg-sina
gandet skall delges.

10§

Inom anläggning och anläggningInom och
säkerhetszon utanför territorial- säkerhetszon utanför tenitorial-

tillämpas svensk laggränsen tillämpas svensk laggränsen
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bestämmel-med undantagbestämmel-undantagmed avav
l99l:45minerallagenimiljöslcyddslageni sernaSema

angående jaktlagstiftningenochföljer1969:387, inte annatom
anlägg-Därvidoch fiske.minerallagen10 i ansessamtaav

belägna inomochningenvattenlagenl99l:45, zonen
sjö-Sverigesdellagstiftningen1983:291 och närmaste av

territorium.Därvidfiske.ochangående jakt
ochanläggningen zonenanses

delinombelägna närmaste av
sjöterritorium.Sveriges

lOa§

enligttillståndGällerenligttillstånd ettGäller ett
verksamhetlagskall dennaverksamhetlagdenna somensom

territo-utanförskall bedrivasterritorialgrän-utanförbedrivas
regeringen,fårrialgränsen,det finnsregeringen,får omomsen,

skäl,särskildafinnsför detvillkorsärskilda skäl, somsom
tillståndetvillkor för atttillståndet prövningatt angeange

kap.enligt 9tillståndsprövningmiljöskyddslagenenligt
denhosskall skemiljöbalkendenhosskall ske1969:387
be-regeringenmyndighetbe-regeringenmyndighet somsom

dockgällerDettaharVad stämmer.stämmer. som nu
kap.tillstånd enligt 9endastendastgällerföreskrivits omom

förbehövsmiljöbalkenmiljöskyddslagenenligttillstånd en
verksamhet innan-motsvarandemotsvarandeförbehövs en

territorialgränsen.förterritorial-innanförverksamhet
gränsen.

tillämpasskallMiljöbalkenskall till-Miljöskyddslagen
omfattasverksamhetpåverksamhetpå somämpas ensomen

stycket.förstavillkor enligtenligt förstavillkoromfattas avav
vilkenskallRegeringenskallRegeringenstycket. angeange

till-skallmyndighetskall utövamyndighetvilken somsom
miljöbalkenenligt övermiljöskydds-enligttillsynutöva syn

verksamheten.verksamheten.lagen över

11§

utvinnerellerkontinentalsockelnutforskarlovDen utansom
ellerutforskningför sådanåtgärdvidtagerdenna ellerfrånnaturtillgångar

månader.fängelse i högstellertill böterdömesutvinning sex
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Till straff dömes den Till straff döms densamma samma
som som

bryter föreskrift bryter villkor harmot mot ettsom som
meddelats med stöd 4 § meddelats med stöd eller4 4av av
första stycket, a

underlåter efterkomma vad underlåter efterkomma vadatt att
tillsynsmyndigheten fordrar tillsynsmyndigheten fordrar
eller föreskriver med stöd 8 § eller föreskriver med stöd 8 §av av
andra eller tredje stycket, eller andra eller tredje stycket, eller

vid fullgörande uppgifts- vid fullgörande uppgifts-av av
skyldighet förbunden skyldighet förbundenär ärsom som
med tillstånd eller före- med tillstånd eller före-är ärsom som
skriven elleri ålagts enligt skriven eller ålagts enligtisom som
8 § andra stycket uppsåtligen 8 § andra stycket uppsåtligen
eller oaktsamhet lämnar eller oaktsamhet lämnarav grov av grov
oriktig uppgift. oriktig uppgift.

överträder förbudetDen i segla6 § in i säkerhetszon ellerattsom
föreskrift utfärdats för tryggande sådan dömes till böter.som av zon

12§

innehavareHar tillstånd innehavareHar ettav en av
underlåtit ställa till tillstånd låtit bli följa villkorsigatt att
efterrättelse föreskrift med- meddelatshar med stödsom som av
delats med stöd första4 § eller4 § eller vad han4 ärav a
stycket eller vad åligger skyldig enligt 9 § ellergöraattsom
honom enligt 9 § eller följa anfordran elleratt att en
efterkomma anfordran eller föreskrift tillsyns-som en
föreskrift tillsynsmyndighet myndighet har meddelat medsom
meddelat med stöd andra8 § stöd andra eller tredje8 §av av
eller tredje stycket, till- stycket, får tillsynsmyndighetenäger
synsmyndigheten ålägga honom ålägga honom vid vite att
vid vite fullgöra skyl-sina fullgöra skyldigheter.sinaatt
digheter.

Medför underlåtenheten uppenbar fara för allmänt intresse, äger
tillsynsmyndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande och låta genom
polismyndighetens försorg vidtaga rättelse på tillståndshavarens bekostnad.
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kraft denträder ilagDenna

bestämmelser,äldreenligtbedömasochhandläggasskallärendeEtt
Bestämmelsernaikraftträdande.lagsföre denna ominlettsharärendetom

omedelbart.tillämpasdockskallmiljökvalitetsnormer

tillståndfrågaitillämpasskall inte10 § somlydelsen omDen aavnya
beviljatlagdennaikraftträdandetföremedenlighetmeddelats i etthar av

decemberden 31eftermedenlighetmeddelats itillstånd etttillstånd. Har
tillämpas.10 §lydelseäldreställetskall itillståndbeviljat1992 aav
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tillFörslag11

1970:244lageniändringLag om

ochallmänna vatten-om

avloppsanläggningar;

allmänna1970:244lagenoch 3012föreskrivs omHärigenom att a
lydelse.andeföljskall haavloppsanläggningarochvatten-

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

12a§

va-anläggningallmänNärva-anläggningallmänNär enen
sådanutvidgningellersådanutvidgning enaveller enav enen

anläggningenskall,planerasanläggningenskall, omplaneras om
betydandemedförakanbetydande antasmedföra enkan antas en

huvudmannenmiljöpåverkan,huvudmannenmiljöpåverkan,
miljökonsekvensbe-miljökonsekvensbe- upprätta enupprätta en

kap.gäller 6Därvidskrivning.möjliggörskrivning ensom
miljöbalken.5-12 §§och§3den in-bedömningsamlad av

påharanläggningenverkan
hushåll-ochhälsanmiljön,

medningen naturresurserna.

30§

fastighetsägareFörsummarfastighetsägareFörsummar
iavgiftbetalaiavgift att avsessombetalaatt avsessom
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denna lag eller i hän- denna lagatt ellerannat i hän-att annat
seende iakttaga vad åligger seende iakttaga vad åliggersom som
honom och försummelsenär honomvä- och försummelsenär vä-
sentlig får huvudmannen sentlig fárstänga huvudmannen stänga

vattentilltörseln till fastig- vattentilltörseln till fastig-av av
heten, han heten, hanom genom anma- om genom anma-
ning har kunnat åstadkomma ning har kunnat åstadkomma
rättelse och avstängning kan ske rättelse och avstängning kan ske

olägenhetSanitärutan att olägenhet förutan att männi-upp-
kommer. Kostnad for skorsavstäng- hälsa uppkommer. Kost-
ningsåtgärd får påföras fastig- nad for avstängningsåtgärd får
hetsägaren. påföras fastighetsägaren.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till12

fastighetsbild-ändring iLag om

1970:988;ningslagen

ochkap.kap. och §§, 9 l 7föreskrivs kap. 10 2 94 7Härigenom att a
skall ha följande1970:988fastighetsbildningslagenkap. §14 lsamt

lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Fastighetsbildningsförrättningkap.4

10a§

ansökan har gjortsOmansökan har gjortsOm omom
bebyggel-fastighetsbildning förbebyggelfastighetsbildning för

ändamålellerändamåleller annatannat somsom sese
medgivande enligt kap.kräver 7medgivande enligtkräver natur-

får lantmäterimyn-miljöbalken,19643822 får lant-vårdslagen
samtyckedigheten eftermäterimyndigheten efter avsam-

sådant med-sökanden begära sökanden begäratycke av
medgivande. givande.sådant
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bestämmelserkap. Särskilda och ledningsrätt7 servitutom

2§

skogsfång eller dra ledning enligt led-Servitut rätt attsom avser
ningsrättslagen 1973:1144 får bildas fastighetsreglering.inte genom

kan upplåtas till kan upplåtas tillServitut Servitutsom som
vattenföretag förmån Vattenverksamhetförmån för förett

enligt kap. vattenlagen enligt kap. eller 10 §8 1 § 28 4
får bildas miljöbalken får bildas1983:291 genomgenom

fastighetsreglering endastfastighetsreglering endast om om
hartill företaget har tillstånd till verksamhetentillstånd

enligt miljöbalkenmeddelats enligt vattenlagen meddelats
uppenbarteller det uppenbart eller det ärär attattom om
eller enskildavarken allmänna eller enskilda varken allmänna

verk-skadas före- intressen skadasintressen genom genom
vattenför- samhetens inverkan påinverkan på Vatten-tagets

förhâllandena. Andra servitut tillhållandena. Andra servitut som
Vattenverksamhetenligt vattenlagen förmån förkan upplåtas

miljö-fastig- kan upplåtas enligtfår bildasinte genom som
medbalken eller lagen 0000hetsreglering.

bestämmelsersärskilda om
bildasvattenverksamhet får inte

fastighetsreglering.genom

förrättning andrakan upplåtas efter prövning vid särskild iServitut, som
får bildasfall första och andra styckena,iän genomsom anges

medfastighetsreglering endast åtgärden sker i sambandom en annan
fastighetsbildningsåtgärd och betydelse för denna.är av

9§

har tillkommithar tillkommitServitut, Servitut,som som
förmån för vattenföretag till förmån förtill vatten-ett en

kap.kap. verksamhet med stödmed stöd 8 1 § 28avav
eller miljöbalken ellervattenlagen 1983:291 eller 10 §4

bestämmel- motsvarande äldre bestäm-motsvarande äldre
ellerfår ändras eller upphävas melser, får ändras upp-ser,

åtgärden medför hävas endast åtgärden inteendast inteom om
betydelse medför olägenhet någonolägenhet någon avav

verksamheten.för företaget. Andra servitut betydelse för
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harhar tillkommit med stöd Andra servitutav somsom
med stöd miljö-vattenlagen eller motsvarande tillkommit av

medlagstiftning får ändras balken, lagen 0000äldre inte sär-
fastig- skilda bestämmelsereller upphävas vatten-genom om

eller motsvarandeverksamhethetsreglering.
äldre lagstiftning får inte ändras

fastig-eller upphävas genom
hetsreglering.

ägofred ellerhar tillkommit enligt lagstiftningenServitut, omsom
motsvarandeanläggningslagen 1973:1149 ellerenskilda eller enligtvägar

upphävas fastighetsreglering endastäldre lagstiftning, får ändras eller genom
ochfastighetsbildningsåtgärdsker samband medåtgärden i ären annanom

betydelse för denna.av

arbetenbestämmelserkap. Särskilda9 om gemensamma

1§

lant-skall efter beslutAnläggningsarbete eller liknande åtgärd av
för sakägamaverkställas under förrättningenmäterimyndigheten ettsom

fastighetsregleringenslag, det främjararbete enligt dennagemensamt om
ombesörjas enskild sakägare.syfte arbetet lämpligen böroch av

stycketförstaförsta stycket Beslut enligtBeslut enligt
verksamhetskulle fårfår företag inteinte somavseavse som

ochväsentligt ändraändra och skulleväsentligt artenarten
regleringenomfattningenregleringenomfattningen avav

Vattenverksamhetvattenföretag ellereller andra änän annan
förmarkavvattningsföretag, sådana markavvattningar,sådana

tillståndsplikt föreliggerföre- vilkavilka tillståndspliktför
grund kap. 13 §enbart grund kap. enbart på 11ligger på 4 avav

stycketandrastycket vattenlagen. första ellerandra2 §
miljöbalken.

följd andraföljd andra tilltill KanKan avav
Vattenverksamhet ickestycketföretag icke utförasstycket som

arbeteutförasarbete enligt denna gemensamtgemensamt som
sådantenligt denna lag ellereller sådant utförande ickelag ärär

lämpligt, fårfår lantmäterimyndig- utförande ickelämpligt,
förordnalantmäterimyndighetenförordna prövningheten om
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miljöbalkenenligtvattenlagen eller anläg- prövningenligt om
särskilda0000 medoch lagengningslagen.

vattenverk-bestämmelser om
enligt anläggnings-samhet eller

lagen.

7§

fårdenna lag,arbete enligtutförtsanläggningHar gemensamtsom
fördelningfrågavid förrättninglantmäterimyndigheten pröva om avsamma
enlighet mediFördelningen skerför driften anläggningen.kostnader av

anläggningslagen.bestämmelserna i

ifrågafråga i FinnesFinnes avsessomsom avses
böraförsta stycketböraförsta stycket prövasprövas

lagenmiljöbalkensärskilt enligtvattenlagen ellersärskilt enligt
särskilda be-med0000skall lant-anläggningslagen,
Vattenverksam-stämmelserförordnamäterimyndigheten om om

enligt anläggnings-het ellersådan prövning.
lantrnäterimyndig-lagen, skall

sådanförordnaheten om
prövning.

utförtsAnläggningutförtsAnläggning somsomsom som
enligt dennaarbeteenligt dennaarbete gemensamtgemensamt

anlägg-inrättad enligtenligt anlägg- laginrättadlag ansesanses
Vadningslagen.ningslagen. Vad sagtssagts nusomsom nu

frågagäller dike,frågagäller dike, om omomom
kostnader förför fördelningkostnaderfördelning avav

enligt lagendriftenenligtdriften prövatsprövats vatten-
särskilda bestäm-0000 medlagen.

Vattenverksamhet.melser om

Fastighetsbestämning

vid fastighets-detdet vid fastighets- OmOm
frågorbildning uppkommerfrågorbildning uppkommer omom

beskaff-fastighetsindelningensbeskaff-fastighetsindelningens
beståndet ellereller enhet ellereller beståndetenhet omom
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elleromfånget ledningsrättledningsrätt elleromfånget avav
skall fråganservitut,skall fråganservitut, prövasprövas avav

fastighetsbestämning,vidfastighetsbestämning,vid omom
fastighetsbild-fördet behövsför fastighetsbild-det behövs

tillfråga servitutningen. Ifråga servitutningen. I omom som
Vattenverksamhetförförmånmed stödhar tillkommit av

stödmedhar tillkommit1983:291 ellervattenlagen avsom
0000eller lagenmiljöbalkenäldre lagstiftningmotsvarande

bestämmelsermed särskildaendastsådan bestämningfår omen
Vattenverksamhet ellerenligt kap. §servitut 8 1 motsva-avse

lagstiftning fårmotsvarande rande äldreellervattenlagen en
endastbestämningsådanbestämmelser.äldre avse

kap. eller 10enligt 28servitut 4
motsvarandemiljöbalken eller§

bestämmelser.äldre

fårsakägareansökanfår Påansökan sakägarePå avav
fall fastighets-ifall fastighets-i även annatäven annat
för prövningskebestämningför prövningskebestämning avav

fastighetsindelningensfrågafastighetsindelningensfråga omom
beståndetellerbeskaffenhetbeståndetbeskaffenhet eller omom

ledningsrättomfångetledningsrätt elleromfångeteller avav
tillkommitservitut,tillkommit ellereller servitut, somavsomav
enligt lag-ellervid avvittringenligt lag-ellervid avvittring

fastighetsbild-stiftningenfastighetsbild-stiftningen omom
ellerenskildaellereller ningenskilda vägarellerning vägar

eller 28anläggningslagenenligteller 8anläggningslagenenligt
miljöbalkeneller 10 §kap.vattenlagen eller 4kap. 1 § mot-

äldre bestäm-motsvarandeellerbestämmelser,svarande äldre
fråganssåvida ickeavgörande melser,fråganssåvida icke

uppenbarligenavgörandebetydelse äruppenbarligen är utan
sökanden.betydelse försökanden. Sammaför rätt att utan

fastig-påkallafastighetsbestämning Sammapåkalla rätt att
tillkommerhetsbestärrmingsåvittkommunentillkommer

områdegällerkommunen såvittmed detaljplanområdegäller
ornrådes-ellermed detaljplanområdesbestämmelser ellereller

områdebestämmelser ellerfrågabeträffande vilketområde
fråga väcktsvilketbeträffandeupprättande sådanväckts avom

plansådanupprättandebestämmelser.sådanaplan eller avom
bestämmelser.eller sådana
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lag träder kraft denDenna i
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Förslag till13

ändring i väglagenLag om

1971 2948;

föreskrivs fråga väglagen 1971:948iHärigenom om

gälla,skall upphöradels 38 § attatt

lydelse,följandeoch 74 skall hadels 15-18, 26, 28, 32, 35, 633att

paragrafer, 14 14skall införas fyra 14dels ock det i lagenatt cnya
följande lydelse.och 54 av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3 §a

bestämmelsernaärenden Utöver iVid prövning av
bestämmelserskall lagen denna lag finnslagenligt denna

miljöpåverkan miljö-med rörandehushållning1987112 iom
tillämpas. balken.naturresurser m.m.

ärendenVid prövning av
ochlag skallenligt denna 3 4

3§0ch I6kap. 5§kap., 5kap.
miljöbalken tillämpas.
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14a§

förPlaneringsprocessen
skall alltidbyggande in-vägav

förstudie. förstu-med Iledas en
fördien skall förutsättningarna

klar-planeringenden fortsatta
skallFörstudienläggas. även

vägutredning be-ange om en
arbetsplanhövs innan upp-en

rättas.

förstu-utarbetandeVid av
dien skall den attsom avser

enligtsamrådhabygga vägen
stycket miljö-förstakap. §6 4

berörda länssty-medbalken
och ideellarelser, kommuner

stad-enligtföreningar sinasom
ändamål tillvara-tillhar attgar

miljö-naturskydds- ellerta
denmedskyddsintressen samt

blikanallmänhet antassom
berörd.

densamrådet skallEfter
områdelänsstyrelse inom vars
huvud-vägbyggnadsprojektet

enligt kap.beläget, 6sakligen är
miljöbalken,styckettredje§4

kanprojektetbesluta antasom
miljöpåverkan.ha betydande

och plane-planerVad gäller
skall kap. 11-12ringsunderlag 6

miljöbalken§§ äga motsvaran-
tillämpning.de

14b§

skallvägutredningEn
det förstudiengenomföras inär

alternativaklarlagtshar att
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terrängkorridorer behöver stu-
deras. Vägutredningen skall ut-

underlag för valgöra väg-av
korridor och trafikteknisk stan-
dard. Alternativa terrängkorri-
dorer skall jämföras såväl sins-
emellan med alternativet attsom
behålla befintlig för-Enväg.
bättring befintlig skallvägav
också studeras, särskil-inteom
da föranlederskäl annat.

vägutredningEn skall inne-
hålla miljökonsekvensbe-en
skrivning och de uppgifter i

behövs för kunnaövrigt attsom
utvärdera och välja alternativ.

Vad gäller förfarandet,
kraven på miljökonsekvensbe-
skrivningen planer ochsamt
planeringsunderlag skall kap.6

första3 §§, stycket5-7 8 §
och 10-12 §§ miljöbalken äga

tillämpning.motsvarande

Miljökonsekvensbeskrivningen
skall godkännas berördaav
länsstyrelser den iinnan intas
vägutredningen.

14c§

tillåtlighets-Regeringens
enligt 17 kap. miljö-prövning

balken skall ske på grundval av
upprättad vägutredningen

enligt b14

ansökan tillåtlighetEn om
skall uppjñølla kraven 22 kap. 1i

första§ stycket miljöbalken.
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handläggaskallVägverket
tillåtlighet ochansökan omen

utredningerforderligförsörja
yttrandedärefter med egetsamt

tillfråganöverlämna rege-
ringen.

15§

arbetsplan.skallbyggandeFör upprättasväg enav

skallarbetsplanenskall IarbetsplanenI angesanges
behöver imarkdenibehöver tasden mark tas an-soman-som

ochväganordningarförspråkväganordningar ochförspråk
vägbygg-genomföraforvägbygg-genomförandetför attav

skallPlanennadsprojektet.skall ävenPlanennadsföretaget. även
miljökonse-innehållamiljökonse-innehålla enen

och dekvensbeskrivningdeochkvensbeskrivning upp-upp-
behövs förgifter i övrigtförbehövs attövrigtgifter i att somsom

projektet.genomföragenomföra företaget.

på miljö-gäller kravenVadmiljökonsekvensbeskriv-En
konsekvensbeskrivningenredovis-innehållaskall samtning en

planeringsunderlagplaner ochmiljöejfek-väntadedening av
och 10-127 §skall kap. 3till erforder- 6förslagsamtterna

miljöbalkenandra §§skyddsåtgärder eller ägaliga motsvaran-
tillämpning.behövs för deförsiktighetsmått som

ellerförebygga störningaratt
trafiken.frånolägenheterandra

16§

utarbetandeVidutarbetandeVid ar-av enar-av en
frågasamråd iskallbetsplansamråd frågaskall ibetsplan omom

ochsträckningoch väg-sträckning vägensväg-vägens
övrigtutformning iförslagetsutfomming i övrigtförslagets

fastighetsägaremed berördaskefastighetsägaremed berördaske
andramyndigheterochandramyndigheteroch samtsamt

väsentligt in-kan haväsentligt in-kan ha ettett somsom
skall all-Samrådsaken.iSamråd skall all-saken.i tressetresse

miljövårdsmyn-med detid skenaturvårdsmyn-detid ske med
de fallberörs. Idigheterberörs.digheter somsom
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länsstyrelsen under förstudien
har beslutat vägprojektet kanatt

ha betydande miljö-antas
påverkan, skall utökatett
samråd med miljökonsekvens-
bedömning ske enligt 6 kap. 5-6
§§ miljöbalken, inte ettom
sådant samråd har skett enligt
14 b

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i
fråga arbetsplan för förutsattväg, i detaljplanär eller iom en som en
områdesbestämmelser.

Avser arbetsplan endast Avser arbetsplan endastom- om-
byggnad får förfarandetväg, byggnad får förfarandetväg,av av
enligt första stycket efter enligt första stycket efterom- om-
ständigheterna förenklas med ständigheterna förenklas med
iakttagande tillägare iakttagandeatt tillägareav atten av en
fastighet, vilken mark skall fastighet, vilken mark skallav av

i anspråk, alltid skalltas be- i anspråk, alltid skall be-tas
redas tillfälle sig. Dettaatt redas tillfälleyttra sig. Dettaatt yttra
skall tillämpasäven på skall tillämpas påävenen ar- en ar-
betsplan innefattar endast betsplan innefattar endastsom som
ändring planen för ändringväg- planen förettav ett väg-av
byggnadsföretag byggnadsprojektännu är inteännusom som
färdigställt. färdigställt.är

Miljökonsekvensbeskrivningen
skall godkännas berördaav
länsstyrelser deninnan in itas
arbetsplanen.

17§

En arbetsplan skall ställas arbetsplanEn skallut ställas ut
för granskning. för granskning. Därvid skall 6

kap. 8 första§ stycket miljöbal-
ken motsvarande tillämp-äga
ning.
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eller idetaljplaniförutsattför ärarbetsplan väg,En ensom
ställasintebehöverområdesbestämmelser, ut.

behöverhellerIntebehöver enhellerInte en
endastarbetsplanendast avserarbetsplan somavsersom

ställasombyggnad ut,vägställasombyggnad ut, avvägav
ibehövermark tasinteibehövermark tasinte omom

eller rättmedanspråk vågrättellermed rättanspråk vågrätt
eller§i 35 etteller om§i 35 ett avsessomomavsessom

skrift-ianspråktagandesådantskr-ift-ianspråktagandesådant
berördamedgivitsligenberördamedgivits avligen av

innehavareochfastighetsägareinnehavareochfastighetsägare
servituts-ellernyttjanderättservituts-ellernyttjanderätt avav
förutsätt-Underförutsätt- rätt. sammaUnderrätt. samma

underlåtasutställelsekanningarunderlåtasutställelsekanningar
arbetsplanfrågaiarbetsplan somenfråga omi somenom

ändringendastinnefattar avändringendastinnefattar av
vägbyggnads-förplanen ettvägbyggnads-förplanen ett

far-inte ärprojekt ännufär-ärföretag ännu somsom
digställt.digställt.

andraiOm vägandrai avsessomOm enväg avsessomen
länssty-styckettredjeellerstycket avtredje äreller en

betydan-hahar antagitsrelsenmotortrafikledellermotorväg
utställel-skallmiljöpåverkan,dekan antaseller väg somannan

ändå skearbetsplanenmiljöpå- en-betydandemedföra se aven
stycket.förstaligtväghållningsmyn-skallverkan

kungörelseinföradigheten om
miljökonsekvensbeskrivningen i

ochTidningarInrikesochPost-
ortstidningardeellerdeni som

be-väghållningsmyndigheten
skallkungörelsenIstämmer.
hållsbeskrivningenvaranges

skriftligaochtillgänglig att
miljökonse-anmärkningar mot

läm-skallkvensbeskrivningen
väghållningsmyndig-tillnas

tid,angivenvissheten inom en
efter detveckorfjzra attminst

införd Post-ikungörelsen var
Tidningar.Inrikesoch
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18§

Arbetsplan fastställs Vägverket efter samråd med länsstyrelsen. Omav
vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan om
fastställelse planen till regeringens prövning.av

sådanaI fall då utställelse Innehållet miljökonse-i
har underlåtits med stöd I 7 § kvensbeskrivningen resul-samtav
tredje stycket behöver fast- samråd och yttrandentatet av
ställelse ske.inte skall beaktas då arbetsplanen

fastställs.

Ett beslut fastställelse sådana fallI då utställelseom av
arbetsplan förfallet, harär underlåtits med stöd 1 7 §en om av

fem år fråninte utgångeninom tredje stycket behöver fast-
det år, under vilket beslutet ställelse ske.inteav

laga kraft, sträck-vägensvann
har blivit helhetning tydligti sin

utmärkt på marken och det i
arbetsplanen vägbygg-angivna
nadsarbetet har påbörjats. Om
synnerliga skäl föreligger, kan

eller, efterregeringen rege-
bemyndigande,ringens vägver-

ket förlänga tiden, gångvarje
med högst år.tre

beslut fastställelseEtt om av
arbetsplan förfallet,ären om

fem år från utgångeninte inom
det år, under vilket beslutetav

laga kraft, sträck-vägensvann
har blivit helhetning tydligti sin

utmärkt på marken och det i
arbetsplanen vägbygg-angivna
nadsarbetet har påbörjats. Om
synnerliga skäl föreligger, kan

eller, efterregeringen rege-
bemyndigande,ringens vägver-

ket förlänga tiden, gångvarje
med högst år.tre
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fastställelsebeslutEtt avom
förläng-ellerarbetsplan omen

kun-skallgiltighetstidenning av
och den ansvarigagöras myn-

med vilketlanddetdigheten i
kap. 6 §enligt 6hållitssamråd

informeras.miljöbalken

26§

skicktillfredsställandesamfärdselnfori genomhållasskallVäg ett
åtgärder.andraochreparationunderhåll,

skallrenhållningGenomskallrenhållningGenom
sådanthållas ivägområdet ettsådanthållas ivägområdet ett

förolägenheter män-skickhän- attskäliga Sanitäraskick att
ellerförebyggshälsaniskorstill-blirtrevnadshänsynochsyn

skäligasåochavhjälps attgäller igodosedda. Detsamma
tillgodo-blirtrevnadshänsynbreddtillmarkfråga avenom

frågagäller isedda. Detsammaparkeringsplatsintill25 meter
bredd 25tillmark avrastplats vägan-är eneller omsom

ellerparkeringsplatsintillallmänheten metermåndeniordning,
väganordning, irastplats ärmarken. Inomtilltillträdehar som

harallmänhetenmåndengällerdetaljplanmedområden
marken. Inomtilltillträdevägornrådenendaststyckedetta

gällerdetaljplanmedområdenmotortrafik-ellerför motorväg
förområdenendaststyckedettaled.

motortrañkled.ellermotorväg

och andraförstaiändamålsådanaförbehövsåtgärder angesDe somsom
serviceåtgär-ocksåräknasdriftTill vägdrifttill väg.räknasstyckena avav

vägverketkanföreligger,skälsärskildaförbättringsåtgärder. Omochder
driftför väg.åtgärdervidtaskyldigheteniinskränkning att avbesluta om

behövs.föreskrifterdedärvidmeddelarVägverket som

2s§

väganord-förBehöverväganord-forBehöver enen
driftiingårutförandening,driftingår iutförandening, varsvars

markanspråkimarkanspråk väg, tasiväg, tas avav
tillhörredandentillhör utöverredanden somutöver som

skall upprättasvägen, enskall upprättasvägen, en



SOU 1997:32 Lagförslag 93

arbetsplan, vari den mark arbetsplan, vari denanges markanges
behöver i anspråk. Be-tas behöversom i anspråk. Be-tassom

stämmelsemai 13, 14 och 16-20 stämmelserna i 13-20 §§ skall
skall§§ därvid tillämpas. Såvitt därvid tillämpas. Såvitt angår

angår tillämpningen 16 § tillämpningen 16 § tredjeav av
tredje stycket. 17 § tredje stycket, 17 § tredje stycket och
stycket och 18 § andra stycket 18 § tredje stycket skall arbets-
skall arbetsplanen planen sådan plananses som en anses som en
sådan plan endast endast ombyggnadsom avser som avser av
ombyggnad väg. väg.av

32§

Vägrätt upphör när vägen Vägrätt upphör när vägen
drages in. Väghållaren får föra dras in. Väghållaren skyldigär
bort vad anbringats inom den omfattningi det behövssom att
vägområdet för vägändamål, ställa ordningi vägområdet ochom

länsstyrelsen bestämmer vidta åtgärder för förebyggaatt
med hänsyn till frågaannat områdetsatt skick vållaratt stör-

uppkommit markens ochningar olägenheter fram-om ian-
vändning enskild väg. tiden. Väghållaren får föra bortsom

vad har anbringats inomsom
vägområdet för vägändamål, om
inte länsstyrelsen bestämmer

med hänsyn till frågaannat att
har uppkommit markensom
användning enskild väg.som

Vad förts bort inom Vad har förts bortsom intesom
år efter detett dragitsvägenatt inom år efter detett vägenatt

in tillfaller fastighetens dragitsägare. in tillfaller fastighetens
Länsstyrelsen kan förlänga Länsstyrelsenägare. kan för-
tiden, särskilda skäl före- länga tiden, särskilda skälom om
ligger. föreligger.

35§

Har i fastställd arbetsplan för Har fastställdi arbetsplan för
vägbyggnadsföretag mark i när- vägbyggnadsprojekt mark i när-
heten det i arbetsplanen heten det i arbetsplanenav upp- av upp-

vägornrådettagna föravsatts vägområdet förtagna avsatts
upplag eller liknande ändamål i upplag eller liknande ändamål i
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byggandetmedsambandbyggandet avmedsamband av
väghållarentillskallvägen,väghållaren upp-tillskallvägen, upp-

förmarkentillnyttjanderättlåtasförmarkentillnyttjanderättlåtas
planen.iangivitstiddenplanen.iangivitstidden somsom

38§

driftförväghållareBehöver
sandväg sten,taga grus,av

tillhörmarkpåjordeller som
dettakanochän statenannan

olägenhet,avsevärdske utan
fram-pålänsstyrelsenkan

väghållningsmyn-ställning av
tillföreskriva rättdigheten att

upplåtas.skalltäktsådan
därvidmeddelarLänsstyrelsen

förbehövsföreskrifterde som
utövande.rättens

54§

meddelasFöreskrifter som
får§§43-48stödmed avseav

ellerbegränsaföråtgärder att
olägenhetellerskadamotverka
ellerhälsamänniskorspå om-
åtgärderandraellergivningen

miljön.skydd förtill

skall ersättaVäghållareskall ersättaVäghållaren
harhanföljdtillskador attharhanföljdtill avskador attav

förvärvat rättförvärvat rätt
särskild vinterväg,inrättaattsärskild vinterväg,inrättaatt

närhetenimarknyttjanärheten att avmark inyttjaatt av
lik-ellerupplagförvägområdelik-ellerupplagförvägområde

medsambandändamål inandemedsambandändamål inande
byggande väg,byggande avväg,av

tillfälliganordna väg,atttillfälliganordna väg,att
vägområdeintill sätta uppvägområde attintill sättaatt upp
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snöskärrn.snöskänn,
drifttäkt förtill väg.av

iåtgärderföljdskador tillskall ocksåVäghållaren ersätta som avsesav
harföreläggandeföljdeller tillstycket eller §fjärde 5334 45 § ett somav

följdtillhar uppståttskadormed stöd 52 Förmeddelats avsomav
avsevärda.skadornaendastersättning§ utgår äri 53åtgärder omavsessom

det hargäller inteandra styckenaförsta ochBestämmelserna i avta-om
skall lämnas.ersättning inteförutsättsuppenbarligenellerlats att

74§

beslut enligtLänsstyrelsensenligtbeslutLänsstyrelsens
stycket,andra48 §45-47andra 37,48 §45-4737, 38,
stycketandraeller §§ 64andra 52, 53eller 64 §53 §stycket, 52,
allmänhosfår överklagasall-överklagas hosfårstycket

Prövnings-förvaltningsdomstol.förvaltningsdomstol. Pröv-män
överklagandevidkrävstillståndvidningstillstånd krävs över-

till kammarrätten.klagande till kammarrätten.

beslutLänsstyrelsenslänsstyrelsenAndra beslut omav
miljökonse-godkännandelagdenna ienligt än av enavsessom

ochenligt b14kvensbeskrivninghosfår överklagasstycketförsta
överklagas.får16 §§ interegeringen.

läns-beslutAndra av
lagdennastyrelsen enligt än

andraochförstaiavsessom
hosöverklagasfårstyckena

regeringen.

kraft denträder ilagDenna

bestämmelser,enligt äldreoch bedömashandläggasärende skallEtt om
tillöverlämnatsharmiljökonsekvensbeskrivningingårdet ärendeti somen

Bestämmelser-ikraftträdande.lagsgodkännande vid dennaförlänsstyrelsen
omedelbart.dock tillämpasskallmiljökvalitetsnonnerna om

4 17-0268
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SOU 1997:32 Lagförslag 97

Förslag till14

ändring i lagenLag 1971:850om

med anledning gränsälvs-av

överenskommelsen den 16

september mellan1971 Sverige och
Finland;

föreskrivsHärigenom lagen 1971:850 med anledningatt av
gränsälvsöverenskommelsen den september16 1971 mellan Sverige och
Finland skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kapitlen gränsälvsöver-1-9 i Kapitlen i gränsälvsöver-1-9
enskommelsen den 16 enskommelsen den 16septem- septem-
ber mellan och1971 Sverige ber mellan och1971 Sverige
Finland skall gälla svensk Finland skall gälla svensksom som
lag. Bestämmelserna har den lag. Bestämmelserna har den
lydelse härvid fogad bilaga lydelse härvid fogad bilagasom som
utvisar. utvisar. Vad sägssom om

vattenöverdomstolen kap.8i
skall dock Miljö-15art. avse

överdomstolen.

lag träder i kraft denDenna
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tillFörslag15

ändring i lagenLag om

förvaltning1501973: 1 avom

samfalligheter;

1973:1150lagenoch 2320, 21föreskrivsHärigenom att om
följande lydelse.skall hasamfälligheterförvaltning av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§

dennatillämpningenViddennatillämpningenVid avav
samfällighetskalllagsamfällighetskalllag ansessomansessom

fastig-enligtsamfällighetfastig-enligtsamfällighet
1970:988,hetsbildningslagen1970:988,hetsbildningslagen

mark gemensamtmark gemensamt somannansomannan
mantals-detillhörmantals-de ägarnatillhör ägarna avav

socken,ifastigheternasocken,ifastigheterna satta ensatta en
särskildellerservitutsärskildellerservitut annanannan

fleratillhörrättighettill flerahörrättighet somsom
fastigheter gemensamt,fastigheter gemensamt,

anlägg-enligtsamfällighetanlägg-enligtsamfällighet
1973:1149,ningslagen1973:1149,ningslagen

lagenenligtsamfällighetsamfällighet enligt vatten-
bestäm-särskilda0000 med1983:291,lagen

vattenverksamhet,melser om
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enligt lagensamfällighetenligt lagensamfállighet
exploateringssam-1987:11exploateringssam-11987:1 omom

verkan.verkan.

samfällighethar del ifastighetlagenförstås idelägarfastighetMed som
samfällighet enligtfrågadelägarfastighet. Imed delägareoch ägaren omav

påfastighetdelägarfastighet sättmed annatdockförståsförsta stycket 5 som
dendelägareoch medsamfällighetenomfattasdelaktighet somän avgenom
vadvidareskallsamfällighetsådanBeträffandesamfälligheten.deltar i som

andelstal.gälla delägaresställetandelstal idelägarfastighetslagenisägs om

3§

påtillämpningmotsvarandefastighetbestämmelser ägerLagens om
elleranläggningbyggnad, naturreservatsådan somtomträtt, annangruva,

ellerstycket 4förstaenligt l §samfällighethar del i

förordnandetestamentariskt utangrundfastighetinneharDen avsom
tillämpningvid lagensnågontillkommeräganderätten somansesatt

förvaltardenSom naturreservatfastighetens ägare somägare. ansesav
reservatet.

enligtl §samfállighetdelhar ifastighetiInnehavare tomträtt somav
lagdennatillämpningenvidskalleller 2stycket l somförsta ansesav

ställe.fastighetsägarensdelägare i

samfälligheterfrågaIsamfálligheterfrågaI omom
skallstycket 5förstaenligt §lskallstycketförsta 5enligt 1 §

fastig-bestämmelserlagensfastig-bestämmelserlagens omom
gällaställethetsdomstol igällaställethetsdomstol i
skalltalanmiljödomstol. Närskalltalanvattendomstol. När

gällermiljödomstol,hosförasgällervattendomstol,hosföras
stämnings-bestämmelserna1983:291 be-vattenlagens om

med0000mål lagen sär-stämningsmål. istämmelser om
bestämmelserskilda vatten-om

verksamhet.

20§

delägarnasammanträde med attbildas vidSamfällighetsförening genom
styrelse.ochstadgarde utserantager
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det,delägare begärenligt första stycket skall, någonSammanträde om
förordnatmyndighetenlantmäterimyndigheten eller denhållas somav

fastighetsbildningslagenförrättning enligtskall samband meddärtill. Dock i
1987:11eller lagenanläggningslagen 1973:11491970:988, om

särskild förrätt-lantmäterimyndigheten eller,exploateringssamverkan om
sammanträdehållaanläggningslagen, denneförordnats enligt 4 §ningsman
förrättningen,berörsbeträffande samfällighetstycketenligt första avsom

betydelseväsentligeller detsamfälligheten begär detdelägare i är avomom
samfällighetsförening bildas.synpunktfrån allmän att

väsentligdetsamfälligheter Omfråga ärI avom
synpunktfrån allmänskall betydelsestycketförstaenligt 1 §

samfällighetsföreningandra stycketvad sägs atti enomsom
för förvaltningenbildasförrättnings-förrättning och enav

elleroch för- bevattnings-förrättninggälla vatten-man
regleringssamfällighet enligt 1 §enligt vattenlagenrättningsman

får lantmäte-stycketförstadet1983:291. Om är av
hållarimyndighetenfrån allmänbetydelseväsentlig samman-

stycketträde enligt förstasamfällighets- ävensynpunkt att en
samfällighetendelägare iförvalt-bildas förförening om

har begärt det.eller intebevattnings-ningen av en
fårvattenregleringssamfallighet,

hållalantmäterimyndigheten
förstasammanträde enligt

delägare istycket även om
begärtharsamfällligheten inte

det.

21§

försammanträdefrågasammanträde för IfrågaI omom
samfällighetsföre-bildandesamfällighetsföre-bildande avav

stycket, 8andrastycket, ning 7 §andra 8§ning 7 ägeräger --
förstaförsta stycket§stycket första ll §§, 12första12 §ll §§,

motsvarandepunkten och 14 §motsvarandepunkten och 14 §
Hållestillämpning. sammanträ-Hållestillämpning. sammanträ-

förrättningmeddet sambandförrättning isamband meddet i
fastighetsbildningslagenenligtfastighetsbildningslagenenligt

anläggningslagen1970:988,anläggningslagen1970:988,
lageneller149,1973vattenlagen149,1973:1

exploaterings-1987:11lageneller1983:291 om
frågadock isamverkan,exploaterings-1987:11 ägerom
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samverkan, dock i fråga delgivning kallelse tilläger om av
delgivning kallelse till sammanträdet vad gällerom av som

sammanträdet vad gäller delgivning kallelse tillsom om av
delgivning kallelse till vid förrättningensammanträdeom av

sammanträde vid förrättningen tillämpning.motsvarande
motsvarande tillämpning.

23§

motsvarandefråga klander beslut vid sammanträdet 15 §I ägeravom
tillämpning.

fastighetsbildnings-, fastighetsbildnings-,HarHar
exploate- anläggnings-, eller exploate-anläggnings-, eller

eller tillståndsdomringsbeslut eller tillståndsdom ringsbeslut
enligteller tillståndsbeslut enligt eller tillståndsbeslut

meddelats, fårmed- miljöbalkenvattenlagen 1983:291
för sammanträde för bildandedelats, får sammanträde av

hållassamfällighetsföre- samfällighetsföreningbildande av
domen eller beslutethållas innan domen eller innanning om

samfállighetens bildande vunnitsamfällighetensbeslutet om
delägarekraft. laga kraft.bildande vunnit laga Som Som anses

fastighet ochdärvid därviddelägare ägarenägarenanses av av
domen ellerfastighet enligt enligtoch annan somannan som

beslutet skall ha del idomen eller beslutet skall ha del
Beslutsamfalligheten.i samfálligheten. Beslut somsom

sammanträdet gällerfattas sammanträdet gäller fattas vidvid
förutsättning endast under förutsättningendast under attatt

fastighetsbildnings-, anlägg-fastighetsbildnings-, anlägg-
till-ellereller till- nings-, exploaterings-nings-, exploaterings-

tillstånds-tillstånds- ståndsbeslutet ellerståndsbeslutet eller
kraft eller,kraft eller, domen laga idomen laga i vinnervinner

fråga anläggningsbeslut,fråga anläggningsbeslut, attattom om
förordnande meddelas enligtförordnande meddelas enligt 2727

anläggningslagenanläggningslagen§ §aa
kap. 1973:1149 eller kap. 24 §1973:1149 eller 13 50 § 22

miljöbalken.första vattenlagen. första stycketstycket

kraftlag träder i denDenna
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tillFörslag16

i lagenändringLag om

införande1151973 avom

och1973:1149anläggningslagen
förvaltning1973:1150lagen om

samfälligheter;av

1973:1151lagenoch 20-2118föreskrivs omattHärigenom
1973:1150lagenoch1973:1149anläggningslagen ominförande av

lydelse.följandeskall hasamfälligheterförvaltning av

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

18§

vissa1966:700lagenenligtsamfällighetsådan omfrågaI om
ikläda sigochrättigheterförvärvakanickegemensamhetsanläggningar som

förvaltning1973:1150lagenivad avskyldigheter omäger som
anläggningslagenenligtsamfállighetföreskiivessamfälligheter om

tillämpning.motsvarande1973:1149

företagsådanafrågaIföretagsådanafrågaI omom
kap.eller 8enligt 7 vatten-kap.8eller vatten-enligt 7

kaninte1918:523lagenkaninte1918:523 somlagen som
iklädaochrättigheterförvärvaiklädaochrättigheterförvärva

skyldigheter motsva-sig samtskyldigheter motsva-sig samt
be-äldreenligtföretagrandeäldre be-enligtföretagrande
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stämmelser gäller vad i stämmelser gäller vad isom som
lagen 1973:1150 förvalt- lagen 1973:1150 förvalt-om om
ning samfálligheter före- ning samfälligheter före-av av
skrivs samfälligheter enligt skrivs samfälligheter enligtom om
vattenlagen 1983:291. lagen 0000 med särskilda

bestämmelser vattenverk-om
samhet.

20§

När samfällighetsförening samfällighetsföreningNären en
bildats enligt har19 § bildats enligt 19 § harsom som

registrerats, skall den ha registrerats, skall den haanses anses
övertagit samfállighetens övertagit samfállighetenssamt- samt-
liga tillgångar och förpliktelser. liga tillgångar och förpliktelser.
De anläggningar, förvaltas anläggningar,De förvaltassom som

sarnfälligheten, skall vid samfälligheten, skall vidav av
tillämpningen lagen tillämpningen lagenav av
1973:1150 förvaltning 1973:1150 förvaltningom av om av
samfälligheter jämställas med samfälligheter jämställas med
gemensamhetsanläggningar gemensamhetsanläggningaren- en-
ligt anläggningslagen ligt anläggningslagen
1973:1149 eller, såvitt 1973:1149 eller, såvittavser avser
företag enligt vattenlagen företag enligt vattenlagen
1918:523 eller motsvarande 1918:523 eller motsvarande
äldre bestämmelser, med äldre bestämmelser, med

anläggningar i anläggningar igemensamma gemensamma
samfälligheter enligt samfälligheter enligt lagenvatten-
lagen 1983:291. 0000 med särskilda bestäm-

melser Vattenverksamhet.om

21§

sambandI med beslut, I samband med beslut,som som
i 22 § andra stycket lagen i 11 § andra stycket lagenavses avses

1983:292 införande 0000 införande lagenom av om av
vattenlagen 1983:291 och 0000 med särskilda bestäm-som

samfällighet kanrör melser Vattenverksamhet ochen som om
förvärva rättigheter och ikläda samfällighet kanrörsom en som
sig skyldigheter, skall förordnas förvärva rättigheter och ikläda

samfálligheten skall sig skyldigheter,att skall förordnasupp-
lösas och samfällig- samfälligheten skall upplösasatt atten
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samfällighetsföreningochförbildasskallhetsförening attatt en
förvalta denförbildasskallsamfállig- attdenförvalta nya

samfálligheten.heten. nya

stycket harförstaenligtbildatsharsamfällighetsföreningNär somen
tillämpas.§bestämmelserna i 20skallregistrerats,

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag17

1976:839i lagenändringLag om

va-nämnd;statensom

va-nämnd1976:839 statenslagen20 §föreskrivs omattHärigenom
lydelse.andeföljskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

20 §

överklagasbeslutNämndensöverklagasbeslutNämndens
Målet prövashovrätt.hos SveaMålet prövashovrätt.hos Svea

dessihovrätten samman-dessihovrätten avsamman-av
miljööverdomstol.sättningvattenöverdomstol. somsättning som

kraft denträder ilagDenna

dessihovrättenavgjortsharinteikraftträdandetvid avmålEtt som
handläggasdärefterskallvattenöverdomstol avsammansättning som

miljsammansättningdessihovrätten som
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tillFörslag18

1976:997lageniändringLag om

vattenförbund;om

1976:997lagenoch 3429, 3327,25,12,föreskrivs attHärigenom
lydelse.andeföljhaskallvattenförbundom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§

miljöbalkenenligtDenvattenlagenenligt somDen som
medgivits rättharlagäldreellermiljöskydds-eller1983:291

vattenbeskaffen-inverka pålagäldreeller att1969:387lagen
påövrigt vatten-eller ihetenpåinverkamedgivitshar rätt att

verksam-inomförhållandenaeller ivattenbeskaffenheten
imedlemskallhetsområdetvattenförhållandena varapåövrigt

förbundet.skallverksamhetsområdetinom
förbundet.medlem ivara

verksamhetsområdet utanvattenförhållandena inompåinverkarDen som
imedlemskallstycketförstaifall varaföreliggerdet avsesatt som

förbundetsförbetydelsesärskildmedlemskap ärhansförbundet, avom
verksamhet.
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Har någon enligt första eller andra stycket skall medlemsom ivara
förbundet särskilt skäl sig medlemskap, fårmotsatt han ståav utanför
förbundet, dess verksamhet försvåras därigenom.avsevärtom

Kommun sammanslutning fiskerättsägaresamt får ingå medlem iav som
vattenförbund, skyldighetäven icke föreligger enligt första eller andraom
stycket.

12§

frågaI förrättning enligt frågaI förrättning enligtom om
denna lag skall bestämmelserna denna lag skall bestämmelserna
i 12 kap. vattenlagen 1983:291 i 12 kap. vattenlagen 1983:291
gälla i tillämpliga delar, i den fortfarande gälla i tillämpliga
mån följer vad nedan delar,annat i den mån följerav annat
sägs. vad nedan Vadsägs.av som

kap.12sägs i vattenlagen om
vattendomstol skall gälla miljö
domstol.

25§

frågaI talan beslut frågaImot talan beslutom motom
eller åtgärd vid förrättning enligt eller åtgärd vid förrättning enligt
denna lag gäller i tillämpliga denna lag gäller fortfarande i
delar bestämmelserna i 13 kap. tillämpliga delar bestämmel-
vattenlagen 1983:291 i 13 kap. vattenlagenom serna
förrättningsmål. 1983:291 förrättningsmål.om

Vad kap.13isägs vatten-som
lagen vattendomstol respek-om
tive Vattenöverdomstolen skall
gälla miljödomstol respektive
Miljööverdomstolen. Vad som

nämndemänsägs respektiveom
vattenrättsråd skall gälla sak-
kunniga ledamöter respektive
miljöråd.

Kungörelse i 13 kap. 58 § vattenlagen 1983:291 skall jämtesom avses
avskrift besvärshandlingama tillställas naturvårdsverk ochav statens
länsstyrelsen.
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27§

Angår besvär fråga Angår besvär frågasom som
skall vattendom-i 26 skall miljödom-i 26avses avses

medstolen yttrande hän- stolen med yttrande hän-eget eget
fråganskjuta till regeringens skjuta frågan till regeringensav- av-

görande. görande.

29§

Sammanträde i 28 Sammanträde i 28som avses avsessom
hålles förrättningsmannen.§ hålles förrättningsmannen.§av av

I övrigt gäller i tillämpliga delar gäller tillämpliga delarI övrigt i
bestämmelserna bildande bildandebestämmelsernaom av om av
samfällighetsförening i lagen samfällighetsförening i lagen
1973:1150 förvaltning 1973:1150 förvaltningom av om av
samfälligheter. Därvid skall vad samfälligheter. skallDärvid vad

föreskrives fastighets- föreskrives fastighets-som om som om
domstol stället gälla miljödom-i domstol i stället gällavatten-
domstol och vad fore- stol föreskrivesoch vadsom som om
skrives förrättning enligt förrättning enligt anläggnings-om
anläggningslagen 1973:1149 i lagen 1973:1149 stället gällai
stället gälla förrättning enligt förrättning enligt denna lag.
denna lag.

33§
fråga vattenförbund fråga vattenförbundI Iom om

gäller tillämpliga delar gäller tillämpliga delari övrigt i i övrigt i
första stycket, första31 § 32-38, 40- 31 § stycket, 32-38, 40-

första,43, andra första, andra45-47 48 § 43, 45-47 §§, 48 §
,

och tredje styckena, 49-51 §§, och tredje styckena, 49-51 §§,
första och52 § stycket, 53 första stycket, och54 52 § 53 54

andra och tredje67 § andra och tredje67 §samt samt
styckena lagen 1973:1150 styckena lagen 1973:1150om om
förvaltning samfälligheter. förvaltning samfälligheter.av av
Dock vad föreskrives föreskrivesskall Dock skall vadsom som

fastighetsdomstol stället fastighetsdomstol ställeti iom om
gälla vattendomstol. Talerätt gälla miljödomstol. Talerätt som

i 53 § nämnda lag nämnda lag till-i 53 §som avses avses
tillkommer innehavare kommer innehavaresär- sär-av av
skild i fastighet. skild fastighet.irätt rätt
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34 §

talaneller §enligt 29 33talan Näreller §enligt 29 33När
miljödonzstol,föras hosvattendomstol, skallskall föras hos
delar bestämgäller tillämpligabestäm- itillämpliga delargäller i

stämningsmålmelsema ivattenlagenkap.melserna i 13 om
särskilda be-medlagen 0000stämningsmål.1983:291 om

Vattenverksam-stämmelser om
het.

haft denlag träder iDenna
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19 Förslag till

ändring i lagenLag 1977:439om

kommunal energiplanering;om

föreskrivsHärigenom lagen3 § 1977:439 kommunal energi-att om
planering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

varje kommun skallI det kommun skall detI varje
finnas aktuell förplan till- finnas aktuell plan för till-en en
försel, distribution och använd- försel, distribution och använd-
ning kommunen.energi i Till ning kommunen.energi i Iav av en
planen skall höra miljökon- sådan plan skall finnasen en ana-
sekvensbeskrivning möjlig- lys vilken inverkan den i pla-som av

samlad bedömning verksamheten hargör upptagnaen av nen
den inverkan den planeni på miljön, hälsan och hushåll-upp-

verksamheten har på mil- ningen medtagna naturresurser.
jön, hälsan och hushållningen
med naturresurser.

Planen beslutas kommunfullmäktige.av

lag träderDenna i kraft den
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Förslag20 till

ändring i lagen 1601978:Lag om

vissa rörledningar;om

fråga rörledningarföreskrivs i lagen 1978:160 vissaHärigenom om om

skall ha följande lydelse,dels 6 och 7att

följande lydelse.dels det lagen skall införas paragraf,i 6att en ny a av

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

4§

lämpligtfår meddelas endast det från allmän synpunktKoncession ärom
lämpligframdrages och begagnas och sökanden finnesledningen attatt

verksamhet med koncessionen.utöva som avses

områdesbestämmelser.får strida detaljplan ellerKoncession inte mot en
fårdock mindreeller bestämmelserna motverkas,Om syftet med planen inte

avvikelser göras.

bestämmelsernaVid koncessionsprövning Utöver i
bestämmelserhus- lag finnsskall lagen 1987312 dennaom

miljöpåverkan miljö-hållning med rörande inaturresurser
balken.tillämpas.m.m.
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Vid koncessionsprövningen
och kap. 3 §skall kap., 53 4

miljöbalkenoch kap. §16 5
tillämpas.

miljökonsekvensbeskriv-En
ansökanskall ingå ining omen
gäller för-Vadkoncession.

på miljökon-kravenfarandet,
pla-sekvensbeskrivningar samt

planeringsunderlagochner
miljöbalken. Vadgäller 6 kap.

till-föreskrivsdärvid omsom
skall gällaståndsmyndighet re-

den myndighetellergeringen
bestämmer.regeringensom

6§

förenasskallkoncessionskall förenas EnKoncession
förbehövsmed de villkorförbehövsmed de villkor somsom

motverkaellerbegränsaallmänna intressenskydda attatt
påolägenhetskada eller män-eller enskild rätt.

ellerniskors hälsa omgiv-
hus-hållbarfrämjaningen, en

hållning med naturresurser,
skyddasäkerheten samttrygga

ochandra allmänna intressen
enskild rätt.

haskallfår föreskrivaskoncession rättvillkor för attSom att staten
särskild avgiftskallkoncessionshavarenverksamheten ellerdeltaga i utgeatt

liknande villkor.till eller iakttaga annatstaten

skallledningenför föreslcrivasvillkor koncessionfårVidare att varasom
tid,föreskrivenkan förlängatid. Regeringenfärdigställd inom viss om

denutgångenskall föreAnsökan häromsärskilda skäl föreligger. göras av
föreskrivna tiden.
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6a§

En koncession får för gil-sin
tighet beroendegöras attav
säkerhet ställs för denatt som
innehar koncessionen skall full-

skyldigheten enligt 16 §göra att
bort ledningen och vidtata

andra åtgärder för återställ-
Staten, kommuner, lands-ning.

och kommunalförbund be-ting
häver ställa säkerhet.inte

Om det kan denantas att
ställda säkerheten till-inte är
räcklig, får eller denregeringen
myndighet be-regeringensom

besluta ytterligarestämmer om
säkerhet.

fråga beskajfenhetenom av
säkerheten gäller kap.2 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten
skall ellerprövas regeringenav
den myndighet regeringensom
bestämmer och förvaras av
länsstyrelsen det län där verk-i
samheten bedrivs.

7§

Uppkommer verk- Uppkommer verk-genom genom
samhet för vilken koncession samhet för vilken koncession
har meddelats enligt denna lag har meddelats enligt denna lag
betydande olägenhet icke betydande olägenhet ickesom som
förutsågs koncessionen förutsågs koncessionennär när
meddelades, får ellerregeringen meddelades eller medverkar den
den myndighet regeringen till miljökvalitetsnormattsom en
bestämmer föreskriva villkor enligt kap. § miljöbalken5 1

förebygga eller överträds, får ellerär regeringenägnat attsom
minska olägenheten för fram- den myndighet regeringensom
tiden. bestämmer föreskriva ytterliga-
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villkor föreller ändrade attre
eller minska olägen-förebygga

framtiden.heten för

kraft denträder ilagDenna
.

och bedömashandläggasskallkoncessionprövningärendeEtt avom. denna lagsföreärendet har inlettsbestämmelser,enligt äldre om
skall dockmiljökvalitetsnormerBestämmelsernaikrañträdande. om

omedelbart.tillämpas
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Förslag till21

ändring i skogsvårdslagenLag om

1979 1429;

1979:429föreskrivs i fråga skogsvårdslagenHärigenom om

lydelse,och skall ha följandedels 19, 30 3214, 17,att

följandeinföras bestämmelse, 27dels det lagen skalliatt a aven ny
lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

4§

bestämmelsernaUtöver i
bestämmelserdenna lag finns

miljöpåverkan miljö-rörande i
berörbalken. Bestämmelser som

dennaverksamhet iavsessom
plan- och bygg-lag finns iäven

och lagenlagen 1987:10
kulturminnen1988:950 om

m. m.

tilläm-lag skall inteskall tilläm-lag inte DennaDenna
den striderstrider i den månden mån deni motmot paspas

meddelatsföresknfter harmeddelatsföreskrifter har somsom
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lag.naturvårdslagen med stödmed stöd av annanav
lag.1964:822 eller annan

7§

ellerskogsvårdssynpunkt, får regeringenfråndet påkallatOm är
förbjuderföreskrifterbestämmer meddelaregeringenmyndighet somsom

förställer villkoreller upp
ellerinhemsktskogsodlingsmaterialslaganvändning visst avavav

skog,anläggningutländskt vid avursprung
material.handel med sådant

meddelafårregeringen bestämmereller myndighetRegeringen ävensom
vidoch kvalitetoch kontrollera äkthetför främja,föreskrifter garanteraatt

skogsodlingsmaterial.handel medframställning och

och andrasticklingarfrön, plantor,skogsodlingsmaterialMed avses
skog.för anläggningförökningsmaterial, avseddaformer avav

dennaverksamhet enligtVid
före-iakttaslag skall även

ellerskrifter förbud sär-mot0m
skilda villkor för utsättning av

ellerdjur- iväxtarter natur-
meddelats medharmiljön som
miljöbalken.kap.stöd 8 3 §av

14§

skyldigSkogsmarkensskyldigSkogsmarkens ärägareärägare
föreskrifterenligtföreskrifterenligt attatt somsom

eller denmeddelas regeringeneller denmeddelas regeringen avav
be-myndighet regeringenbe-myndighet regeringen somsom

skogsvårds-Skogsvårds- underrättaunderrätta stämmerstämmer
styrelsenstyrelsen omom

skallavverkningskallavverkning ägaäga rumsomrumsom
på hans mark,på hans mark,

samband medsådan dikning isamband medsådan dikning i
kräver till-avverkning intekräver till-avverkning inte somsom

miljöbalken,kap.stånd enligtnaturvårdslagen 11stånd enligt
och1964:822,
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vad han för vad han förgöraatt att göraatt attavser avser
tillgodose naturvårdens och kul- tillgodose naturvårdens och kul-
turmiljövårdens intressen i turmiljövårdens intressen isam- sam-
band med avverkning hanspå band hansmed avverkning på
mark. mark.

17§

Tillstånd till avverkning i
svårföryngrad skog eller
skyddsskog får inte ges om av-
verkningen medverkar till att en
miljökvalitetsnorm överträds.
Avverkningen får tillåtasdock

verksamhetsutövaren vidtarom
sådana åtgärder olägen-att
heterna från verksamhetannan
upphör eller minskar så möj-att
ligheterna miljökva-uppjyllaatt
litetsnormen ökar obetyd-i inte
lig utsträckning.

eller den myndighet får förRegeringen regeringen bestämmer visstsom
föreskrivaeller vissa områden tillstånd till avverkning svårföryngradatt av

skog fårinte ges
i fråga skog på mark kan producerainte i genomsnitt minstom som en

kubikmeter virke året hektar, det inte finns särskilda skäl,om per om
för byggande skogsbilväg för skogsbruket intevägennyttanav om av

kostnaden för den eller inte kan in ivägenmotsvarar om passas en
vägnätsplan.

19§

fråga tillI ersättning fråga till ersättningIrätt rättom om
För följdskada till beslut för skada till följd beslutett ettav av
enligt första eller andra enligt första eller andra18 § §18
stycket gäller bestämmelserna stycket bestämmelsernai gäller i

första stycket första 25kap.3§0ch31kap.2§,4§25 26 §
första första första27 § stycket, 6 7 §meningen, mening-

andra stycket, stycket första27 31 § 8 §meningen,en, a
första32 33 § stycket, första och34 12 13meningen,

första stycket första stycket första35 § §§, § första15
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stycket, 31och andrastycketandraoch meningenmeningen
ochstycket 32 33tredjenaturvårdslagen §36 § samtsamt

Vad dessamiljöbalken.§§ i1964:822. som
miljö-bestämmelser sägs om

stället gälla fas-skalldomstol i
tighetsdomstol.

27a§

fårTillstånd enligt 27 § inte
medver-avverkningenomges

miljökvalitets-kar till att en
AvverkningenÖverträds.norm

verksam-tillåtasfår dock om
sådanavidtarhetsutövaren

frånolägenheternaåtgärder att
ellerupphörverksamhetannan

möjligheternasåminskar attatt
miljökvalitetsnormenuppfylla

utsträck-obetydligökar i inte
ning.

30§

eller denRegeringendenellerRegeringen myn-myn-
bestäm-dighet regeringenbestäm-regeringendighet somsom

föreskrifterfår meddelaföreskriftermeddelafår ommerommer
skall tillhänsyndenskall till tasden hänsyn tas somsom

kultunniljö-ochnaturvårdenskulturmiljö-ochnaturvårdens
skötselnvidvårdens intressenskötselnvidvårdens intressen

frågaiskog, såsomfrågaiskog, såsom omavomav
och utläggning,storlekhyggensoch utläggning,storlekhyggens

kvarläm-beståndsanläggning,kvarläm-beståndsanläggning,
trädsam-ochträdnandeträdsam-träd ochnande avav

skyddsdikning,gödsling,lingar,ochdikninggödsling,lingar,
skogsbil-ochdikesrensningsträckning.skogsbilvägars

sträckning.vägars

myndigheteller denfår regeringendessa intressentillgodoseFör att som
avverkning ochföreskrifter förbudmeddelabestämmerregeringen motom

impediment.på skogliskogsbruksåtgärderandra ga
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Bemyndigandet förstai stycket medför inte befogenhet meddelaatt
föreskrifter så ingripande pågående markanvändningär att avsevärtsom
försvåras.

32§

ellerRegeringen den Regeringen eller denmyn- myn-
dighet regeringen bestäm- dighet bestäm-regeringensom som

får föreskriva det i får föreskriva det iatt attmer mer
ärenden enligt denna lag skall ärenden enligt denna lag skall
finnas miljökonsekvensbeskriv- analys vilken in-göras en av

det möjligt verkan metoder för skogensningar gör attsom nya
bedöma vilken inverkan skötsel och skogsodlings-nya nya

förmetoder skogens skötsel och material har miljön.på Före-
skogsodlingsmaterial har på skrifterna får innebära attnya en

miljön. Föreskrifterna får inne- sådan analys skall dengöras av
bära sådan beskrivning användaatt atten som avser en ny
skall den metod eller skogs-upprättas ett nyttav som av-

använda metod odlingsmaterial.attser en ny
eller skogsodlings-ett nytt
material.

lag träder i kraft denDenna

Ärenden har inletts före denna lags ikraftträdande skall handläggassom
och äldre bestämmelser.bedömas enligt Bestämmelserna miljökvali-om

i och i deras lydelse skall dock tillämpas17 27tetsnormer a nya
omedelbart.

stället för de bestämmelserI räknas i skall äldre19 §som upp
bestämmelser gälla fråga tilli ersättning på grund besluträtt ettom av som
har meddelats före denna lags ikraftträdande.
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22 Förslag till

Lag ändring i fastighets-om

taxeringslagen 1979: 152;l

föreskrivsHärigenom 2 kap. 4 § och kap.4 § fastighetstaxerings-7att
lagen 1979:1152 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.2 Indelning byggnader och markav

4 §

Mark skall indelas i de ägoslag i det följande. Mark ärsom anges som
vattentäckt skall indelas endast den täktmark. Indelningen får inteärom
påverkas förekomsten byggnad skall rivas saneringsbyggnadav av som
eller byggnad eller byggnader sammanlagda basvärde inte skulleav vars
uppgå till lcr.50 000

Tomtmark
Mark småhus, hyreshus, industribyggnad, specialbyggnadupptassom av

eller övrig byggnad trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommuni-samt
kationsutrymme ligger i anslutning till sådan byggnad.m.m., som

Mark till fastighet, bebyggd med småhus, hyreshus, industri-ärsom
byggnad, specialbyggnad eller byggnad,övrig skall helheti sin utgöra
tomtmark, fastigheten ligger i ägoskifte och har total areal inteettom en som
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mark tillfastighetensgällaskall docktvå hektar. Dettaöverstiger om
reglerna ienligt 4egendommedtillsammansskallnågon del taxeras annan

kap.

obebyggdmark tillgällaskall ocksåtomtmarkVad har sagts omnu
två åren.under debyggnadsändamålforbildatshar senastefastighet, som
tomtmarkskall markentillbaka tidenlängre i utgörabildatsfastighetenHar
obebyggdskallfallövrigaden får bebyggas. Iuppenbartendast det attärom

detaljplanmarken enligt utgörtomtmark endastmark omsomanses
uppenbartoch det intebebyggande attenskilt ärforkvartersmark

giltigtdet finnsgällaskallgenomföras. Detsammaskallbebyggelsen inte om
bygglagenochplan-förhandsbesked enligtenligttillståndellerbygglov ett

stycket.andraibyggnadsådanavseende1987: 10, angessom

TäktmarkTäktmark
gäller täkt-vilkenMark forgäller täkt-vilkenMark för

miljöbalken ellertillstånd enligtnaturvårds-enligt 18 §tillstånd
bestämmel-motsvarande äldreeller1964:822lagen vatten-

:291 .lagen 1 983 ser.

täktornrådeByggnad påpågående täkt.jämställasskalltäkttillståndMed
täktmark.indelasmarkenhindrar inteutnyttjandeför täktens att som

Åkerrnark
eller beteväxtodlinganvändas tillkanlämpligenanvänds ellerMark som

plöjas.lämpligoch är attsom

Betesmark
och intetill beteanvändas ärlämpligen kanelleranvändsMark somsom

plöjas.lämplig att

skogsmark
väsentligiintevirkesproduktion ochlämplig förMark är somsom

tillfinnas skogbördär detändamål. Markanvänds förutsträckning annat
ned.flyttasfjällgränsenjordflykt ellerellersand-skydd mot attmot

dockskall inteoutnyttjadhuvudsakeller iheltliggerMark ansessom
bör iförhållanden intesärskildagrund tasden påskogsmark, avomsom

virkesproduktion.anspråk for
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den enligt vedertagnalämplig för virkesproduktion,Mark skall omanses
virkekubikmeterkan producera i genomsnitt minstbedömningsgrunder en

hektar.året perom

Skogsimpediment
impediment ifjällskog och andrahällmark, mark medberg,Myr,

skogsmark.tillanslutning

Övrig mark
ägoslagen.de tidigare nämndaskall någotMark inte utgöra avsom

Taxeringsenhetkap.4

skildatäktmarkskilda BestårtäktmarkBestår avav
sådantmarkområden skall varjesådantmarkområden skall varje

taxeringsen-områdetaxeringsen-område utgörautgöra enen
områdenOmfattashet.Omfattas områdenhet. avav

miljöbal-täktplan enligtenligttäktplan natur- sammasamma
motsvarande äldre be-ken eller1964.°822 skall devårdslagen

de dockstämmelser skalltaxeringsenhet.dock utgörautgöra en
taxeringsenhet.en

kraft denlag träder iDenna

17-02685
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tillFörslag23

1980:307ändring i lagenLag om

för utländskaskyldighetom

förställa säkerhetkärande att

rättegångskostnader;

förskyldighet1980:307lagenföreskrivs 2 §Härigenom att om
skall harättegångskostnaderförställa säkerhetkärandeutländska att

följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

ställasSäkerhet behöver inteställasSäkerhet behöver inte

11
enligthandläggsmålhandläggs enligtmål somsom

1974:371lagen1974:371 rätte-lagen rätte- omom
arbetstvister,gången iarbetstvister,gången i

fastighetsdomstolvidfastighetsdomstol målmål vid
arrendetvist,intearrendetvist,inte ensom avseravser ensom

enligtmiljödomstolmål vidkap.ansökningsmål enligt 13
stycket 2förstakap. 2 §vattenlagen 1983:291, 2013 §

ansöknings-miljöbalken ärsom
stycketmål, kap. första 520 2 §

miljöbalken ersätt-som avser
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ingripande detvidning av
kap. 2 §allmänna 20samt

miljöbalkenförsta stycket 6
checkmål,växelmål ochoch checkmål,växelmål

eftermål har tagitseftermål har tagits uppupp somsom
offentlig ochstämning,offentlig ochstämning,

förvaltningsdomstolmål vidförvaltningsdomstolmål vid
marknadsdomstolen.ellermarknadsdomstolen.eller

kraft denlag träder iDenna
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Förslag till24

1980:424ändring i lagenLag om

förorening frånåtgärder motom

fartyg;

åtgärder1980:424föreskrivs kap. 4 § lagenHärigenom 10 motatt om
följande lydelse.förorening från fartyg skall ha

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

kap.10 Ansvar m.m.

eller fängelse ifängelse Till böterTill böter eller i
månader dömsmånader döms högsthögst sexsex

uppsåtligen elleruppsåtligen eller denden avsomavsom
före-bryterföre- oaktsamhetoaktsamhet bryter motmot enen
medskrift har meddelatsmeddelats medskrift har somsom
intestöd kap. 7stöd kap. inte 33 7 omom avav

straffstraff belagd med ibelagd med i gämingengämingen ärär
miljöbalken,miljöskyddslagen brottsbalken ellerbrottsbalken,

eller lagen1969:387
förbud1971:1154 motom

dumpning avfall i vatten,av
befälhavarebefälhavare som upp-som upp- enen

oaktsamhetoaktsamhet såtligen ellersåtligen eller avav
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föreskrift harföreskrift har bryterbryter mot mot somenen som
stöd kap. 2kap. meddelats med 4meddelats med stöd 4 2 avav

uppsåtligen ellereller denuppsåtligenden avav somsom
före-före- oaktsamhet bryteroaktsamhet bryter motmot enen
medmeddelatsskrift harmeddelats medskrift har somsom

kap.kap. 5 1 §kap. stöd 4 3kap. 1 §stöd 4 3 5 avav
eller kap. 37eller kap.7 3

bryteruppsåtligenbryter denuppsåtligenden4. somsom
stycket,förstakap. §första stycket, 5 2kap. §5 2 motmot
ellerfartygets redareellerfartygets redare ägare,ägare,

ellerhan uppsåtligenuppsåtligen ellerhan avav omom
kap.6 9oaktsamhet bryterkap. 9bryter 6oaktsamhet motmot

kraft denträder ilagDenna
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Förslag till25

ändring i lagenLag om

54 allmänna1981 13 om:

värmesystem;

allmännaforskrivs lagen 1981:1354Härigenom 31 §att om
skall ha följande lydelse.vännesystem

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

31§

fastig-fastig- någonnågon FörsummarFörsummar
avgiftavgift hetsägare betalahetsägare betalaatt att somsom

eller lag eller ii denna lag i i denna att annatatt annat avsesavses
vad hänseende iaktta vadhänseende iaktta som som

försum- försum-honom och åligger honom ochåligger är är
huvud-väsentlig, får huvud- melsen väsentlig, fårmelsen

energitillför- energitillför-stänga stängaav mannen avmannen
seln fastigheten, han inteseln till fastigheten, han inte tillom om

kunnathar kunnat anmaning haranmaninggenom genom
rättelse och åstadkomma rättelse ochåstadkomma av-av-

olä-kan ske stängning kan skestängning att utan attutan sa-
hälsaolägenhet uppkommer. genhet för människorsnitär

förKostnad för stängningsåtgärd uppkommer. Kostnad stäng-
fastighetsägaren. ningsåtgärd får påföras fastig-får påföras

hetsägaren.
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Förslag till26

i lagen 1982:188ändringLag om

skattefordringarpreskription avom

m.m.;

preskription1982:188§ lagenföreskrivs 1Härigenom att avom
följande lydelse.skall haskattefordringar m.m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

frågalag gäller igäller fråga Dennalag iDenna omom
andraochskattandra preskriptionskatt ochpreskription avav

allmänna hardethar fordringarallmännadetfordringar somsom
enligtdrivstill och inenligtdrivs intill och rätträtt somsom
lagenbestämmelserna ilagenbestämmelserna i

indrivning1993:891indrivning1993:891 avomavom
statliga fordringar Denfordringar Denstatliga m.m.m.m.

ford-dock inteford- tillämpaspådock intetillämpas
vattenlagenenligtringarvattenlagenenligtringar
vattenlagen1918:523,vattenlagen1918:523,

miljö-kap. §1983:291, 5rättshjälpslagen 251983:291,
med0000balken, kap. lagenstudiestödslagen 61972:429,

bestämmelsersärskildabötesverkställig-1973:349, om
rättshjälpsla-vattenverksamhet,ford-1979:189 ellerhetslagen

1972:429, studiestöds-särskilda be-för vilkaringar gen
bötes-1973:349,lagenpreskriptionstämmelser om
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1979:189verkställighetslagengäller.
vilkaföreller fordringar sär-

bestämmelserskilda om pre-
gäller.skription

kraft denlag träder iDenna
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Förslag till27

ändring i lagen 1983:293Lag om

inrättande, utvidgning ochom

avlysning allmän farled ochav

allmän hamn;

inrättande,föreskrivs i fråga lagen 1983:293Härigenom omom
allmän farled och allmän hamnutvidgning och avlysning av

följande lydelse,dels och skall ha1 3att a

ochlagen skall införas två paragrafer, b l §§,dels det i latt c avnya
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 §a

bestämmelsernaVid ärenden Utöver iprövning av
bestämmelserenligt denna lag skall lagen denna lag finns

miljö-I987:12 hushållning med rörande miljöpåverkan iom
balken.tillämpas.naturresurser m.m.

ärendenVid prövning av
ochenligt denna lag skall 3 4

kap., och kap. 5§kap. 3§ 165
miljöbalken tillämpas.
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Ib§

miljökonsekvensbekriv-En
ingå ärendeskall ining ett en-
lag.ligt denna

miljökonsekvensbe-Innan
skall denskrivningen upprättas

ansökaningeatt en-som avser
samråd enligtlag haligt denna

miljö-stycketförstakap. §6 4
länsstyrel-berördamedbalken

före-och enskilda isamt,ser
.Sjöfarts-fall, medkommande

verket.

förfarandetVad gäller i
på miljökonse-kravenövrigt,

planerkvensbeskrivningen samt
skallplaneringsunderlag 6och

stycket, 5-8tredjekap. §3 4
miljöbalken§§och 10-12§§
tillämpning.motsvarandeäga

föreskrivsdärvidVad omsom
gälla denskalllänsstyrelse

områdelänsstyrelse inom vars
huvudsakligenverksamheten

skall bedrivas.

Miljökonsekvensbeskrivningen
berördagodkännasskall av

beslutetlänsstyrelser innan om
ochutvidgninginrättande, av-

farled ochallmänlysning av
fårBeslutetfattas.allmän hamn

överklagas.inte

medsambandI prövningen
denna lagärende enligtettav

miljökonsekvensbeskriv-skall
resultatetochningen av sam-

yttranden beaktas.råd och
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1c§

tillåtlighetspröv-Regeringens
miljöbalkenenligt kap.17ning

tillskall ske anslutningi att en
allmän farled planeras.

tillåtlighetansökanEn om
kap.uppfylla kraven 22 1skall i

första stycket miljöbalken.§

skall handlägga.Sjöfartsverket
tillåtlighet ochansökanen om

sörja utredningför erforderlig
yttrandedärefter med egetsamt

tillöverlämna frågan rege-
ringen.

3§

påkallat med hän-detpåkallat med hän- OmdetOm ärär
ändamåltill dettill det ändamål som ensom en synsyn

skall tillgodose,allmän farledskall tillgodose,allmän farled
eller miljönför hälsanfarleden eller i skyddetsäkerheten i
medhushållningentill allmän ellermed hänsynövrigt natur-

farledensäkerheten ifår särskildaeller enskild rätt, resurser,
all-tilleller med hänsynmeddelas hur i övrigtföreskrifter om

eller enskildfarleden skall ord-den allmänna intressenmänna
eller denfåroch begagnas. regeringenrätt,nas

bestäm-myndighet regeringen
särskilda föreskrif-meddelamer

farle-allmännahur denter om
och begagnas.den skall ordnas

kraft denlag träder iDenna

bestämmelser,handläggas och bedömas enligt äldreärende skallEtt om
Bestämmelsernaföre lags ikraftträdande.ärendet har inletts denna om

skall dock tillämpas omedelbart.miljökvalitetsnormer
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tillFörslag28

1984:3ändring i lagenLag om

Verksamhet;kämtekniskom

skallverksamhetkämtelmiskb 198423föreskrivs §5Härigenom att om
följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

bestämmelserna ieller den UtöverRegeringen myn-
bestämmelserfinnsdenna lagbestäm-dighet regeringensom

miljöpåverkan miljö-rörande idetfår föreskriva i ären-attmer
balken.tillstånd enligt dennaden om

miljö-lag skall upprättas en
konsekvensbeskrivning som

bedömningsamladmöjliggör en
anläggnings,planeradav en

åtgärdsellerverksamhets inver-
och hälsan.kan på miljön

tillståndsprövningenVid
och kap. 5§skall kap. 163 §5

tillämpas.miljöbalken
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miljökonsekvensbeskriv-En
skall ingå ansökanning i en om

uppförande,tillstånd till innehav
kämtekniskeller drift av an-

ärendenläggning I övriga om
lag fårtillstånd enligt denna

den myndighetellerregeringen
före-bestämmerregeringensom

det skallskriva upprättasatt en
beskrivning.sådan

förfarandet,Vad gäller
miljökonsekvensbe-påkraven

ochplanerskrivningar samt
gällerplaneringsunderlag 6

kap. miljöbalken.

kraft denträderlag iDenna

äldreenligtbedömashandläggas ochtillstånd skallärendeEtt om
ikrañrträdande.lagsföre dennaärendet har inlettsbestämmelser, om
omedelbart.skall dock tillämpasmiljökvalitetsnonnerBestämmelserna om
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tillFörslag29

1984:410ändring i lagenLag om

bekämpningsmedel;påavgiftom

avgiñ på1984:410lagen§föreskrivs lHärigenom att om
lydelse.ha följ andebekämpningsmedel skall

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

lagdennaenligttillskall erläggasbekämpningsmedelsskattSkatt staten
bekämpningsmedel.landetianspråktagande inomellervid omsättning av

bekämpningsmedelMedbekämpningsmedelMed av-av-
eller be-lagi dennaeller be- ämnendenna lagi ämnen sesses

avsedda förredningaravsedda är attredningar är att somsom
motverkaförebygga ellerskyddtill attanvändas mot egen-

eller mikroorganis-djur,olägenhetdomsskada, växterSanitär
förorsakardäriblandjämförbar olägen- virus,eller mer,annan
förolägenhetskada eller männi-djur,förorsakadhet, växter,av

påskadahälsa ellerskorsbe-eller Sombakterier virus. egen-
bekämpningsmedelkämpningsmedel dom.lagen Somenligt

dock inteskalllagenenligtskall dock inte anses
anses

vidanvändasavseddanvändas vidavsedd attatt vara,vara,
livsmedel, läkeme-beredningläkeme-livsmedel,beredning avav
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del eller jämförbar del eller jämförbarannan vara, annan vara,
färger, femissor, tjäror och färger, femissor, tjäror och

andra huvudsakligen andra huvudsakligenvaror som varor som
begagnas för ändamål begagnas för ändamålett annat ett annat

förstai meningen,än förstai meningen,änsom avses som avses
inte intesär- sär-om varorna genom en om varorna genom en

skild benämning eller på något skild benämning eller på något
avsedda avseddaannat sätt sättannatanges vara anges vara

bekämpningsmedel, bekämpningsmedel,som som
träskyddsmedel. träskyddsmedel.

lag träder kraftDenna i den
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tillFörslag30

1985:620i lagenändringLag om

torvfyndigheter;Vissaom

1985:620lagenoch 3912-146-7,föreskrivs omHärigenom att
följande lydelse.skall hatorvfyndighetervissa

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4§

UndersökningskoncessionUndersökningskoncession
för inne-medfår förenas rättför inne-medkan förenas rätt

framförföreträdefåhavarenbearbet- attfåhavaren att senare
bearbetningskonces-tillandrajøndighetenförningskoncession

andra till sion.framförföreträdeeller
koncession.sådan

6§

bestämmelserna iUtöververksamhetfrågaI somom
bestämmelserlag finnsdennaskalllagdenna äveniavses

miljömiljöpåverkan irörandeföreskriftertillämpliga iiakttas
verk-skallbalken. Dessutom0,1987:1bygglagenochplan-

tillämp-iakttasamhetsutövaren7969.381miljöskyddslagen
ochplan-föreskrifter iligaförfattningar.och andra

andraoch198710bygglagen
fötfattningar.
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framgårAv 7 § vissaatt
bestämmelser miljöbalken ochi

lagen 0000i med särskilda
bestämmelser vatten-om
verksamhet skall tillämpas vid
koncessionsprövningen.

7§

fårKoncession meddelas endast det från allmän synpunkt lämpligtärom
verksamheten kommer till stånd och sökandenatt från sådan synpunkt är

lämplig bedriva verksamheten.att

fårKoncession inte strida detaljplan eller områdesbestämmelser.mot en
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Vid koncessionsprövning Vid koncessionsprövning
skall lagen 1987:12 hus- skall bestämmelserna kap.2-4iom
hållning med och kap.5 miljöbalken3 §naturresurser

tillämpas. tillämpas.m.m.

Vid bearbet-prövning av
ningskoncession skall därutöver
tillämpas bestämmelserna 6i
kap., 12 kap. och kap.2 § 16

och13 §§ miljöbalken,14
bestämmelserna kap.1-3 och 7i
kap. 22-28 och 30 §§ lagen
0000 med särskilda bestäm-v
melser Vattenverksamhetom

föreskrifter harsamt som
meddelats med stöd dessaav
bestämmelser.

Bearbetningskoncession får meddelas endast det sannoliktgörs attom
fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt.

12§

Koncession skall förenas koncessionEn skall förenas
med de villkor behövs för med de villkor behövs försom som
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begränsaellermotverkaeller begränsamotverka attatt
miljöninverkan påmenlig samtnaturmiljöninverkanmenlig

allmännaandraskyddaförall-andrabeaktaför attattsamt
enskildochintressen rätt.enskildochintressenmänna

rätt.

ifastighetsägarenför någonbearbetningskoncession änMeddelas annan
skallhusbehov,För sittdenne utvinnervilkenfyndighet från torvfråga enom

villkormedförenasföranlederskälsärskilda annat,intekoncessionen, om
för sittvillkorskäligapåfastighetsägaren torvförmöjligt attdetgörsom

fortsättningen.ihusbehov även

13§

förfår sinkoncessionEnskall,Koncessionshavaren
beroendegiltighet attskäl föran- görassärskilda avinteom

konces-förställssäkerhetställa attåläggasleder attannat,
fullgöraskallsionshavarenskyddvillkor tillförsäkerhet att

bort§enligt 34skyldighetallmänna att taandranaturmiljön,för
andravidtaochanläggningarskallenskildeller rättintressen

Vidåterställning.föråtgärdersäkerhetenuppjâzllas. Visar sig
störreilänsstyrelsen ingreppfår naturenotillräcklig, av

säkerhetskallomfattningsäker-ytterligarebestämma att
finnsdet inteställas,ställas.skallhet om

någottillskälsärskilda annat.
landstingkommuner,Staten,

behöverkommunalförbundoch
säkerhet.ställainte

denkandetOm attantas
till-säkerhetenställda inte är
be-länsstyrelsenfårräcklig,

säkerhetytterligarestämma att
skall ställas.

beskafenhetfrågaI avom
§25kap.gäller 2säkerheten

Säkerhetenutsökningsbalken.
länsstyrelsenskall prövas av

denna.och förvaras av
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14§

Uppkommer verk- Länsstyrelsen får bestämmagenom
samhet för vilken koncession de villkor för den fortsatta verk-
meddelats betydande olägenhet samheten förbehövs attsom

förutsågs kon- förebyggainte eller minska olägen-närsom
meddelades, får läns- heten, det verksam-cessionen om genom

styrelsen bestämma de villkor heten uppkommer betydande
för den fortsatta verksamheten olägenhet förutsågsintesom

behövs för förebygga koncessionen meddeladesnärattsom
eller minska olägenheten. eller verksamheten medom

någon medverkarbetydelse till
miljökvalitetsnorm enligtatt en

kap. miljöbalken5 1 §
överträds.

39§

Iakttar koncessionshavare Iakttar koncessionshavareen en
villkorinte förenats med inte villkor har förenatssom som

koncessionen eller efterkommer med koncessionen eller upp-
han vad begärs med jj/ller koncessionshavareninte intesom
stöd eller35 § 36 § andra skyldigheten enligt vidta34 § attav
stycket, får länsstyrelsen vid vite åtgärder för återställning eller
förelägga honom fullgöra vad begärs med stöd 35att som av
sina skyldigheter. § eller andra stycket, får36 §

länsstyrelsen vid vite förelägga
koncessionshavaren fullgöraatt

skyldigheter.sina

Under förutsättning får kronofogdemyndigheten ansökanpåsamma av
länsstyrelsen eller, i fall i 35 myndighet därnämnssom som avses
meddela särskild handräckning för åstadkomma rättelse på bekostnadatt av
koncessionshavaren. fråga sådanI handräckning finns bestämmelser iom
lagen 1990:746 betalningsföreläggande och handräclcning.om

lag träder kraftDenna i den

Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om
ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.
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tillFörslag31

ändring iLag om

102;räddningstj änstlagen 1986: 1

skall1986:1102räddningstjänstlagenföreskrivs 28 §Härigenom att a
lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

28a§

1984:3lagen10 §1984:3 Ilagen§I 10 omom
finnsverksamhetkämtekniskfinnskämtelmisk verksamhet

skyldighet förbestämmelserskyldighet förbestämmelser omom
kämtekniskinnehavarekämtekniskinnehavare an-avan-av

åtgärderdevidtaläggningde åtgärdervidtaläggning attatt
upprätthållaförbehövsupprätthållaförbehövs attatt somsom

vid anläggningen.säkerhetenvid anläggningen. Avsäkerheten
0801982: 1hälsoskyddslagen

kommunframgår varjeatt
hälsoskyddför inomsvarar

påkallaskommunen avsom
radioaktivautsläpp ämnen,av

dennaföljerinte annat avom
lag.

denträder kraftlag iDenna
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tillFörslag32

ochi plan-ändringLag om

10;bygglagen 1987:

l987:10och bygglagenplan-frågaföreskrivs iHärigenom om

gälla,skall upphörakap. 12 §dels 8 attatt a

16,kap.5och 9 §§,kap. 5kap. 4och §§, 2 19kap. 3dels latt
14 kap.och §§,5kap. 1och 18 §§, 1212kap. ll,§§, 8och 3318, 22

följande lydelse.skall hakap. 23 §8 § 17samt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledandekap.1

3§

helaomfattaröversiktsplan,aktuellhaskallkommunVarje somen
användningenÖversiktsplanen för beslutvägledningskallkommunen. omge

utvecklasskallbyggda miljöndenhurvattenområdenochmark- samt omav
enskilda.Översiktsplanen ochmyndigheterbindande förinteoch bevaras. är

korn-bebyggelsen inomochanvändningmarkensRegleringen avav
endastomfattafårdetaljplandetaljplaner. Ensker engenommunen

kommunen.begränsad del av
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begränsade områdenFör begränsade områdenFörav av
kommunen omfattasinte kommunen omfattasintesom av som av
detaljplan får ornrådesbestämmel- detaljplan får områdesbestämmel-

fordet behövs for det behövsantas, attatt antas,ser om ser om
syftet syftet översiktsplanen skallmed översiktsplanen skall med

eller för säkerställa eller för säkerställauppnås uppnås attatt att att
ochriksintressen enligt lagen riksintressen enligt kap.3 4

hushållning med miljöbalken tillgodoses.198712 om
tillgodoses.naturresurser m.m.

detalj-fär för underlätta genomförandetFastighetsplaner antas att av
planer.

får regionplanersamordning flera kommuners planläggningFör antas.av

bestämmelsernaUtöver i
bestämmelserdenna lag finns

miljöpåverkan miljörörande i
balken.

Bestämmelsen kap. 3 §5i
skall tillämpas vidmiljöbalken

ärendenoch andraplanläggning i
enligt lag.denna

får meddelasBeslut inte som
miljö-medverkar till att en

kap. miljö-kvalitetsnorm enligt 5
eller åtgärds-balken överträds en

miljöbalkenplan enligt kap. §55
motverkas.

byggnader ochbestämmelser tekniska egenskapskrav påSärskilda om
1994:847byggprodukter finns i lagenandra anläggningar samt omom

byggnadsverk,tekniska egenskapskrav på m.m.
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och vidskall beaktas vid planläggningkap. Allmänna intressen2 som
lokalisering bebyggelse,av m.m.

1§

vattenområdenochvattenområden Mark-Mark- och
det eller deanvändas föreller de skallanvändas for detskall
områdenafor vilkaändamålvilka områdena ärändamål för är

tillhänsynlämpade medtilllämpade med hänsyn mestmest
före-beskaffenhet och lägeföre-och lägebeskaffenhet samtsamt

Företräde skallliggande behov.liggande behov.
medföranvändningsådan somges

synpunkt godallmänfrånen
hushållning.

och iVid planläggningochplanläggning iVid
och för-bygglovärendenoch för-bygglovärenden omom

bestäm-skallhandsbeskedskall lagenhandsbesked
kap. miljö-ochmelserna 3 4hushållning med0987:12 iom

balken tillämpas.tillämpas.naturresurser m.m.

Översiktsplankap.4

1§

skallöversiktsplanenskallöversiktsplanen II
allmänna intressenderedovisasintressende allmännaredovisas

miljö- ochoch dekap.och enligt 2de miljö-kap. ochenligt 2
beaktas vidbörriskfaktorervidbeaktasriskfaktorer bör somsom

mark-användningenmark- beslutanvändningenbeslut avomavom
redo-Vidvattenområden.ochVid redo-vattenområden.och
enligtskall riksintressenallmänna visningendevisningen av

områdenmiljöbalken,kap.ochskall riksintressen 3 4intressena
särskildaförklaratshus-198712enligt lagen somsomom
särskildaellerskyddsområdenmedhållning naturresurser m.m.

kap.enligtbevarandeområden 7särskilt.anges
och miljö-miljöbalken28 §

enligt kap.5kvalitetsnormer
särskilt.miljöbalken anges
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planen framgåAv skall planen skall framgåAv
grunddragen fråga den frågai grunddragen i denom om

avsedda användningen mark- avsedda användningen mark-av av
och vattenområden, och vattenområden,

kommunens hur den kommunens hur denpå påsyn syn
byggda miljön skall utvecklas och byggda miljön skall utvecklas och
bevaras, bevaras,

hur kommunen hur kommunenatt attavser avser
redovisade riksin-tillgodose de redovisade riksin- tillgodose de

miljökvalitetsnor-enligt lagen hus- ochtressena tressenaom
hållning ochmed naturresurser m.m. merna

hur kommunen attavser
områdenskyddet detillgodose av
särskildaförklarats somsom

eller särskildaskyddsomrâden
kap.bevarandeområden enligt 7

28 § miljöbalken.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan
svårighet.

5§

samrådet skall läns-Under samrådet skall läns- Under
till ochtill och styrelsen särskiltstyrelsen särskilt ta ta varavara

ochoch samordna intressensamordna intressenstatens statens
därviddärvid

fortillhandahålla underlagtillhandahålla underlag för
ochoch kommunens bedömningarkommunens bedömningar gege

allmännasådana allmänna råd fråga sådanaråd i fråga iom om
kap. och sådanaenligt kap. och sådana intressen enligt 2intressen 2

riskfaktorer börmiljö- och riskfaktorer bör miljö- och somsom
beslut använd-beaktas vid beslut använd- beaktas vid omom

ochmark- och mark-ningen ningen vatten-vatten-av av
områden, områden,

råd tillämpningenverka for riksintressen enligtatt avge om
förlagen 198712 hushållning miljöbalken och verka attom

kap.riksintressen enligt ochmed 3 4naturresurser m.m.
för sådana miljöbalken tillgodoses liksomtillgodoses och att att

förklaratsfrågor användningen mark- områden somom av som
skyddsområden elleroch vattenområden angår två särskildasom

bevarandeområdeneller flera kommuner samordnas särskilda
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enligt kap. miljöbalkenpå lämpligt 28 §7sätt.ett
skyddas for sådana frågoroch att

mark- ochanvändningenom av
ellervattenområden angår tvåsom

flera kommuner samordnas på ett
ochlämpligt sätt,

såda-informera kommunen om
åtgärdsplaner enligt kap. §5 5na

harmiljöbalken upprättats avsom
ochstatliga myndigheter som

kommunenberör områden inom
enligtmiljökvalitetsnormeroch om

miljöbalkenkap.5 i övrigtsom
kommunen.berör områden inom

9§

granskningsyttrandeunder utställningstidenLänsstyrelsen skall ettavge
planförslaget.över

skall framgåyttrandetskall framgåyttrandet AvAv omom
tillgodoser riks-förslagettillgodoser riks- inteförslaget inte

eller kap.enligt198712 intressen 3 4enligt lagenintressen
skyddetellermiljöbalkenhushållning med naturre- av om-om

förklaratsråden sär-somsomsurser m.m.,
skyddsområden ellerskilda sär-

enligtbevarandeområden 7skilda
miljöbalken,kap. 28 §

.rörandesådana frågorrörandesådana frågor an-an-
mark- ochoch vändningenmark-vändningen avav

ellertvåvattenområden angårellervattenområden angår två somsom
samordnas påflera kommuner intesamordnas påflera kommuner inte

lämpligtlämpligt sätt,sätt, ettett
olämplig medblirmed bebyggelsenbebyggelsen blir olämplig

boendes och övrigashänsyn till deboendes och övrigashänsyn till de
skyddbehovetskydd hälsa eller tilltill behovethälsa eller avav

olyckshändelser, ocholyckshändelser. motmot
stårförslaget iinte över-

åtgärds-medensstämmelse en
miljöbalkenplan enligt kap. §5 5

statlighar upprättats av ensom
områdenberörmyndighet och
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hellerellerkommunen iinteinom
uppjj/llandetfrämjarövrigt av

enligt kap.5miljökvalitetsnormer
miljöbalken.

områdesbestämmelserDetaljplan ochkap.5

7§

enligt §vad 3enligt 3 § UtövervadUtöver somsom
färdetaljplanen iskall redovisas ifårdetaljplanen iskall redovisas i

bestämmelsermeddelasplanenbestämmelsermeddelasplanen omom
kräver lovåtgärdervad månilovåtgärder krävermåni vad

stycket, 6 §förstaenligt kap. §8 5stycket, 6 §förstaenligt kap. §8 5
andraoch 3första stycket 2andraoch samtförsta stycket 2
tredjeochförstastycket, 8 §§tredje stycket 8stycket samt
andraförsta ochstyckena 9 §§styckena 9tredje samtförsta och samt

styckena,styckena,andraförsta och
vilkenomfattning idenvilkenomfattning i störstaden största
mark-underochbyggandemark-under överochbyggande över

det finnsoch,skefärfinnsdetoch,fár ske ytanytan omom
tillmed hänsynskälsärskildatillhänsynskäl medsärskilda

miljön,ellerbostadstörsörjningenmiljön,ellerbostadsförsöijningen
iomfattningminstadenomfattning iden minsta ävenäven

ske,skallbyggandetvilkenskall ske,byggandetvilken
varvidanvändning,byggnadersvarvidanvändning,byggnaders

kan bestäm-bostadsbyggnaderförkan bestäm-bostadsbyggnaderför
olikalägenheterandelenolikalägenheterandelen avmasavmas

storlek,slag ochstorlek,ochslag
ochutformningplacering,ochutformningplacering,

andrabyggnader,utförandeandrabyggnader,utförande avav
varvidochanläggningarvarvidoch tomter,anläggningar tomter,

varsamhetsbestäm-meddelasfårvarsamhetsbestäm-meddelasfår
3haven ipreciseramelser förkraven i 3preciseramelser för attatt

förskyddsbestämmelserkap. l0forskyddsbestämmelserkap. 10
§kap. 12i 3byggnaderkap. §i 3 12byggnader avsessomavsessom

särskiltforoch ärsärskiltoch för tomterärtomter somsom
kultur-historisk,frånvärdefullahistorisk, kultur-frånvärdefulla
konst-ellermiljömässighistorisk,eller konst-miljömässighistorisk,

rivningsförbudsynpunkt,närligrivningsforbudsynpunkt,närlig
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kap. för kap.för byggnader i 3 byggnader i 3som avses som avses
bestämmelsersådana bestämmelser i sådana i12 § 12 §samt samt

fråga andra ändringar fråga andra ändringar avom av om
tillbyggnadertillbyggnader byggnaderbyggnader än än somsom

före-före- får utfärdas med stödfår utfärdas med stöd avav
lagenlagen skrifter enligt 21 §skrifter enligt §21

tekniskatekniska 1994:8471994:847 egen-egen- omom
byggnadsverkbyggnadsverk, skapskrav påskapslqav på m.m.,m.m.,

markytansmarkytans vegetationvegetation samtsamt
och höj dläge,utformningutfomining och höj dläge,

och utformninganvändningoch utformninganvändning avav
kom-för vilkaallmänna platserför vilka kom-allmänna platser

huvudman,skallskall huvudman, inteinte varamunenvaramunen
skydds-meddelasvarvid fårmeddelas skydds-varvid får

sådana platserbestämmelser förfor sådana platserbestämmelser
värdefulla frånsärskiltvärdefulla frånsärskilt ärär somsom

miljö-kulturhistorisk,historisk,kulturhistorisk, miljö-historisk,
synpunkt,konstnärligsynpunkt, ellerkonstnärlig mässigellermässig

ellerutfartstängselutfart ellerstängsel samtsamt annanannan
platser,utgång allmännaplatser,allmännautgång motmot

utformningochplaceringoch utformningplacering avav
förbudparkeringsplatser,förbudparkeringsplatser, attatt an-an-

byggnadermark ellervända visseller byggnadervända markviss
skyldighetför parkeringskyldighetför parkering attsamtattsamt

parkering,förparkering, anordnaföranordna utrymmeutrymme
enligt kap.lossning 3lastning ochenligt kap.lastning och lossning 3

första stycket§första stycket 1515 §
markanvändningtillfälligmarktillfällig användning avav

byggnader, inteellereller byggnader, inte genastgenast somsom
anspråk för detbehöver ianspråk för detbehöver i tastas

i planen,ändamålplanen,ändamål i som angesangessom
allmännaförmarkreservatfor allmänna 10.markreservat10.

energianläggningarledningar,energianläggningarledningar,
väganordningar,trafik- ochväganordningar,trafik- och samtsamt

förskyddsanordningarförskyddsanordningar ll. att11. att
frånmotverka störningarfrånmotverka störningar om-om-

finnsdetoch,det finns givningenoch,givningen omom
tillåtnahögstasärskilda skäl,tillåtnasärskilda skäl, högsta

luft- värden for störningarvärden för störningar genomgenom
skakning,buller,luftförorening,skakning, ljusförorening, buller,

omfattasliknandeljus ellersådanteller prövasannat som aven-som
miljöbalken,1969:387, 9 kap.miljöskyddslagenligt
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fastighets-förprincipernaför fastighets- 12.12. principerna
inrättandeoch förindelningeninrättandeoch forindelningen avav

gemensamhetsanläggningar,gemensamhetsanläggningar,
allmännaför sådanaskyddallmänna 13.sådanaskydd för13.

kommunenför Vilkaplatser ärfor vilka kommunenplatser är
särskilthuvudman ochsärskilt ärochhuvudman är somsom

historisk, kultur-värdefulla frånhistorisk, kultur-frånvärdefulla
eller konst-historisk, miljömässigeller konst-miljömässighistorisk,

närlig synpunkt,synpunkt.närlig
främjaråtgärder14. upp-som

miljökvalitetsnormjj/llandet av en
ellermiljöbalkenkap.enligt 5

åtgärdsplangenomförandet av en
miljöbalken.kap. §enligt 55

högstaBestämmelser om
värden förtillåtna störningar

fårstycket 11 inteförstaenligt
följervärdenhögre än somange

miljökvali-gällandeområdetiav
miljö-kap.enligt 5tetsnormer

balken.

exploate-bestämmelsermeddelasfårdetaljplanen ävenI om
detefterdetaljplan att ettkap. 2 Omenligt 6ringssamverkan antasen

harexploateringssamverkanl987:1llagenenligtexploateringsbeslut om
enligtgenomförasskalldenplanendet iskallkraft,vunnit laga omanges

intefastighetanspråk från någon ägareiSkall marknämnda lag. tas vars
innehålla uppgift därom.skall planensamverkan,deltar i

med hänsynnödvändigtdetaljerad ärPlanen får inte ängöras sommer
möjligheternareglerar attBestämmelserden.till syftet med närmaresom

betydande vikt.skäldet finnsendastfår meddelashandelbedriva avom

16 §

områdenbegränsadeFörområdenbegränsadeFör somsom
kandetaljplanomfattaskan intedetaljplanomfattasinte avav

förområdesbestämmelser attför antasområdesbestämmelser attantas
medsyftetsäkerställa över-medsyftet attsäkerställa över-att

elleruppnåssiktsplanen ettattelleruppnåssiktsplanen ettatt
kap.ellerenligt 43riksintresse198212enligt lagenriksintresse
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eller skyddetmiljöbalkenhushållning med ettnaturresurser avom
förklaratsområdeMed områdes-tillgodoses. ettsomsomm.m.

ellerSkyddsområdesärskiltfår regleras sär-bestämmelser
bevarandeområde enligt 7skilt

tillgodoses.miljöbalkenkap. §28
fårområdesbestämmelserMed

regleras
lovåtgärder kräveri vad månlovåtgärder krävervad måni

stycket, 6 §andrakap. §enligt 8 5stycket, 6andra §kap. §enligt 8 5
andraoch 3första stycket 1andra samtoch 3första stycket 1 samt
andra8 §styckena, 7och tredjeandra8 §styckena,och tredje 7
tredje§styckena 9och tredjetredje§ samtstyckena 9tredjeoch samt

stycket,stycket,
användningenförgrunddragenanvändningenförgrunddragen

vattenområden förochmark-vattenområden förochmark- avav
fritidsanlägg-förellerbebyggelsefritidsanlägg-förellerbebyggelse

ochkommunikationslederningar,ochkommunikationslederningar,
ändamål,jämförligaandraändamål,jämförligaandra

byggnads- ellertillåtnaellerbyggnads- störstatillåtnastörsta
ochfritidshusförbruksareanochfritidshusförbruksarean

hus,sådanatillpåstorlekensådana hus,till tomterstorleken på tomter
ochutformningplacering,ochutformningplacering,4.

andrabyggnader,utförandeandrabyggnader,utförande avav
varvidochanläggningarvarvid tomter,ochanläggningar tomter,

varsamhetsbestäm-meddelasfårvarsamhetsbestäm-meddelasfår
i 3kravenför preciseramelserkraven i 3 attpreciseraförmelser att
förskyddsbestämmelserkap. 10förskyddsbestämmelserkap. 10

kap. 12 §i 3byggnaderkap. 12 §i 3byggnader avsessomavsessom
särskiltoch för ärsärskilt tomterföroch är somtomter som
kultur-historisk,frånvärdefullakultur-historisk,frånvärdefulla

eller konst-miljömässighistorisk,eller konst-miljömässighistorisk,
rivningsförbudsynpunkt,närligrivningsförbudsynpunkt,närlig

kap.i 3byggnaderförkap.i 3byggnaderför avsessomavsessom
bestämmelser isådana12 §bestämmelser i samtsådana12 § samt

ändringarandrafrågaändringarandrafråga avomavom
tillbyggnaderbyggnadertillbyggnader änbyggnader somän som

stödmedutfärdasfårmed stödutfärdasfår avav
lagen§21föreskrifter enligtlagen§enligt 21föreskrifter

tekniska1994:847tekniska1994:847 egen-omegen-om
byggnadsverk,skapskrav påbyggnadsverk,påskapskrav m.m.,m.m.,

utformningochanvändningutfonnningochanvändning avav

17-02686
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får med-allmänna platser, varvid får med- allmänna platser, varvid
delas skyddsbestämmelser för skyddsbestämmelser fördelas

platser särskiltsådana platser särskilt sådana ärärsom som
kultur- värdefulla från historisk, kultur-värdefulla från historisk,

eller konst-eller konst- historisk, miljömässighistorisk, miljömässig
närlig synpunkt, närlig synpunkt,

markytansmarkytans vegetationvegetation samtsamt
utformning och höjdläge inomutformning höjdlägeoch inom
sådana områden i 8sådana områden i 8 som avsesavsessom

stycket,kap. tredjekap. tredje stycket, 9 §9 §
förskyddsanordningarförskyddsanordningar attatt

frånfrån motverka störningarmotverka störningar om-om-
givningen,givningen,

exploateringssamverkan enligt 6enligtexploateringssamverkan 6
kap.kap. 22

18§

utgångspunkterskall grundas påDetaljplanen ett angerprogram som
onödigtplanen, det inteoch mål för ärom

miljökonsekvensbeskriv-miljökonsekvensbeskriv- EnEn
och §enligt kap. 3 § 71987:12 ning 6enligt kap. lagenning 5

skallstycket miljöbalkenförstahushållning med naturresurserom
detaljplanen med-detalj-skall upprättas,upprättas, omomm.m.

mark elleranvändninganvändningplanen medger avger enen av
anlägg-eller andrabyggnader eller byggnadermark eller avav

kan innebärainnebär ningarandra anläggningar antas ensomsom
betydande miljöpåverkan.på miljön,betydande påverkan

hushållningen medhälsan eller

naturresurser.

22§

samrådet åligger detdet UnderUnder samrådet åligger
särskilt tillvaralänsstyrelsenlänsstyrelsen särskilt att taatt

och samordna intressenstatens
och därvid

tillämpningen 2rådråd tillämpningen 2 avav ge omge om
miljöbalkenför och kap. ochkap. och verka 3och 3 att samt

enligtfor riksintressen 3enligt lagen verkariksintressen att
miljöbalken ochkap.hushållning med och1987:12 4om
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områdeskyddettillgodoses, ettnaturresurser somavm.m.
skydds-särskiltförklarats som

bevarande-särskiltområde eller
miljö-kap. §område enligt 287

balken tillgodoses,
frågorsådanaverka förfrågorsådanaverka för attatt omom

mark- ochanvändningenmark- ochanvändningen avav
två ellerangårvattenområdentvå ellerangårvattenområden somsom

samordnas påflera kommunersamordnas på ettflera kommuner ett
ochlämpligt sätt,lämpligt sätt,

kommuneninformeratill intressen. omstatensta vara
enligtåtgärdsplaner 5sådana

harmiljöbalkenkap. §5 som
myndig-statligaupprättats av

områdenberörheter och som
miljö-ochkommuneninom om

kap.enligt 5kvalitetsnormer
berörmiljöbalken övrigtisom

områden kommunen.inom

§i 18Bestämmelsernai 19 §Bestämmelserna omom
ochmiljökonsekvensbeskrivning ioch be-fastighetsförteclcning

fastighetsförteclaiing§skall 19stämmelsema i 20-31 om
i 20-31bestämmelsernaornrådesbestäm-tillämpas när samt

områdes-skall tillämpaseller närändrasmelser antas, upp-
ellerändrasbestämmelserhävs. antas,

upphävs.

marklovrivningslov ochBygglov,kap.8

2§

förbygglovbyggnader krävsandra anläggningar attfrågaI änom
med liftar,Skidbackaridrottsplatser,djurparker,nöjesparker,anordna
friluftsbad,småbåtshamnar,skjutbanor,campingplatser,kabinbanor,

och golfbanor,motorbanor
materialgårdar,upplag elleranordna

ellertunnelbanaavsedda forbergrum inteelleranordna tunnlar ärsom
gmvdrift,
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fasta eller andra fasta anläggningar för kemiska4. inrätta cisterner
och miljöfarliga, för kan medföraprodukter, hälso- ochärsom varor som

brand eller andra olyckshändelser,
elleruppföra radio- eller telemaster torn,

tvåuppföra vindkraftverk, vindturbinens diameter är större än meterom
från mindrekraftverket placeras på avståndeller ängränsen ärett somom

kraftverket skall fast påkraftverkets höjd marken eller monterasöver om
byggnad,en

plank,uppföra ellermurar
utomhus,parkeringsplatseranordna

begravningsplatser,anordna
i l-9.väsentligt ändra anläggningar10. som avses

första stycket 4enligteller uppföra anläggningförBygglov inrättaatt en
frågakrävs detändra anläggningen inte,eller eller för är5 att om enom

förbehov. Bygglovför fastighetsavsedd endast vissanläggningmindre en
finnsfastighetendet påstycket behövs inte,enligt första 8åtgärder om

och parkerings-eller tvåbostadshusenbostadshuseller tvåendast ettett
parkerings-ellerför fastighetens behovuteslutandeplatsen avseddär om

mark iellerväglagen 1971:948med stödplatsen anläggs somav
till ellerdetaljplan har väg.avsatts gata

får kommunentredje Enligt 5 §och §Enligt § 65
från kravetundantagbeslutabeslutafår kommunenstycket 2 om

gåendelängrebygglov ellerbygg- påfrån kravet påundantag omom
särskilda be-finnslcrav. 10 §gående krav.I Ieller längrelov om
anläggningarförstämmelser vissabestämmelserfinns särskilda10 §

totalförsvaret.föravsedda för avseddaför anläggningarvissa
totalförsvaret.

6 §

miljö bestämmaområde värdefullförfårKommunen utgörett som en
förbygglov krävs attatt

åtgärderdetaljplan utföra sådanaomfattasområden inteinom somavsom
stycketförstai 3 §avses

tvåbostadshus ochdetaljplan färga ellermedområdeninom om en-
komplementbyggnader,

ibevarandevärde 3med särskiltsådan bebyggelseunderhålla som avses
kap. 12
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får, eller områdeni områden värdefull miljö iKommunen utgörsom en
för utfärdats, krävs förvilka områdesbestämmelser bestämma bygglovatt att
utföra sådana åtgärder andra stycket ochi 4 § lsom avses

får vidare, detfår vidare, det KommunenKommunen omom
finns särskilda skäl, bestämmafinns särskilda skäl, bestämma attatt

förbygglov krävs inombygglov krävs för attatt om-
omfattasråden inteområden inte1 inom avsom som.

bygga till elleruppföra, detaljplan uppföra,omfattas detaljplanav
ändra ekonomi-till eller på ändra påbygga sättsätt annatannat

skogsbrukför jordbruk,för jordbruk, byggnaderekonomibyggnader
jämförlig näring.jämförlig eller därmedskogsbruk eller därmed

näring,
eller väsentligt ändraanordna

för sådana grund-anläggningar
kap.vattentäkter 1 §4i aav avses

vattenlagen 1983:291.1

meddelasskallenligt första-tredje styckenaBestämmelser genom
områdesbestämmelser.detaljplan eller

byggnader ochoch frågafråga byggnader II omom
i 10andra anläggningari lOandra anläggningar som avsesavsessom

enligt förstabestämmelserförsta fårbestämmelser enligt §§ får
meddelas.styckena intetredje och andraandra styckenaoch samt

stycket meddelas.2 inte

11§

förbygglovAnsökningarbygglov förAnsökningar omom
områden medmed åtgärder inomåtgärder områdeninom

skall bifallasdetaljplandetaljplan skall bifallas omom
strideråtgärden intestrideråtgärden inte motmot
den fastig-ellerfastig- detaljplanendetaljplanen eller den

området,gäller förhetsplangäller för området,hetsplan somsom
förhållandetvarvid detförhållandetvarvid det attatt

för detalj-genomförandetidenför detalj-genomförandetiden
löpaplanen börjatlöpa inteplanen inte börjat utgörutgör
lämnas,bygglovlämnas, hinderbygglovhinder mot attattmot

byggnadfastighet och denbyggnad denfastighet och denden
vilkenpåanläggningvilken ellereller anläggning annanannan

utförasåtgärden skallutförasåtgärden skall
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med detalj-med detalj- aa stämmer överensstämmer överens
fastighetsplanmed denplanen ochfastighetsplanplanen och med den

ellerför området,gällerellerför området,gäller somsom
planerfrån dessab avvikerfrån dessa planerb avviker menmen

vidgodtagitsavvikelsemavidgodtagitsavvikelsema enen
denna lagenligtbygglovsprövningdenna lagenligtbygglovsprövning

fastighetsbildningvidellerfastighetsbildningeller vid enen
första stycketenligt kap. 2 §stycket 3förstakap. §enligt 3 2
fastighetsbild-andra meningenfastighetsbild-andra meningen

1970:988,ningslagen1970:988, ochningslagen
kraven Iuppjjzlleråtgärden iuppfyller kraven 3åtgärden i

ochstycket,tredjekap. 9 §I8§§.och 10-kap. 2
kraven 3upp/illeråtgärden i

§§.och 10-18kap. 2

stycket b inte2i förstafallifastighetenOm änannat avsessom
föreinkommeransökningenochfastighetsplanenmedöverensstämmer om

föreläggassökandenskalldetaljplanen,genomförandetiden förutgången av
dengenomföraförförrättning gjortsansökan atttid visainom viss attatt om

fastighetsplanen.förutsätts ifastighetsindelning, som

förstai 1 §byggnaderåtgärder iinreBeträffande sådana angessom
förstai 3 §byggnaderåtgärder påsådanastycket och4 yttre angessom

stycket 2i förstaförutsättningarnabygglov lämnasskallstycket även1 om
uppfyllda.inte är

tillÄven får bygglovuppfyllda,stycketförstaförutsättningarna i ärom
allmäntförkvartersmarkdetaljplanenenligtmark utgöråtgärder på som

planen.angivet iändamåletendaständamål lämnas närmareärom

ochanvändningbyggnadensbestämmelsersaknardetaljplanenOm om
fårbostadsförsörjningen,förbehövsbostadslägenhetansökningen somavser

stycketförstai §åtgärder lsådanaförbygglov lämnasinte som anges

frånavvikelserinnebär mindretill åtgärderlärrmasBygglov får som
med syftetförenligaavvikelsemafastighetsplanen,eller ärdetaljplanen om

skall§och kap. 18stycket b l7första 2fall imed planen. I enaavsessom
deochsöksåtgärderavvikandedesamlad bedörrming göras somsomav

godtagits.tidigare
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u§

Ansökningar bygglov för bygglov förAnsökningarom om
områdenåtgärder inom inte åtgärder inom områden intesom som

skallomfattas detaljplan skall bi- omfattas detaljplan bi-av av
fallasfallas åtgärden åtgärdenom om

kap.uppjâdler kap., uppjjøller kraven 9 §kraven 2 1ii
tredje stycket,

kap.,föregås detalj- uppjj/ller kraven 2skall iinte av
på grund be-planeläggning av

stämmelserna kap.5 1i
detalj-skall föregåsområdes-strider inteinte mot av

grundpåplaneläggningbestämmelser och av
bestämmelserna kap. 15i

områdesbe-striderkap.uppjjzller kraven 3 2 4. intei mot
ochstämmelser,och 10-18 §§.

kap. 2uppfyller kraven 3i
och 10-18 §§.

eller två-Beträffandeeller två-Beträffande en-en-
skall ansökningarbostadshusskall ansökningarbostadshus omom

kompletteringsåtgärdertillkompletterings- bygglovbygglov till
bifallas,bifallas, i 13 §§åtgärder i 13 omsom angessom anges

förstauppfyller kraven ikraven åtgärdenåtgärden uppfyller iom
striderochstrider stycket och inteförsta stycket och inte 1 54 mot

områdesbestämmelserområdesbestäm- sådanasådanamot som
kap. ellerkap. i 16 § 3melser i 16 § 3 55 angessom anges

eller

ellerstycket gäller andra byggnaderandraBestämmelserna i änäven en-
byggnaderåtgärder påansökningen sådanatvåbostadshus, somavserom

byggnadersådanastycket eller underhållsåtgärder påförsta 1i 3 §anges
kap.i 3 12som avses

fråninnebär mindre avvikelserBygglov får lämnas till åtgärder som
syftet medavvikelsema förenliga medområdesbestämmelser, ärom

bestämmelserna.

12a§

förAnsökan bygglovom
tredjeåtgärder 6 §iavsessom
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bifallas åt-stycket skall2 om
risk för skadamedförgärden inte

den kommu-på befintliga eller i
redovisadenala planeringen

grundvattentäkter.

18§

marklovAnsökningarmarklovAnsökningar omom
den sökta åt-skall bifallassökta åt-denskall bifallas omom

gården integärden inte
detaljplan ellerstriderdetaljplan ellerstrider motmot

områdesbestämmelser,områdesbestämmelser,
detförsvårarellerförhindrarförsvårar detellerförhindrar
föranvändningområdetsberördaföranvändningberörda områdets

bebyggelse,bebyggelse,
förolägenhetermedförförolägenhetermedför an-an-

försvars-sådanavändningenförsvars-sådanavändningen avav
anlägg-andraelleranläggningarandra anlägg-elleranläggningar

tredje§i 9tredje ningari 9 §ningar avsessomavsessom
stycket,stycket,

§kap. 9kraven 1strider imedförfall störningar moti annat
stycket,tredjeför omgivningen.

medförfall störningari annat
för omgivningen.

frånavvikelsermindreinnebäråtgärdertillfår lämnasMarklov som
medförenligaavvikelsernaområdesbestämmelser, ärdetaljplan eller om

bestämmelserna.ellermed planensyftet

riksintresseområdenbeträffandekontrollStatlig12 kap. m.m.av

1§

skallLänsstyrelsenskall prövaLänsstyrelsen pröva
ändrabeslutkommunensändrabeslut anta,kommunens attanta,att

detaljplan ellerupphävaellerdetaljplan ellereller upphäva enen
det kanområdesbestämmelser,kanområdesbestämmelser, det omom

innebärbeslutetbefarasinnebär attbefaras beslutet attattatt
eller 4enligt 3riksintresselagenenligtriksintresse ettett

skyddetellermiljöbalkenmed kap.hushållning198712 avom
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förklaratstillgodo- områdeinte ettettnaturresurser somsomm.m.
ellersärskilt skyddsområde sär-ses,

enligtbevarandeområde 7skilt
till-miljöbalken intekap. 28 §

godoses,
frågorsådanaregleringensådana frågorregleringen omavomav

mark- ochanvändningenmark- ochanvändningen avav
fleraangårvattenområdenfleraangårvattenområden somsom

samordnats påharkommuner intesamordnats påharkommuner inte
lämpligtlämpligt eller sätt,ettsättett

olämpligbebyggelse blirolämpligbebyggelse blir enen
boendes ochtill demed hänsynboendes ochtill demed hänsyn

till behovetellerövrigas hälsatill behovethälsa ellerövrigas avav
ellerolyckshändelser,skyddolyckshändelser.skydd motmot

enligt 5miljökvalitetsnormen
elleröverträdsmiljöbalkenkap. en

kap. §enligt 5åtgärdsplan 5
motverkas.miljöbalken

5§

beslutfårRegeringenbeslutfår pröva ettRegeringen pröva ett
upphävaellerändraupphävaellerändra att anta,att anta, enen

prövningBeslutregionplan.Beslut prövningregionplan. omom
månader frånskall fattas inommånader frånskall fattas inom tretre

tillkom inbeslutetden dag dåtillbeslutet korn inden dag då
prövningRegeringensregeringen.prövningregeringen. Regeringens
huruvidafråganendastfårhuruvidaendast fråganfår avseavse

rilsintressentillgodoserplanenriksintressentillgodoserplanen
miljöbalkenkap.ochenligt 3 41987312lagenenligt om

områdenskyddetellermedhushållning naturresurser somav
skydds-särskildaförklarats somm.m.

särskilda be-områden eller
kap. 28varandeområden enligt 7

miljöbalken.§

del.helhet eller i vissbeslutet i desstär upphävaRegeringen en
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kap. Skyldighet lösa mark och ersättning14 att utge

8§

Ägare har tillinnehavare särskild till fastigheteroch rätträttav
följdskada uppkommer tillersättning kommunen, attavav om
olyckshändelse förstördtill ellerbygglov rivenvägras ersättaatt en genom

bygglov harhuvudsak likadan byggnad och ansökanbyggnad med i omen
från byggnaden eller förstördes,fem år detgjorts inom att revs

ellerområdesbestämmelsermeddelas detaljplan ellerrivningsförbud i
kap. ellermed stöd 8 16 § 2rivningslov vägras av

förstaenligt kap. §meddelas detaljplan 5 7skyddsbestämmelser i en
ellerområdesbestämmelser enligt kap. 16 § 4eller 5stycket eller 6 i4

höjdlägeochmarkytans utformningvegetationbestämmelser samtom
stycket meddelas itredjei kap. 9 §sådana områden 8inom som avses

områdesbestämmelser,
ellerförsta stycket 2med stöd 8 kap. 18 §marklov vägras av

stycketfall förstaföreligger i itill ersättningRätt omsom avses
förstafall iolyckshändelse. övrigaförstörts Ibyggnaden avsessomgenom

till ersättning,första stycket föreliggerfall i 2stycket och i1 rättsom avses
fastigheten.deltill värdet berördbetydande förhållandeskadan iär avavom

skadantill ersättning,första stycket föreliggerfall 3-5iI rätt omsom avses
berörd delmarkanvändning försvåras inompågåendemedför avsevärtatt av

fastigheten.

uppkommerstycket synnerligti förstaMedför beslut att mensom avses
fastigheten,lösaskyldigfastigheten, kommunenvid användningen är attav

begär det.ägarenom

andraVid tillämpningenandraVid tillämpningen avav
styckena skalloch tredjeskalloch tredje styckena ävenäven

ibeslutandrai beaktasbeaktas andra beslut avsessomsom avses
enligt 3beslutförsta stycketbeslut enligt 3första stycket samtsamt

1988:950kap. lagen1988:950 2 §kap. lagen2 § omom
kap.kultunninnen 7ochkulturminnen 11 m.m.,m.m.,
miljöbalken,eller §naturvårdslagen 22 24§§19

andrakap. 11 §förbud enligt 7förbud enligt 20 §1964:822,
beslutlag ochstycketoch andraandra stycket 21 § samma

skogsvårdslagenenligtlag och beslut 18 §stycket samma
förutsättning1979:429, underskogsvårdslagenenligt 18 §

meddelats tio årbesluten inomkap.1979:429 och 19 2 § att
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beslutet.före det Dess-1983:291, undervattenlagen senaste
inverkanskall beaktas sådanbesluten med-förutsättning utomatt

enligthänsynstaganden 30 §före detdelats tio årinom senaste av
särskildaskogsvårdslagen iskall beaktasbeslutet. Dessutom som

tid.inomhänsyns- fall har inträttinverkansådan sammaav
till ersättningtalan ellerskogsvård-taganden enligt 30 § Har rätt
anledningmedsärskilda fall har eller inlösenslagen i avsom

förlorats påbesluttalan angivnatid. Harinominträtt nysssamma
kap.bestämmelsernai 15grundeller inlöseneller till ersättningrätt av

motsvarande bestäm-ellerangivna 4 §anledningmed av nyss
lagenellermiljöbalkenmelser igrund be-förlorats påbeslut av.
dettakulturminneneller utgörkap. 4 §stämmelserna i 15 m.m.,om

hindernågotförhållande intebestämmelser lagenmotsvarande i mot
beaktas.beslutetkulturminnen attnatur-m.m.,om

vattenlagen,vårdslagen eller
förhållande inte någotdettautgör

beslutet beaktas.hinder mot att

efter före-kommunenefter före- HarkommunenHar
kap. 6 §enligt 12läggandekap. 6 §enligt 12läggande

ellerrivningsförbudbeslutatrivningsförbud ellerbeslutat omom
iskyddsbestämmelserskyddsbestämmelser i som avsesavsessom

föreller 3stycketförsta 2eller för attstycket 3första 2 att
enligtriksintresse 3tillgodoseenligtriksintressetillgodose ettett

miljöbalken,eller kap.hushållning1987.12 4 är statenlagen om
desskommunenskyldig ersättamed är attstatennaturresurser m.m.,
ellerför ersättningkostnaderdesskommunenskyldig ersättaatt

förstaifalleller inlösen. Iför ersättningkostnader avsessom
dentillstycket ochförsta 4 5fall i ägareninlösen. ärI avsessom

skydds- ellervilkenföranläggningtill denstycket och4 5 är ägaren
beslutatsharsäkerhetsområdetskydds- ellerför vilkenanläggning

desskommunenskyldigbeslutatssäkerhetsområdet har ersättaatt
ellerersättningkostnader fördesskommunenskyldig ersättaatt

inlösen.ellerför ersättningkostnader
inlösen.
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Övergångsbestämmelserkap.17

23 §

ikraftträdandet skallöverträdelse har begåtts föreFör som
ingripanden vidlagen 1976:666 påföljder ochbestämmelserna i om

sak.olovligt byggande tillämpas vid målens prövning im.m.
skall dock tillämpas, de leder till lindrigareBestämmelserna i kap.10 om

påföljd.

åliggeråtgärdutföra arbete eller vidtaUnderlåter någon att somannan
byggnadsstadganmeddelats med stödbeslut harhonom enligt avsom

vid målens prövning ibestämmelserna i kap. tillämpas1959:612, skall 10
sak.

villkornågon åsidosattvillkor Harnågon åsidosattHar ettett
föreskrift har med-har med- ellereller föreskrift somensomen

bygg-delats med stöd 136 §§ bygg-delats med stöd 136 av aav a
1947:385, skall be-nadslagen1947:385, skall be-nadslagen

miljö-kap.stämmelserna i 29kap. § lagenstämmelserna i 64
med balken tillämpas.hushållning0987:12 om

tillämpas.naturresurser m.m.

kraft denlag träder iDenna

ikraftträdandet,förehar kommunenBeträffande ärenden avgjorts avsom
bestämmelsernasåvittbestämmelser tillämpasskall äldre utom omavser

tredjeandra ochåtgärdsplaner kap. 9och i l §miljökvalitetsnormer
kap. 1andra stycket, kap. 12 och 18 12styckena, kap. § 8 11,5 7 samt

räknas i 14förbud enligt de bestämmelserbeslut ochUtöver som upp
där beaktasunder de förutsättningarfjärde stycket skallkap. 8 § angessom

deharförbud enligt bestämmelserbeslut och ersattsäven avsom
bestämmelserna.uppräknade
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Förslag till33

i jaktlagenändringLag om

1987:259;

följandeskall ha1987:259jaktlagenföreskrivs 46 §Härigenom att
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

46 §

skäligeller harmed vilt hanbefattningobehörigen vetDen tar somsom
fördömsjaktbrott,eller åtkommitsdödatsharanledning anta genom

månader.högsteller fängelse itill böterjakthäleri sex

Vidtvå år.högsttill fängelse idömsbrottetOm är grovt,att anse som
sådanabeaktassärskiltskallbrottetbedömandet är grovtomav

ochandra stycket li 44 §omständigheter angessom

enligt dennaTillenligt dennaTill ansvaransvar
paragraf döms inte gär-paragraf döms inte gär- omom

straffmed ibelagdstraff lagen ningenmed ibelagd ärningen är
miljöbalken.beträf-åtgärder1994:1818 om

tillhörochfande djur växter som
skyddade arter.

kraft denträderlag iDenna
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tillFörslag34

strålskyddslageniändringLag om

1988:220

1988:220strålskyddslagenoch 2722föreskrivsHärigenom att a
lydelse.följandehaskall

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§22 a

bestämmelserna iUtövermyndig-denellerRegeringen
bestämmelserfinnslagdennabestämmerhet regeringensom

miljö-miljöpåverkan irörandeärendendetföreskriva ifår att
balken.lagdennatillstånd enligtom

miljökonse-skall upprättas en
möjlig-kvensbeskrivning som

bedömningsamladgör enaven
verk-anläggnings,planerad

inverkanåtgärdsellersamhets
hälsan.ochmiljönpå

skalltillståndsprövningenVid
miljö-5§kap.och 16§kap. 35

tillämpas.balken
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Regeringen eller den myndig-
het bestämmerregeringensom
får föreskriva det ärendeniatt

tillstånd enligt denna lagom
skall miljökonse-upprättas en
kvensbeskrivning enligt kap.6
miljöbalken möjliggörsom en
samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verk-
samhets eller åtgärds inverkan
på människors hälsa och miljön.

27§

Om tillstånd har meddelats enligt lagen 198423 kärnteknisk verk-ett om
samhet eller under tillståndets giltighetstid, får eller den myndig-regeringen
het bestämmer meddela de ytterligare villkor behövsregeringensom som
med hänsyn till strålskyddet. tillståndet kämteknisk anläggning,Om avser en
skall dock Villkor i avsevärd mån kan påverka utformningen anlägg-som av

eller driften alltidningen vid denna underställas regeringens prövning.

ellerRegeringen den myndighet Regeringen eller den myndighet
bestämmer får bestämmer fårregeringen regeringensom som

föreskriva frågadet i fråga föreskriva det iatt attom om
Villkor enligt första stycket villkor enligt första stycketsom som
underställs underställsregeringens prövning regeringens prövning
skall miljökonse- skall miljökonse-upprättas upprättasen en
kvensbeskrivning enligt kap.22 kvensbeskrivning enligt 6a

miljöbalken.

kraftlag träder i denDenna

ärende tillstånd skall handläggas enligt äldreEtt och bedömasom
bestämmelser, ärendet har inletts före denna ikraftträdande.lagsom
Bestämmelserna miljökvalitetsnormer skall omdelbart.dock tillämpasom
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tillFörslag35

1988:868i lagenändringLag om

explosivaochbrandfarligaom

varor;

1988:868lagenoch 74 omföreskrivs attHärigenom
lydelse.följandeskall haexplosivaochbrandfarliga varor

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

explosivaochbrandfarligaoch importhanteringgällerlag avDenna

VQTOT.

hindrasyfte attär attLagenshindrasyfte attär attLagens
ellerbrandorsakarsådanaellerbrandorsakar varorsådana varor

avsedd samtinteexplosion äravsedd samtinte somärexplosion som
skadorbegränsaochförebyggaskador attoch begränsaförebyggaatt

egendomellermiljöhälsa,liv,påegendomellerhälsaliv,på genom
videxplosionellerbrandhanteringvidexplosionbrand eller genom

sådanahantering varor.avsådana varor.av

explosivaellerbrandfarliga varorsådan transportgäller inteLagen av
gods.farligt1982:821 transportlagenomfattas avomavsom
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I lagen 1985:426 I miljöbalken finns bestäm-om
kemiska produkter finns bestäm- melser avsedda förebyggaatt
melser avsedda förebygga andraatt skador sådana kanän som
andra skador sådana kanän uppkomma brand ellersom genom
uppkomma brand eller explosion vid hantering brand-genom av
explosion vid hantering brand- farliga eller explosivaav varor.
farliga eller explosiva Bestämmelser skyldighet förvaror. om
Bestämmelser skyldighet för arbetsgivare och arbetstagareom att
arbetsgivare och arbetstagare vidta skyddsåtgärderatt skadormot
vidta skyddsåtgärder skador kan uppkommamot brandsom genom

kan uppkomma brand eller explosion vid hanteringsom genom av
eller explosion vid hantering brandfarliga eller explosivaav varor
brandfarliga eller explosiva finns i arbetsmiljölagenvaror
finns i arbetsmiljölagen 1977:1160. I räddningstjänst-
1977:1160. räddningstjäns-I lagen 1986:1102 finns be-
lagen 1986:1102 finns bestäm- stämmelser skyldighet förom
melser skyldighet för ellerägare innehavareägare bygg-om av
eller innehavare byggnad eller nad eller andra anläggningarav att
andra anläggningar vidta vidta olycks-att och skadeföre-
olycks- och skadeförebyggande byggande åtgärder vid brand.
åtgärder vid brand.

frågaI sprängning och användning pyrotekniska finnsom av varor
bestämmelser i kap.2 20 § och 3 kap. 6 och ordningslagen7
1993:1617.

Den hanterar brandfarliga Den hanterar brandfarligasom som
eller explosiva skall vidta de eller explosiva skall vidta devaror varor
åtgärder och de försiktighetsmått åtgärder och de försiktighetsmått

behövs för förhindra brand behövsatt för förhindrasom attsom
eller explosion inte avsedd brandär eller explosion inte ärsom som
och för förebygga och begränsaatt avsedd och för förebygga ochatt
skador på liv, hälsa eller egendom begränsa skador liv,på hälsa,

brand eller explosion. miljö eller egendom brandgenom genom
eller explosion.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
särskilda föreskrifter sådana åtgärder och försiktighetsmått.om



Lagförslag 1771997:32SOU

denkraftträder ilagDenna
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tillFörslag36

1988:950i lagenändringLag om

kulturminnen m.m.om

kulturminnen1988:950lagen§kap. 112föreskrivs omHärigenom att
lydelse.andeföljhaskallm.m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Fomminnenkap.2

1r§

särskildbehövsdetOmsärskild enbehövsdetOm en
påredaforutredning att tareda på omforutredning taatt om

berörsfornlämning ettfast avberörsfornlämning ettfast enaven
arbetsföretagplanerat somarbetsföretagplanerat som

mark-störreinnebär ettmark- attinnebär störreettatt
skallanspråk,iområdeskall tasanspråk,iområde tas

utredningenforkostnadenutredningenförkostnaden
Somföretagaren.betalasSomföretagaren.betalas avav

räknasexploateringsådan ex.räknasexploateringsådan ex.
allmän väg,anläggandeallmän väg,anläggande avav

järnväg,enskild väg,störrejärnväg,enskild väg,större
energi-foranläggningflygfält,energi-föranläggningflygfält,

försörjning, större vatten-vatten/företag,försörjning, större
omfattandeochverksamhet,byggandeomfattande meroch mer
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för bostads-, industri- eller byggande för bostads-, industri-
handelsändamål. eller handelsändamål.

Beslut särskild utredning fattas länsstyrelsen. Länsstyrelsen skallom av
besluteti skall utföra utredningen.ange vem som

lagDenna träder i kraft den
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tillFörslag37

prisreglerings-iändringLag om

1989:978;lagen

skall ha1989:978prisregleringslagen§8föreskrivs attHärigenom
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8 §

någondetOmnågon annandet avOm annanav
krigsfaraellerkrigorsakkrigsfara änellerkrigorsak än

pris-allvarligförriskfinnspris-allvarligför enriskfinns en
ellerlandet påinomstegringellerlandet på eninomstegring en

eller tjänster,viktigafleraeller tjänster,viktiga varorflera varor
föreskriva attregeringenfårföreskriva enattregeringenfår en

fleraellerfleraeller avav
14, 19,bestämmelsemai 13,19,14,bestämmelsemai 13,

skalloch 292822-26,skalloch 292822-26,
och tjänsterpåtillämpasoch tjänsterpå varortillämpas varor

närings-tillhandahålls inärings-tillhandahålls i somsom
verksamhet,verksamhet,

och14i 13,bestämmelsernaoch1413,ibestämmelserna
avgifterpåskall tillämpas19avgifterpåtillämpasskall19

verksamhetiverksamhet uttasi annansomuttas annansom
näringsverk-hos ännäringsverk- statenhos änstaten
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samhet, samhet,
bestämmelserna i 13, 14 och bestämmelserna i 13, 14 och

skall19 tillämpas på avgifter 19 skall tillämpas på avgifter
i verksamhettas i verksamhetut tas utsom annan som annan

hos kommunerna närings- hos kommunernaän närings-än
verksamhet enligt forekrifter i verksamhet enligt föreskrifter i
-lagen 1970:244 allmänna -lagen 1970:244 allmännaom om

och avloppsanlägg- och avloppsanlägg-vatten- vatten-
ningar, ningar,

renhållningslagen 1979:596, 27 kap. miljöbalken,4-7§§- -
lagen 1981:1354 allmän- -lagen 1981:1354 allmän-om om-
värmesystem, värmesystem,na na

-räddningstjänstlagen -räddningstjänstlagen
1986:1102, 1986:1102,

plan- och bygglagen plan- och bygglagen- -
l987:l0. l987:10.

lag träder i kraft denDenna
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tillFörslag38

1990:663i lagenändringLag om

ersättningsfonder;om

skallersättningsfonder1990:663lagen2 §föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

skattepliktigfårersättningsfond görastillavsättningför omAvdrag
ellermarkmarkanläggningar,byggnader,inventarier,förerhållitsersättning
ellerbrandskadatsharrenskötselochjordbruk genomidjurlagerför som

olyckshändelse.annan

förerhållitsersättningskattepliktigocksåfår görasavdragSådant om
medsambandmark iförellermarkanläggningarochbyggnaderinventarier,

att
liknandeellerexpropriationanspråkitagitsharfastighet genomen

tvångs-förhållandensådana attunderhareller avyttratsförfarande annars
kanskäligen attantasoch det intehandenförmåsteavyttring varaanses

förelegat,tvång inteskulle ha ävenägtavyttringen omrum
skogs-ellerjordbruketsföråtgärderled ihar ettfastighet avyttrats somen

ellerrationalisering,brukets yttre
flyg-grundfastighetendärförtill att avharfastighet statenavyttratsen

olägenhet.påtagligbeboskanbuller inte utan
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Vidare får sådant avdrag Vidare får sådant avdrag
den skattskyldigegöras fått den skattskyldige fåttgörasom om

engångsersättning för inven- engångsersättning för inven-
tarier, byggnader och markan- tarier, byggnader och markan-
läggningar eller får mark i läggningar eller får mark i
samband med inskränkning i samband med inskränkning i
förfoganderätten till sin fastig- förfoganderätten till fastig-sin
het enligt naturvårdslagen het enligt miljöbalken eller för
1964:822 eller för motsvarande inskränkningarmotsva-
rande inskränkningar enligt enligt andra författningar.
andra författningar.

Avdrag för avsättning till ersättningsfond får inte i frågagöras om
byggnader, markanläggningar och mark omsättningstillgångar iutgörsom
näringsverksamhet.

lagDenna träder i kraft den
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tillFörslag39

minerallageniändringLag om

145;1991

:451991minerallagenfrågaiföreskrivsHärigenom om

gälla,upphöraskall§kap. 8 attdels 1att

kap.84 §kap.§§, 6 samtoch 102kap.4kap. 63kap. 7dels 1att
lydelse.följandeskall haoch 32

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledandekap.1

7§

bestämmelserna iUtöverberörBestämmelser som
bestämmelserfinnslagdennadennaiverksamhet avsessom

miljöpåverkan irörandebygglagenochplan-finns ilag
Bestämmelsermiljöbalken.miljöskyddslagen som10,1987:

iverksamhetberörnaturvårdslagen avsessom969.1381
ochplan-ifinnslagdenna även0987:12lagen1964:822,

lagenochl987:10bygglagenmedhushållning natur-om
kulturminnen1988:950lagenoch omm.m.resurser

kulturminnen1988:950 m.m.om
m.m.
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Bestämmelser förvärva och inneharätt eller påatt sättannat taom
befattning med kämämne eller mineral haltmed sådant finns iämne ävenav
lagen 198423 kämtelcnisk verksamhet. Bestämmelser i övrigträtt attom om
bedriva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen 1988:220.

8§

Har enligt kap.4regeringen
lagen hushållning1987312 om
med prövatnaturresurser m.m.
frågan tillstånd till vissom en

åtgärd,anläggning eller är
beslutet bindande vid prövning
enligt denna lag.

kap.3 Undersökningsarbete

6§

Undersökningsarbete får Undersökningsarbete fårinte inte
nationalpark eller nationalpark ellerinom inomäga ägarum rum

område statlig myndighet område statlig myndig-som som en
hos har begärt skall het begärtregeringen hos regeringen har

nationalpark eller tilltill i skall nationalparkavsättas avsättas
föreskrifterstrid med har eller strid med föreskrifterisom som
betråjfandemeddelats har meddelats för ellernatur- natur-

med stöd kulturreservat med stöd 7reservat natur-av av
vårdslagen 1 822. kap. miljöbalken.964:

Undersökningsarbete får inte Undersökningsarbete får inte
heller, medgivande läns- heller, medgivande läns-utan utanav av
styrelsen, inom styrelsen, inomäga ägarum rum

befástningsområde och sådant befástningsområde och sådant
område utanför detta område utanför dettasom rege- som rege-
ringen bestämmer, ringen bestämmer,

kyrkogård och be- kyrkogård och be-annan annan
gravningsplats, gravningsplats,

område i kap. område kap.3 5 i 54som avses som avses
lagen I987:12§ hus- miljöbalken.§om

hållning med naturresurser

m.m.
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medgivande enligt andraEtt
deförenas medfårstycket 3

förbehövsvillkor attsom
uppkommerskadaförhindra att

kulturvärden.ellerpå natur-

Bearbetningskoncession4kap.

2§

meddelas,skallKoncession om
blivitharekonomiskttillgodogörassannolikt kanfyndighet somen

ochpåträffad
fårsökandenolämpligtdetintebelägenhet och attfyndighetens görart

koncessionen.begärdaden

beviljasfårkolvätengasformigaelleroljabearbetningförKoncession av
bearbetning.sådanbedrivalämplighanvisarden är attendast attsom

beviljandeärendenIbeviljandeärendenI avomavom
och kap., 5skall 43koncessionskall lagenkoncession

kap. 5 §och 16§kap. 3medhushållning198712 om
tillämpas.miljöbalkentillämpasnaturresurser m.m.

beviljandeärendeOmbeviljandeärende ettOm ett omom
verk-koncessionföretagkoncession ett avser enavavserav

skallsamhet prövasskalltillåtlighet prövas senaresomvars
miljöbalken ellerenligtde lagar ävenenligt flera somav

kap.ochskall 3 4lagar,andralagen2 §kap.1i omanges
videndasttillämpasmiljöbalkenmedhushållning naturresurser

i kon-skerden prövningoch kap.skall 32 somsammam.m.,
cessionsärendet.denvidendasttillämpaslag

konces-sker iprövning som
sionsärendet.

beviljandeärendenbeviljande IärendenI avomavom
miljökonse-skallkoncessionmiljökonse-skallkoncession enen

tillfogaskvensbeskrivningenligt kap.5kvensbeskrivning an-
förfarandet,gällerVadsökan.medhushållninglagen om

miljökonsekvensbe-påkraventillfogasnaturresurser an-m.m.
ochplanerskrivningarskallbeskrivning samtsökan. Denna
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planeringsunderlag skall kap.till grund för 6liggaäven
miljöbalkenoch kap. och 9-12 §§tillämpningen 2 3 3 7 §av

tredje och tillämpas.lag enligtsamma
styckena.fjärde

områdesbestämmelser. Omdetaljplan ellerfår stridaKoncession inte mot
dock mindremotverkas, fårbestämmelserna intemed planen ellersyftet

avvikelser göras.

10§

regelbunden bear-Pågår interegelbunden bear-Pågår inte
verksamheteller sådanbetningverksamheteller sådanbetning

stycket,förstai 9 §stycket,förstai 9 § som angessom anges
ansökankoncessionstiden påfårpå ansökankoncessionstidenfår

för-koncessionshavarenför-koncessionshavaren avav
dethögst tio år,längas meddettio år,längas med högst omom

till detmed hänsyntill motiverathänsyn detmedmotiverat ärär
mine-allmännas intressemine- attallmännas intresse att avav

påutnyttjasraltillgångamapå ettutnyttjasraltillgångama ett
VidändamålsenligtVid pröv-ändamålsenligt sätt.pröv-sätt.

och kap.skall 437:12 ningenskall lagen 1 98ningen om
tillämpas.miljöbalkenhushållning med naturresurser

tillämpas.m.m.

Överlåtelse, återkallelse och ändringñ-ånträdande,kap.6 av
undersökningstillstånd och koncession

4§

enligtverksamhetenligt OmverksamhetOm enen
be-upphov tillkoncessionupphov till be-koncession gerger
inteolägenhetertydandeolägenheter intetydande somsom

koncessionenförutsågskoncessionenförutsågs närnär
verksam-ellermeddeladesfår prövningsmyn-meddelades, om
betydelsenågonmedhetende villkordigheten bestämma

miljö-tillmedverkarverksamhetenfor den fortsatta att en
kap.enligt 5kvalitetsnormförebyggabehövs för attsom

överträds, fårmiljöbalken pröv-minska olägenhetema. Det-eller
debestämmaningsmyndighetenenligtarbetegällersamma

verk-fortsattavillkor för denför olja,undersökningstillstånd
förbehövsoch samhetenkolväten attgasformiga som
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olägen-förebygga eller minskadiamant.
be-hetema. Vad sägs omsom

olägenheter gällertydande även
undersöknings-arbete enligt

gasformigaför olja,tillstånd
diamant.kolväten och

endaständraskoncessionundersölmingstillstånd ellerfår villkor iövrigtI
eller med-begärankoncessionshavarensellermed tillstånds-enligheti

givande.

skall och3 4Vid prövningenlagenskallprövningenVid
miljöbalken tillämpasmed kap.hushållning0987:12 om

tillämpasnaturresurser m.m.

Prövningsmyndigheterkap.8 m.m.

1§

bearbetnings-Ärenden undersökningstillstånd ellerbeviljande avom
eller kon-tillstånds-därdistrikti detbergmästarenkoncession prövas av

följer 2intedärav ligger,huvuddelencessionsornrådet eller annat avom

undersöknings-beviljandeärendenfårBergmästaren avgöra avom
sig.tillfällehaftsökandennågon yttratillstånd attänattutan annan

beviljandeärendenIbeviljandeärendenI avomavom
skallbearbetningskoncessionskallbearbetningskoncession

gällersåvittbergmästaren,gällersåvittbergmästaren,
miljöbalken,tillämpningenlagentillämpningen avav

detlänsstyrelsen isamråda medmedhushållning1987312 om
koncessions-därläneller desamrådanaturresurser m.m.,

Länsstyrelsenligger.områdetdedet ellerlänsstyrelsen imed
särskildbeslutafår därvidkoncessionsområdetdärlän om

kap. l1 §enligt 2utredningdärvidfårLänsstyrelsenligger.
kultur-1988:950lagensärskild utredningbesluta omom

minnenlagenkap. ll §enligt 2 m.m.
kulturminnen1988:950 om

m.m.
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2§

Ärenden Ärendenbeviljande beviljandeom av om av
bearbetningskoncession skall bearbetningskoncession skall
hänskjutas till regeringens hänskjutas till regeringensprö- pröv-
ning, ning,om om

bedömer frågan bedömer fråganbergmästaren bergmästaren
särskilt koncession särskiltkoncession varaom vara om

betydelsefull allmän betydelsefull allmän syn-ur syn- ur
ellerpunkt eller punkt

vid tillämp-vid tillämp- bergmästarenbergmästaren
finnermiljöbalken0987:12ningen lagen ningen avav om

vad länsstyrelsenskäl frångåhushållning med attnaturresurser
föreslagit.skäl frångå vad harfinner attm.m.

föreslagit.länsstyrelsen har

3§

Ärenden bearbetnings-undersökningstillstånd elleri övrigt om
tillståndet ellerdet distrikt därbergmästaren ikoncession prövas av

meddelats.harkoncessionen

förlängningärendenförlängningärenden II avomom av
enligt 4bearbetningskoncessionbearbetningskoncession enligt 4

skall bergmästaren,kap.skall bergmästaren, lO §kap. §10
gäller tillämpningensåvittgäller tillämpningensåvitt avav

samråda medmiljöbalken,hushållning0987:12lagen om
det eller de länlänsstyrelsen imed naturresurser sam-m.m.,

ligger.koncessionsområdetdet eller därmed länsstyrelsen iråda
koncessionsområdetde län där

ligger.

ÄrendenÄrenden förlängningförlängning avomavom
enligt 4bearbetningskoncessionenligt 4bearbetningskoncession

tillskall hänskjutastill kap.skall hänskjutas 10 §kap. 10 §
berg-berg- prövningprövning regeringensregeringens omom

vid tillämpningenvid tillämpningen mästarenmästaren avav
skälmiljöbalken finner0987:12 hushållninglagen attom

länsstyrelsen harfrångå vadfinnermed naturresurser m.m.
skallHänskjutandelänsstyrelsen föreslagit.skäl frångå vadatt

ärendenockså skeföreslagit. Hänskjutandehar omav
undersöknings-återkallelseske ärendenskall också avav om
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bearbetningskon-tillstånd elleråterkallelse undersölmings-av
synnerliga skäl enligteller bearbetningskon- cessiontillstånd av

övrigaskäl enligt kap. 3 §synnerliga 6cession samt avav
paragrafdennaärenden enligtövrigakap. 3 §6 samt av

bedömerparagraf bergmästarendennaärenden enligt varasom
från all-betydelsefullasärskiltbedömerbergmästaren varasom

synpunkt.betydelsefulla från all-särskilt män
synpunkt.män

kraft denlag träder iDenna

bestämmelser,äldreoch bedömas enligthandläggasärende skallEtt om
Bestämmelsernailqaftträdande.före denna lagshar inlettsärendet om

omedelbart.tillämpasskall dockmiljökvalitetsnormer

lydelse skall intestycket dessförsta ikap. 6 §Bestämmelsen i 3 nya
före dennatillstånd har lärrmatsför vilketundersökningsarbetetillämpas på

ilqaftträdande.lags

17-02687
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Förslag till40

kyrkolagenändring iLag om

1992:300

kyrkolagenoch kap. 13 §42kap. 16 §föreskrivs 41Härigenom att
lydelse.följandeskall ha1992:300

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

jordkyrkligFörvaltningenkap.41 m.m.av

§16

fastigheter iförsamlingskyrkasföreträdaskallEgendomsnänmden
rättigheter:andeföljupplåtelseärenden avom

behov,kommunaltförsamlingsändamål,mark förtillnyttjanderätt
ändamål,liknandeeller någotindustribostadsbebyggelse, annat

tomträtt,
naturtillgång,tillrätt annan

servitut.

ärendengällerärenden DetsammagällerDetsamma
ellerledningsrätt väg-ellerledningsrätt rörväg-rör somsom

interegeringeninteregeringen rätt samt,rätt samt, omom
föreskriverföreskriver attatt annan myn-enannan myn-en

kyrk-företräda dendighet skallkyrk-denföreträdadighet skall
ärendenliga jorden, rörärendenliga jorden, rör somsom
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naturvårds- byggnadsminnen,byggnadsminnen, naturreservat,
bestämmelserellerområden, natunninnennaturreservat, natur-

bestämmelser till till skydd för djurlivet.ellerminnen
skydd för djurlivet.

Kyrkofondenkap.42

13§

kyrkofonden får lånkyrkofonden får lån UrUr
förlämnasförlämnas

tillsyftaråtgärdersyftar till attåtgärder att somsom
driftenrationalisera präst-driftenrationalisera präst- avav

lönefastigheter,lönefastigheter,
jordbruksfastighetförvärvjordbruksfastighetförvärv avav

för-prästlönefastighet,för-prästlönefastighet, omsomomsom
rationali-syftar tillrationali-syftar till värvetvärvet enen

jord-kyrkligadetseringjord-kyrkligadetsering avav
ochstiftet,innehavet iStiftet, ochinnehavet i

fastig-följdtillkostnaderföljd fastig-tillkostnader avav
ellerhetsbildningsförrättningellerhetsbildningsförrättning

1939:608enligt lagenföretag1939:608enligt lagenföretag
eller anlägg-enskildaanlägg- vägarenskilda vägar, omom

eller1973:1149ningslagen1973:1149 ellerningslagen
kap.enligt 11Vattenverksamhet1983:291vattenlagen som en

miljöbalken präst-skall belastasprästlönefastighet ensom
med.belastasskalllönefastighetmed.

regeringen.meddelaskyrkofonden fårlånföreskrifterNärmare avurom

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag41

i lagenändringLag om

Sveriges1401992: l om

ekonomiska zon;

Sveriges1992:1140lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
ekonomiska zon

lydelse,följandeskall haoch 16dels att

och 875bestämmelser, 2fyrainförasskalldet i lagendels aatt nya
lydelse.följande§§, ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§2 a

verksamhetsådanFör som
bestäm-skall§5ianges

miljöbalkenkap.2melserna i
gälla.

3 §

skydd förtillBestämmelsertillbestämmelserYtterligare
miljönochhälsamänniskorsföroreningar iskydd vissamot

miljöbalken och iocksåfinns ilagenfinns imiljönden marina
åtgärder1980:424lagenåtgärder1980:424 mot omom
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vattenförorening från fartyg och förorening fartyg.frånmot
lagen 1971:1154 förbudi om

dumpning avfall imot vatten.av

5§

avseende andra naturtillgångar i den ekonomiskaMed på änzonen som
eller den myndighet regeringenkrävs tillstånd regeringeni 4 § somavavses

forbestämmer
naturtillgångar,utnyttjande sådanaochutforskning, utvinning annat av

konstgjordaanvändninguppförande och öar,av
ochsyfte anläggningaranvändning kommersielltuppförande och i av

andra inrättningar.

tillståndetden verksamhettillståndsbeslut skallI ett avsersomanges
får be-tillståndför verksamheten.skall gälla Ettvillkoroch de som

tid.till vissgränsas

förenasskalltillståndEtt
behövs förmed de villkor som

motverkaellerbegränsaatt
människors hälsaförolägenhet

skada påeller omgivningen,
långsiktigt godfrämja en

hushållning med naturresurser,
skyddasäkerheten samttrygga

ochandra allmänna intressen
enskild rätt.

5a§

fårillståndsmyndighetenT
tillstånd medförena ytter-ett

villkor,ändradeligare eller om
verksamhetendet upp-genom

olägenheterbetydandekommer
förutsågseller skador intesom

meddelades ellertillståndetnär
med någonverksamhetenom

medverkar tillbetydelse att en
kap.enligtmiljökvalitetsnorm 5

överträds.miljöbalken1 §
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6 §

skalltillståndtillstånd Vid prövningVid prövning avav
hushållningbestämmelsernaskall lagen§5i omsom avses

vattenområdenochmed mark- imedhushållning1987312 om
miljöbalkenoch kap.3tillämpas. 4 samtnaturresurser m.m.

miljö-bestämmelserna om
ochkap. 3 §5kvalitetsnormer i

miljöbalkenkap. §516
tillämpas.

miljökonsekvensbeskriv-En
ansökaningåskall ining omen

förfaran-frågatillstånd. I om
miljökonsekvens-påkravendet,

ochplanerbeskrivningar samt
gäller 6planeringsunderlag

miljöbalken.kap.

7a§

förfårtillstånd sinEtt
beroendegiltighet göras attav

bedrivaden attavsersom
säkerhetställerverksamheten

bortförkostnadernaför att ta
andraochanläggningar inrätt-

åtgärderandraförningar samt
kom-återställning. Staten,för

och kommu-landstingmuner,
ställabehövernalförbund inte

säkerhet.

dendet kanOm attantas
till-säkerhetenställda inte är

tillståndsmyndig-räcklig, får
ytterligarebeslutaheten om

säkerhet.

säker-frågaI arten avom
utsök-§kap. 25heten gäller 2
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ningsbalken. Säkerheten skall
tillståndsmyndighetenprövas av

och förvaras länsstyrelsen iav
det län delnärmastesom av
Sveriges liggersjöterritorium

8a§

Om tillstånd upphör attett
hargälla denär senastsom

innehaft tillståndet skyldig att ta
och andrabort anläggningar

andravidtainrättningar samt
äterställning,åtgärder för om

fråndetta obehövligtinte är
allmän eller enskild synpunkt.

vidtaOm skyldigheten att
be-sådana åtgärder harinte
till-villkor istämts genom

ståndet, skall frågan prövas av
tillståndsmyn-ellerregeringen

samband meddigheten i att
tillståndet upphör.

haftden harOm som
vadtillståndet iakttarinte som

till-fårhar ålagts honom,
vidståndsmyndigheten vite

fullgöraförelägga honom att
Vitesföre-skyldigheter.sina

delges.läggandet skall

16§

med Till böter döms den medTill böter döms den somsom
oaktsamhetuppsåt eller oaktsamhet uppsåt eller avav

iakttaunderlåter iaktta underlåter attatt enen
meddelatsföreskrift har meddelats föreskrift harsom som

med stöd eller med stöd eller2 7 2 7av av
stridbedriver verksamhet strid bedriver verksamhet ii

åsidosätter eller åsidosättereller 9 § eller eller 9 §5 5motmot



Lagförslag 1991997:32SOU

meddelatsharvillkormeddelatsharvillkor ettett somsom
eller 9med stöd 5ellerstöd 9med 5 av aav

bedrivafortsätterbedriva attfortsätter enatt en
tillsyns-efter detverksamhettillsyns- attefter detverksamhet att

verksam-förbjuditmyndighetenverksam-förbjuditmyndigheten
14med stödhetenstöd 14medheten avav

kraft denträder ilagDenna

bestämmelser,äldreenligtbedömasochhandläggasskallärende omEtt
Bestämmelsernaikraftträdande.lagsdennaföreinletts omärendet har

omedelbart.tillämpasskall dockmiljökvalitetsnormer
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tillFörslag42

ñskelageniändringLag om

:787;1993

haskall1993:787ñskelagenoch 3720föreskrivsHärigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§

skall intelagDennaskall intelagDenna
striderdenmåndenitillämpasstriderdenden månitillämpas

älvsföreskrifter Tomeälvsföreskrifter Torne mot ommot om
föreskrifterellerñskeområdeföreskrifterellerñskeområde

stödmedmeddelatsharmed stödmeddelats avsomavsom
miljöbalken.1964:822.naturvårdslagen

fiskevårds-ochlandetdelarfiske i vissatillOm rätt omavsamemas
bestämmelser.särskildagällerområden

20 §

meddela fåre-fårbestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen
naturvårdens intressen.skall tillfiskevidhänsynvilken tasskrifter somom

försvåras.fisketingripandeså avsevärtfår dock inteFöreskriftema attvara
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Regeringen eller den myndig- Regeringen eller den myndig-
het fårregeringen bestämmer het bestämmer fårregeringensom som
föreskriva det ärenden enligt föreskriva ärenden enligti det iatt att
denna lag skall finnas miljökonse- denna lag skall finnas analys aven

det vilken fiskemetoder ochkvensbeskrivningar inverkangörsom
utsättande fiskarter har påmöjligt bedöma vilken inver-att av

utsättande miljön. Föreslqiftema får innebärakan fiskemetoder och
sådan analys skallfiskarter har på miljön. Före- upprättasatt enav

användasådan denskrifterna får innebära attatt en av som avser
fiskarter.den metoder ellerskallbeskrivning sättaupprättas utav

använda metoderattsom avser
fiskartereller sätta ut

37§

med uppsåt elleruppsåt eller DenmedDen avsomavsom
oaktsamhetoaktsamhet

därlov fiskar idär10V fiskar i vattenutanvattenutan
enskild fiskerätt,harenskild fiskerätt,har annanannan

myndighetsnågonmyndighetsnågon utanutan
lag fiskardennatillstånd enligtdenna lag fiskartillstånd enligt

behövs, ellersådant tillstånddärtillstånd behövs,där sådant
placerarellereller placerar ettsätter utettsätter ut
anordning ifiskeredskap elleranordning iellerfiskeredskap enen

gällermed vadstridgällermed vadstrid omsomomsom
fiskådrafiskådra, eller

jiskeförbudbryter mot som
områdeförmeddelats ivisst an-
enligtföretagledning vatten-av
eller1983:291lagen motsva-

äldre lagrande
fängelse iellerdöms till böterfängelse iböter ellerdöms till

månader, intehögstmånader, intehögst omsexomsex
följer 4l§.följer 4l§. annatannat avav

tillskall dömasfall interingaI ansvar

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag43

lageniändringLag om

energi;påskatt17761994: om

energipåskatt1994:1776lagen6 §kap.2föreskrivs omHärigenom att
lydelse.andeföljskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bränslenkoldioxidskatt påochEnergiskattkap.2

6 §

ochmiljöklass 2förKravenochmiljöklass 2förKraven
beskattasbränslenför3beskattasbränslen somför3 som

stycket 1första§enligt 1stycket 1 angesförstaenligt 1 § anges
tillibilagan1985:426lagentillbilagani

produkter.kemiskaom

kraft denträder ilagDenna
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tillFörslag44

i lagenändringLag om

byggande1995:1649 avom

järnväg;

byggande16491995:lagenfråga aviföreskrivs omHärigenom om
järnväg

gälla,upphöraskall§ attkap. 4dels 2att

följandeskall haoch 87kap.och 2§kap. 31dels att
lydelse,

§kap. 8paragrafer, 1 samtfyrainförasskalllagendet iockdels nyaatt
lydelse.följande§§,ochb 1lkap. l2 avca,

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserAllmännakap.1

3 §

bestämmelserna iUtöverjärn-planläggningVid av
bestämmelserfinnslagdennavid ären-och prövningväg av

miljö-miljöpåverkan irörandebyggande järnvägden avom
balken.hus-198712skall lagen om

medhållning naturresurser
planlägg-Vidtillämpas.m.m.
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byggandening, och underhåll
skall hänsynjärnväg tilltasav

både enskilda och allmänna
intressen.

Vid planläggning järn-av
och vidväg prövning ären-av

den byggande järnvägom av
skall 3 och kap., kap.4 5 3 §
och 16 kap. 5 § miljöbalken
tillämpas.

Vid planläggning, byggande
och underhåll skalljärnvägav
hänsyn till både enskilda ochtas
allmänna intressen.

8§

denNär verksamhet harsom
bedrivits på upphör,järnväg är
verksamhetsutövaren skyldig att

bort anläggningar och vidtata
andra åtgärder för återställning

den utsträckning det behövsi
för förebygga ochstörningaratt
olägenheter framtiden.i

2 kap. Jämvägsplan m.m.

1§

Den bygga planerarDen byggaatt attsom avser en som
skalljärnväg skall såupprätta järn- tidigtjärnvägen en som

vägsplan. En järnvägsplan be- möjligt planeringsprocesseni
höver dock för hainte samråd enligt kap.upprättas 6 4 §
anläggande industrispår och första stycket miljöbalken medav
hamnspår uteslutande på berörda länsstyrelser, kommu-egen

fastighet. järnvägsplan fårEn och ideella föreningarner som
för enligtupprättas stadgar haravstängning till ända-sinaav

plankorsning, denna mål tillvarataäven när naturskydds-att
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miljöskyddsintressenellerbetrakta samtåtgärd inte är att som
kanallmänhetmed denbyggande järnväg. somav

berörd.bliantas

skall densamrådetEfterplanendelarde1 som
områdelänsstyrelsesärskild inomellermarkmedför varsatt

huvudsakligenjärnvägsprojektetkommamark kantill att tasrätt
kap. §4enligt 6beläget,skall§kap. 1 äranspråk enligt 4i

miljöbalken, be-styckettredjeför-desåutformasplanen att
hakanprojektetslutamed den antaskandelar vinnas omsom

Vadmiljöpåverkan.betydandeolägenheterdeöverväger som
och planeringsun-gäller planerenskilda.orsakarplanen

§§11-12kap.skall 6derlag
motsvarandemiljöbalken äga

tillämpning.

1a§

byggaplanerarDen attsom
skall upprättajärnväg enen

Ijärnvägsutredning. jämvägs-
redo-finnasskallutredningen

utbyggnadsalterna-olikavisat
såväljämförasskalltiv, som

altemati-medsinsemellan som
dengenomförainteattvet

järnvägsutbyggnaden.aktuella

skalljärnvägsutredningEn
miljökonsekvens-innehålla en

uppgifteroch de ibeskrivning
kunnaförbehövsövrigt attsom

alternativ.väljaochutvärdera

förfarandet,gällerVad
miljökonsekvensbe-påkraven

ochplanerskrivningar samt
kap.skall 6planeringsunderlag

stycketförsta8 §5-7 §§,3
miljöbalken§§ ägaoch 10-12

tillämpning.motsvarande
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Miljökonsekvensbeskrivningen
skall godkännas berördaav
länsstyrelser deninnan in itas

järnvägsutredningen.

1b§

tillåtlighetspröv-Regeringens
miljöbalkenenligt kap.17ning

grundvalskall ske på en upp-av
enligträttad järnvägsutredning

kap.2 1 a

tillåtlighetansökanEn om
uppfylla kap. 1skall kraven 22i

miljöbalken.första stycket§

skall handläggaBanverket
tillåtlighet ochansökan omen

utredningför erforderligsörja
yttrandedärefter med egetsamt

frågan tillöverlämna rege-
ringen.

1c§

byggaDen att ensom avser
skall järn-järnväg upprätta en

jämvägsplan be-vägsplan. En
förhöver dock inte upprättas

industrispår ochanläggande av
uteslutande påhamnspår egen

fårfastighet. jämvägsplanEn
för avstängningupprättas av

dennaplankorsning, även när
betraktaåtgärd inte är att som

byggande järnväg.av

delar planendeI som
särskildmedför mark elleratt

till mark kan kommarätt att tas
skallkap. §anspråk enligt J4i
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desåutformasplanen att
medkanfördelar vinnassom

olägenheterdeden överväger
enskilda.orsakarplanensom

2§

denskalljämvägsplanenIdenskalljämvägsplanenI
rättighe-särskildaoch demarkrättighe-särskildaoch demark

ibehöver tasibehöver ter an-tas somangester an-somanges
förochför järnvägenspråkforochför järnvägenspråk

Omjärnvägen.byggandetOmjärnvägen.byggandet avav
medanspråkimark behövermed tasanspråkibehövermark tas

skall detnyttjanderätt,tillfälligskall detnyttjanderätt,tillfällig
markvilkenframgåplanenmarkvilkenframgåplanen avav

tidvilkenunderochtidvilkenunderoch avsessomavsessom
skallPlanenskall nyttjas.denskallPlanennyttjas.skallden

miljökonsekvens-innehållamiljökonsekvens-innehålla enen
gäller kravenVadbeskrivning.lagenkap.enligt 5beskrivning

miljökonsekvensbeskriv-påmedhushållning1987:12 om
plane-ochplanerningen samtnaturresurser m.m.

7kap. 3skall 6ringsunderlag
miljöbalken äga10-12 §§och§

Miljö-tillämpning.motsvarande
skallkonsekvensbeskrivningen

länssty-berördagodkännas av
i järn-den inrelser innan tas

vägsplanen.

förebyggaförbehövs attförsiktighetsmåttochskyddsåtgärderDe som
skallanläggningenellertrafikenfrånolägenheter angesandraochstörningar

fogas. IgenomforandebeslqivningskallTill planenplanen.särskilt i en
fastighets-ochekonomiskatekniska,organisatoriska,skall debeskrivningen

ändamålsenligtochsamordnatförbehövs genom-åtgärder etträttsliga som
redovisas.planenförande av

3§

skalljämvägsplanenTillskall enjämvägsplanenTill en
fogas. Ifastighetsförteclcningfogas. Ifastighetsforteclcning

skall, ifastighetsförtecloiingenskall, ifastighetsforteclcningen
planen,berörsdemåndenplanen,de berörs avmånden av
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redovisas redovisas
fastigheter och till fastigheter och tillägare ägare

dessa, dessa,
mark- och vattenområden mark- och vattenområden

samfällda för flera fas- för flerasamfällda fas-är ärsom som
tigheter till fas-dessa tigheter till dessa fas-ägare ägaresamt samt
tigheter, tigheter,

innehavare särskild innehavare särskildannan annanav av
bostadsrätt och ochhyresrätt, bostadsrätt hyresrätt,rätt än rätt än

gemensamhetsanläggningar gemensamhetsanläggningar
anläggningslagen enligt anläggningslagenenligt

samfálligheter1973:1149 och samfálligheter 1973: 1491 om
särskil-enligt lagen 0000 medenligt vattenlagen 1983:291

vattenverk-till de fastigheter da bestämmelserägarnasamt om
till de fas-och samhetdeltar i anläggningarna ägarnasamtsom

deltar i anlägg-tighetersamfállighetema, som
samfällighetema,ningarna och

vägsamfálligheter ochvägsamfälligheter och väg-väg-
föreningar.föreningar.

förvaltningsamfällighetsförening lagen 1973:1150enligtOm om aven
gemensamhetsan-ellerförvaltar samfállighet, särskildsamfálligheter rätt

stället för eller innehavare.läggning, skall föreningen i ägareanges

4§

Miljökonsekvensbeskrivningen
berördaskall godkännas av

länsstyrelser den in iinnan tas
järnvägsplanen.

7§

skall ställaställa BanverketBanverket skall utut enen
granskning.jämvägsplan forjämvägsplan for granskning.

förstaDärvid skall kap. 8 §6
stycket miljöbalken äga motsva-
rande tillämpning.

behöver dockenbart ombyggnad järnvägjämvägsplanEn som avser av
ställas endastut
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påpåverkanbetydandemedförabedöms kommaombyggnaden attom
ellermedhushållningeneller naturresurser,hälsanmiljön,

rättighetsärskildanspråk elleribehövermarknågon tasannansom
ellerianspråktagandesådantochbegränsaseller ettupphävasbehöver

berördamedgivitsskriftligenintebegränsningsådanellerupphävande aven
särskildinnehavare rätt.ochfastighetsägare av

jämvägsplanfrågaockså igällerstycketandrai somVad ensägs omsom
inte ärjämvägsbygge ännuförplanenändring ettinnefattar somendast av

färdigställt.

8§

berördamedsamrådefterBanverketfastställsjämvägsplanEn av
uppfattningar,olikalänsstyrelse harochBanverketlänsstyrelser. Om en

regeringenstillplanenfastställafråganhänskjuta attBanverketskall om
hänskjutaBanverketskäl, fårsärskildafall finnsidetOmprövning. annat

prövning.regeringenstillfrågan

enligt 4anspråkikansärskildellermark rätt tasinnebärplanen attOm
medvinnaskanfördelardesärskiltBanverket prövaskall somkap. l om

beslutetenskilda. Av attorsakardennaolägenheterdeplanen överväger som
ianspråktagande.till sådantplanenframgå rättskallplanenfastställa gerom

miljökonse-Innehållet i
resul-ochkvensbeskrivningen

yttrandenochsamrådtatet av
dåbeaktas järnvägs-skall

fastställs.planen

fastställelsebeslutEtt avom
ochskall kungörasjämvägsplan
detmyndigheten iden ansvariga

hållitssamrådvilketmedland
miljöbalken in-§kap. 6enligt 6

formeras.

denkraftträder ilagDenna
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Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om
det i ärendet ingår miljökonsekvensbeskrivning har överlämnats tillen som
länsstyrelsen för godkännande vid denna lags ikraftträdande. Bestäm-
melserna miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.om
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tillFörslag45

i lagenändringLag öm

påskatt16671995: naturgrus;om

påskatt1995:1667lagenoch 41föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följandeskall hanaturgrus

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§

skallnaturgrusskattSkattskallnaturgrusskattSkatt
dennaenligttillbetalasdenna statenenligttillbetalas staten

brutet ut-lag för naturgmsbrutet omför ut-lag naturgrus om
skervinningen naturgrusetvinningen naturgmset avav

mark-ändamål änför annat
ochhusbehovinnehavarens

tillståndstödmedsker18 §tillstånd enligt somkräver av
miljö-kap.enligt 11lämnats1964:822,naturvårdslagen

motsvarande äldreellerbalken
ellerbestämmelser,

kap.12tillstånd enligthävertillståndmed stödsker somav
miljöbalken.vattenlagenenligtlämnats

skeroch1983:291 utvinningen
markinne-ändamålför änannat

ellerhusbehov,havarens
till täktstödmedsker rättav
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på mark enligt 38 §annans
väglagen 1971 .948.

4§

Skattskyldig den skattskyldig den förär ärsom som
ändamål markinneha-änannat
husbehovvarens

exploaterar täkt exploaterar täkt meden som en
kräver tillstånd enligt 18 § tillstånd enligt kap. miljö-11
naturvårdslagen 1964:822, balken eller motsvarande äldre

bestämmelser, eller
för ändamål exploaterar täktänannat en som

markinnehavarens husbehov kräver tillstånd enligt kap.12
exploaterar täkt med tillstånd miljöbalken.en
enligt vattenlagen 1983:291,
eller

enligt 38 § väglagen
1971:948 har fått till täkträtt
på mark.annans

föreskrifter skyldig-Har föreskrifter skyldig-Harom om
het lämna uppgift het lämna uppgiftatt attom vem om vem

exploatör täkten med- exploatör täkten med-är ärsom av som av
delats med stöd 18 § andra delats med stöd miyöbalkenav a av
stycket naturvårdslagen, till- eller motsvarande äldre bestäm-är
ståndshavaren tillsammans med melser, tillståndshavaren till-är
exploatören skattskyldig för med exploatörensammans
tiden till dess sådan uppgift har skattskyldig för tiden till dess
lämnats. sådan uppgift har lämnats.

lag träder i kraft denDenna
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tillFörslag46

vapenlageniändringLag om

1996:67;

skall ha1996:67vapenlagen§kap. 61föreskrivsHärigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tillämpningsområdekap. Lagensl

6§

BestämmelserBestämmelser ammu-omammu-om
explosivatillräknasnitionexplosivatillräknasnition somsom

lagenifinnsgift äveninnehållereller varorsomvaror
ochbrandfarliga1988:8681988:868lagenifinns även om

explosivaexplosivaochbrandfarliga varor.om
:4261 985lagenoch i omvaror

produkter.kemiska

denkraftträder ilagDenna
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Inledning1

Allmänt1 1
.

tillförslagvårttill milj öministemjuli 1996överlämnade den 4Vi
skärptMiljöbalken Enbetänkandetifinns redovisatFörslagetmiljöbalk. -
SOUutvecklinghållbarformiljölagstiftningsamordnadoch en

bearbetats i Rege-därefterremissbehandlats ochharFörslaget103.1996:
lagrådsremissaprilden 1997beslutade 3Regeringenringskansliet. omom

dettaslutetfinns imiljöbalkförslag tillmiljöbalk. Regeringens av
betänkande.

betänkande medochmiljöbalkenbetänkandet ettefterharVi om
med1996:147 arbetatmiljöbalken SOUtillÖvergångsbestämmelser
medarbetetslutskedetUndertill balken.följdlagstiftningtillförslag av

lagrådsremissen.tillförslagethar vidlagstiftningenfölj anpassat
arbetaslagarbestämmelserna i 15skalllagrådsremissenEnligt samman

miljöbalk. Lagarnai ären
1964:822,naturvårdslagen-

1969:387,miljöskyddslagen-
avfall idumpningförbud vatten,1971:1154lagen mot avom-

bränsle,svavelhaltigt10541976:lagen om-
jordbruksmark,skötsel1979:425lagen avom-

1979:596,renhållningslagen-
1982:1080,hälsoskyddslagen-

1983:291,vattenlagen-
skogsmark,bekämpningsmedelspridning över1983:428lagen avom-

produkter,kemiska1985:426lagen om-
1986:225,miljöskadelagen-

medhushållning121987: naturresurserlagen m.m.,om-
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lagen 1991:639 förhandsgranskning biologiska bekämpnings-om av-
medel,

lagen 1994:900 genetiskt modifierade ochorganismer,om-
lagen 1994:1818 åtgärder beträffande djur och tillhörväxterom som-

skyddade arter.
finns dessa lagar antal lagar miljöanknytning.Det medutöver ett stort

Alla dessa lagar kan arbetas fåinte in i miljöbalken denna skall ettom
rimligt omfång. lagarna huvudsakligen andraMånga har dessutomav
syften Bland bli inarbetademiljöhänsyn. de lagar inte föreslås iän som
miljöbalken kan nämnas

innefattande elektriskalagen 1902:71 1, vissa bestämmelsers. om-
anläggningar,

luftfartslagen 1957:297,-
lagen 1966:314 kontinentalsockeln,om-
väglagen 1971:948,-

rörledningar,lagen 1978: 160 vissaom-
skogsvårdslagen 1979:429,-

förorening från fartyg,lagen 1980:424 åtgärder motom-
allmänlagen 1983:293 inrättande, utvidgning och avlysning avom-

farled och allmän hamn,
kämteknisk verksamhet,lagen 1984:3 om-

lagen 1985:620 vissa torvfyndigheter,om-
plan- och bygglagen 1987: 10,-
strålskyddslagen 1988:220,-
minerallagen 1991 :45,-

ekonomiskalagen 1992:1140 Sveriges ochom zon,-
1649 byggandelagen 1995: järnväg.om av-

betänkande följdändringar skalldetta i lagar inteI övervägs som
och antalarbetas i miljöbalken. uppräknade lagarna,in De ettsenast

behandlas därför.ytterligare lagar,
grundläggande tanke miljöbalken krav skall ställasi påEn är att samma

medföra påverkanalla verksamheter riskerar likartad negativ påattsom
hälsan, miljön och hushållningen med bör saknaDetnaturresurser.

verksamhetenbetydelse reglerad i lag har arbetats in iär enom som
miljöbalken eller den reglerad lag. dettai Vi iär tarom en annan
betänkande ställning till i vilken utsträckning ändringar behövs för att
åstadkomma krav ställs miljöbalken. föreslår dessutomi Viatt samma som

antal följdändringar, bl.a. hänvisningar lagar har arbetatsi tillett stort som
miljöbalken.in i

arbetets framställtshar under gång önskemål vi skallDet att taom upp
frågan lagreglering skyddsavstånd kring miljöfarlig verksamhet.om av

problem bostäder och bebyggelse alltförDet är attsom avses nya annan
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fråganhar dockindustrier. Vibefintliga ansett attnärhetenofta tillåts i av
därföroch har intemiljöbalkentillföljdlagstiftningmedhörinte samman

den.tagit upp

miljöbalktillFörslaget1.2

devidtonviktenläggslagrådsremissensammanfattningföljandeI av
med gällandejämförtföreslås rätt.nyheter som

målMiljöbalkens

levandesåutvecklinghållbar attmiljöbalkenmedMålet är att trygga nuen
miljö.godochhälsosamtillförsäkrasgenerationerkommandeoch en

människansochskyddsvärdesjälvständigttillerkännasskallNaturen ett
lång-Enförvaltaransvar.tillknytasbrukaochförändra ettnaturenrätt att

ochmark-samlademed landets vattenresurserhushållninghållbarsiktigt
skallmåletuppnåförverkligas. Förskall att

olägenheterochskadorskyddasmiljönochhälsamänniskors mot som-
påverkan,ellerföroreningarorsakas annanav

vårdas,ochskyddaskultumiiljochvärdefulla öernatur--
mångfalden bevaras,biologiskaden-

ekologisk,frånsåanvändasövrigtfysisk miljö ioch attmark, vatten en-
ochhushållninggodsynpunktsamhällsekonomisk tryggas,ochsocial
material,medhushållningliksomåtervinningochåteranvändning annan-

uppnås.lqetsloppssamhällesåfrämjasenergiochråvaror att ett

tillämpningsområdeMiljöbalkens

Balkenregler i sig.balkenstillämpningsområde framgårMiljöbalkens av
verksamhet,sådanreglerarlagmedparallellttillämpasskall somannan

miljöbalkensomfattasprodukterochanläggningaråtgärder, avsom
det i någonutsträckningfrågor. denandra Itillämpningsområde avsermen

frågaregleraravseendensärskildaibestämmelserfinnslag ensomannan
den lagen.istället vadgäller ibalken sägsomfattas somavsom
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reglerGemensamma

viktigaste nyheten med miljöbalkenDen regler skallär att gemensamma
gälla, vilken verksamhet eller frågaåtgärd det äroavsett typ av som om.

skallGrundtanken krav ställas åtgärder riskerarpåär att attsamma som
medföra likartade skador hälsa, medpå miljö och hushållning material,

har utförsråvaror och energi. inte någon betydelse åtgärdenDet t.ex.om
ellerpå land eller i vidtas det allmänna eller enskild.vatten av en

alltså effektHuvudprincipen åtgärdens och åtgärdensinteär avgöratt art
vilka krav skall ställas.som

Hänsynsregler

grundläggande hänsynsregeln miljöbalken innebär allaiDen att som
bedriva verksamhet vidta åtgärd skallbedriver eller elleratt enavser en

försiktighetsmått behövs för förebygga, hindra ellervidta de attsom
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet förmotverka att

miljön eller Vid yrkesmässigmänniskors hälsa eller omgivningen i övrigt.
teknik försiktighetsmåttverksamhet skall bästa möjliga användas. Dessa

eller åtgärdvidtas det finns skäl verksamhetskall så attsnart anta att en
skada eller olägenhet för hälsa eller miljönkan medföra människors

Regeln kompletteras antal hänsynsreglerförsiktighetsprinczpen. ettav
vidareutvecklingar dennamånga fall kani sägas vara avsom

grundläggande bestämmelse.
bedriva verksamhet eller vidtaAlla bedriver eller attavser ensom en

med hänsyn tillskall skaffa den kunskap behövsåtgärd sig som
för skyddaeller åtgärdens och omfattning,verksamhetens attart

och miljön skada eller olägenhet.människors hälsa mot
skall väljasgäller det för verksamheten eller åtgärdenVidare att en
och olägenhetlämplig och där minsta möjliga intrångplats ärsom

uppkommer.
de allmänna hänsynsreglema skall leda tillTillämpningen enav

samhället. gäller bl.a. regeln atthushållnings-lcretsloppsanpassning Detav
skall iakttas alla skall hushålla medoch kretsloppsprincipen attgenom

möjligheterna till återanvändning ochråvaror och energi utnyttjasamt
förnybara användas.första hand skall energikälloråtervinning. I

Vid tillämpningen principen vidta försiktighetsmått ingåratt som enav
tillämpa produktvalsprinczpen. innebär kemiskaviktig del Denävenatt att

mindreprodukter eller biotekniska organismer kan medersättassom
farliga sådana skall undvikas. gäller också innehåller ellerDetta varor som
har behandlats med kemisk produkt eller biotekniska organismer.en
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vidtagitverksamhet ellerbedriviteller harbedriverDen enensom
förmiljönolägenhet förskada ellermedförtåtgärd har ansvararannansom

till desskvarstårolägenheten avhjälps. Dettaellerskadanatt ansvar
upphört.harolägenhetenskadan eller

skälighetsavvägninghänsynsreglema skallVid tillämpningen enav
och andraskyddsåtgärderskallbedömningVid denna nyttangöras. av

åtgärder.kostnaderna för sådanamedjämförasförsiktighetsmått
skador uppståroacceptablasituationertänkbart i vissa trotsDet är att
stoppregel in. Denbalkensfall träderföljs. sådanaIhänsynsreglemaatt

föranleda skadabefarasåtgärdeller kanverksamhetinnebär att enom en
fårmiljönhälsa ellerför människorsbetydelseväsentligolägenheteller av

skälsärskildavidtas endasteller åtgärdenbedrivasverksamheten om
Föreliggerliten.från regelnmedge undantagMöjligheten ärföreligger. att
väsentligtlevnadsförhållandenfårmänniskor sinaantalrisk för stortatt ett

verksamhetenfårmiljönavsevärd försämringrisk förellerförsämrade av
tillåtadock regeringenfall fårsådantåtgärden vidtas. Iellerbedrivasinte

befarasåtgärden kanellerverksamhetengäller dock inteden. Detta om
hälsotillståndet.allmännadetförsämra

mark ochmedHushållning vatten

imark- ochmed landetshushållningenför vattenresurserBestämmelserna
olika lagarförnaturresurslagennuvarandeden gemensammaanger

bedömningallsidigochlångsiktigstöd förprövningsgrunder avensom
använd-ochbeträffande mark-konkurrens vattenresursernasfrågor om

tillståndspliktigavid prövningskall tillämpasdeGenomning. att av
bestämmelsernavattenanvändningenoch ävenmark- utgörförändringar av

samhälls-kommunalastatliga ochför denutgångspunktergemensamma
oförändrade ihuvudsakinförsHushållningsbestämmelsema iplaneringen.

för markan-lagstiftningenbalken tillanknytsmiljöbalken. Härigenom
naturresurslagens principersamtidigtsamhällsbyggandeochvändning som

marken ochanvändaskilda intressen vattnetmellanför avvägningar attav
balkenhushållningsbestämmelserna iInfogandetbalken.iintegreras av
mellanför avvägningengäller principernasak vadändring iinnebär ingen

finnssammanhangdet inbördesoch förutsätterolika intressen att som
fysiskadenregleringoch bygglagensoch plan-principerdessamellan av

bibehålls.planeringen

Miljökvalitetsnormer

miljöbalken. Regeringeninförsmiljökvalitetsnormer iBestämmelser om
förmiljön ellerellermänniskors hälsaskyddavaraktigt attfår för att
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avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön
föreskriva sådana Miljökvalitetsnormer föreskrifterärom normer. om
kvaliteten på mark, luft eller föri övrigt vissa geografiskavatten, naturen
områden eller för hela landet. fårNormema bl.a. förekomst i naturenavse

kemiska produkter eller biotekniska organismer.av
Myndigheter och kommuner skall iaktta miljökvalitetsnormer denär

planerar och planlägger, tillåtlighet, tillstånd, godkännanden,prövar
dispenser och anmälningsärenden, tillsyn eller meddelar före-utövar
sldifter. Tillstånd får beviljasinte för verksamheter medverkar till attsom

miljökvalitetsnorrn överträds. Tillstånd och villkor får omprövasen om en
verksamhet med någon betydelse medverkar till miljökvalitetsnormatt en

Åtgärdsplaneröverträds. skall eller andra myndig-regeringenupprättas av
heter, det behövs för miljökvalitetsnonn skall uppfyllas. Enattom en
åtgärdsplan får omfatta all verksamhet kan påverka desom
föroreningsnivåer eller störningsnivåer människor kan förutsättassom

fara för olägenheter betydelse eller miljön eller kanutan naturenav som
belastas med fara för påtagliga olägenheter.utan

Miljökonsekvensbeskri vnin gar

miljökonsekvensbeskrivningarKraven på utökas och skärps. ansökanEn
tillstånd enligt miljöbalken skall vanligtvis innehålla miljökonse-om en

kvensbeskrivning.
Allmänhetens inflytande stärks. tidigt samråd skall hållas medEtt

enskilda särskilt berörs och länsstyrelsen långt ansökaninnan görssom en
och miljökonsekvensbeskrivningen verksamheter ellerFörupprättas.
åtgärder kan ha betydande miljöpåverkan, vilket länsstyrelsenantassom

skall genomföras förfarande för miljökonsekvensbedömningavgör, ett
utvidgat samråd med fler myndigheter och bredareär ettsom en

allmänhet.
Grannländer kan för betydande miljöpåverkan frånutsättasantassom
planerad verksamhet eller åtgärd skall informeras och möjlighet atten

delta miljökonsekvensbedömningen.i
Miljöbalken innehåller bestämmelser vilka uppgifter miljökonse-om en

kvensbeskrivning skall innehålla. Det gäller bl.a. de åtgärder planerassom
för skadliga verkningar skall undvikas eller avhjälpas och alternativatt
beträffande lokalisering, sådana möjliga, konsekvenserär samt attom av
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd.
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Områdesskydd

slagsolikaskyddamöjlighetergående attlångterbjuderMiljöbalken
naturvårdslagen,frånhämtadeBestämmelserna ärområden.geografiska

ochNaturreservatarbetatsharvattenlagenochmiljöskyddslagen om.men
benämnsskyddsfomitillförsnaturvårdsområden somensamman

skall kompensa-tillåts i naturreservatintrång ettNärnaturreservat.
kulturreservat.medinförsskyddsform namnetvidtas. Entionsåtgärder ny

försämrarväsentligenåtgärdervidtasfår intestrandskyddsområdenI som
miljö-uppfyllerinteOmrådenochför djur- växtarter.livsvillkoren som

Föreskrifter imiljöskyddsområden.förklaraskankvalitetsnormer som
meddeladetidigareiändringinnebärakanmiljöskyddsområden

andravidmeddelaskanförbud ävenInterimistiskatillståndsbeslut.
ochkulturreservat vatten-vidnämligendag,iskyddsformer än

kortas.förbudinterimistiskaförTidernaskyddsområden.
hänsynsreglemaverksamheter,förreglergenerella t.ex.Miljöbalkens

verksamhetförgäller ävenmiljökvalitetsnormer,reglernaoch om
ideellagällerfriluftsliv. Detsammakommersiellt organiserabestående i att

skallorganisatörenbl.a.följerdettafriluftsliv. attAvorganiseratformer av
förhindraförförsiktighet attiaktta attochåtgärderförebyggandevidta

förföreskrivaskananmälningspliktochskadaorsakar attdeltagarna
verksamheten.

hälsoskyddochverksamhetMiljöfarlig

förolägenheterpåtillämpasskallverksamhetmiljöfarligReglerna om
ellerbyggnadmark,användningvidmiljönochhälsamänniskors av

enligtanläggningar prövaskämtekniskafrånolägenheterNäranläggning.
strålningenjoniserandedenskallverksamhet ävenmiljöfarligreglerna om

prövas.
föranmälanellertillståndpåkravföreskrivafårRegeringen om

verksamheten ärändringfalldeverksamhet. Imiljöfarlig aven
verksamheten.helaprövningsamlad görasskalltillståndspliktig aven

sökaverksamhetsutövare attföreläggaharTillsynsmyndigheten rätt att en
detOm ärföreligger.tillståndsplikt inte mertillstånd även om

föreskrifterdockkanolägenheterförebyggaförändamålsenligt avatt
kanfortsättningenIprövningen.individuelladenkaraktärgenerell ersätta

tillstånd omprövas.villkorbara äveninte utan
meddelasutsträckningökadiverksamhet kanmiljöfarligförTillstånd

vissaförorenasgrundvattnetförriskfinnsdettid.begränsad Om att avför
Även andra fallifyra år.till högstbestämmastidsperiodenskallämnen

kraftigmedverksamheterförbegränsastidenlämpligtdetkan attvara

17-02688
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miljöpåverkan, till exempelvis tio år, eftersom det då blir obligatorisken
samband med ansökanomprövning i tillstånd. Tillstånds-nyttom

myndigheten får bestämma tiden tillståndsbeslutet.i Regeringen fårom
meddela generella föreskrifter detta.även om

miljöfarlig verksamhet omfatta enbartPrövningen skall inteav en
utsläppen från verksamheten. Också frågor kemikalieanvändning ochom

hushållning med och utifrån balkensråvaror energi skall prövasom
omfattashänsynsregler och villkor.av

tillstånd skall kunna omfatta olika verksamheter med villkorEtt att
dessa vidtar åtgärder.gemensamt

balken särskilda grunder för upphävande tillstånd ochI anges av
villkor.omprövning av

hälsoskyddslagen arbetas miljöbalken kommer balkensGenom in iatt
gälla hälsoskyddet. olägenhethänsynsregler Begreppet sanitärävenatt

för miljökvalitets-ändras till olägenhet människors hälsa. Införandet av
sikt stärka och effektivisera hälsoskyddsarbetet.bör särskilt pånormer

äkterT

för täkter utökasPrövningsplikten och sandt.ex. attav grus genom
underställas balken. täkthusbehovstäkter kan prövningsplikt enligt En som

kan befaras skada livsbetingelsema för någon eller djurart ärväxt- som
hotad eller sällsynt skall inte tillåtas. Miljöskydds- och naturvårds-
aspekterna samordnas vid täkttillstånd.prövningen av

och biotekniskaKemiska produkter organismer

kemiska produkter och förhandsgranskning biologiskaReglerna om av
och får mindre ramlagskaraktär tidigarebekämpningsmedel samordnas än

utökas till omfatta alla biotekniska organismer. Lagensamt att om
spridning bekämpningsmedel skogsmark samordnas med reglernaöverav

kemiska och biologiska bekämpningsmedel. krav ställs på denHögaom
tillverkar och saluför kemiska produkter och biotekniska organismer.som

Bland införs skyldighet informera uppgifterannat atten om nya om
skadliga effekter kommer fram.

märkning vid utsläppande produkterKrav på på marknaden av som
innehåller eller består genetiskt modifierade införs.organismerav

Avfall

definition avfall definitionEn med den gälleröverensstämmerav som som
införs balken.inom i Reglerna producentansvar utökas balkenEU iom
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materialochvilkainformationmöjlighet krävamed ämnenatt somom
omfattas producentansvar.ingår i aven vara som

bl.a. allmännarenhållningbestämmelserRenhållningslagens avom
liknande åtgärderochskyltningnaturvårdslagens reglerplatser samt om

innehållaskallfristående lag,samordnas iochsamlas ensomen
platser ellerallmännasnygghetsäkerhet ochregleringöverskådlig om

landskapsbilden.naturmiljönskyddutomhus och avomannars

Föreskrifter

föreskrifter till skyddutfärda generellaökar möjlighetenMiljöbalken att
föreskriftergenerellautfärdandemiljön. Vidhälsa ochmänniskorsför av

hänsynsreglerallmännaochmål, principeralltid balkensskall vara
vägledande.

misskötselTidigare

hartidigaredendispens kangodkännande ellerTillstånd, vägras som
omständighetersärskildaskyldigheter, intefullgöra sinaunderlåtit att om

föranleder annat.

Regeringsprövning

regeringsprövningbestämmelservattenlagensochNaturresurslagens om
skerRegeringsprövningarbetas ettverksamheterstora somsamman.av
den förbere-innebärtillståndsprövningen. Dettaden ordinarie attled i

tillståndsmyn-miljödomstol ellerhosskerhandläggningendande annan
verksamhetensfrågornalämnartillståndsmyndighetendighet, överatt om

tillstånds-bedömningtill regeringensoch lokaliseringtillåtlighet samt att
meddelardärefterverksamheten,har tillåtitregeringenmyndigheten, om
prövningregeringensVidvillkor för verksamheten.tillstånd med närmare

vid prövning.tillåtlighetskravgäller annansomsamma
järnvägar,införsregeringsprövning vägar,Obligatorisk störreav nya

ochmiljönpåverkan påmedflygplatserfarleder ochallmänna stor
ochmed markhushållningen vatten.

Miljödomstolar

och knytsööverdomstol inrättasmiljmiljödomstolar inrättas. EnRegionala
första instansmiljödomstolarnaregionalahovrätt.till De prövarSvea som

vattenmål ochverksamhet,miljöfarligomfattande ersätt-mål meraom
ningsmål olika slag.av
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Statliga myndigheters beslut enligt miljöbalken får överklagas till de
regionala miljödomstolama. miljödomstolarsDessa domar och beslut får
överklagas till Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolen skallFör att

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

och begära villkor föromprövning tillvarata miljöintressen ochattav m.m.
andra allmänna fårintressen. Kommunerna företräda sådana intressen
inom kommunen. Möjligheterna tillstândsbeslut desammaompröva äratt
för miljöfarlig verksamhet och Vattenverksamhet.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsemas prövning tillstånd till miljöfarlig verksamhet fårav
fastare former det till länsstyrelseninrättas självständigattgenom en men

erfarenadministrativt knuten prövningsmyndighet består juristsom av en
och med erfarenhet miljöfrågor.en person av

markavvattningPrövningen av

Systemet för tillståndsprövning markavvattning Vattenlagensgörsav om.
förrättningsmän avskaffas. tillstånd till markav-med Frågorsystern om

vattning kommer enligt huvudregeln länsstyrelsen. Läns-prövasatt av
styrelsen skall dock lämna ärendet till miljödomstol, detöver om
uppkommer frågor inlösen, särskild tvångsrätt ellerersättning,om
deltagande kan ha markavvattningen änäven nyttaav annan som av

det framställs yrkande sökanden skallsökanden. När även änattom annan
markavvattningssakkunnig.delta, skall miljödomstolen förordna Denen

förslag utformningsakkunnige skall lämna på lämplig aven
markavvattningen.

Sakägare

Miljöbalken skall ha enhetligt sakägarbegrepp föravad angår rättenett att
talan och överklaga.att

Miljöorganisationers talerätt

Miljöorganisationer överklaga domar och beslut tillstånd,rätt attges om
godkännande och dispens enligt miljöbalken försvaret.inte Förrör attsom
få och haöverklaga skall organisationen ha varit verksam minst åri tre
minst medlemmar.2 000



Avsnitt 1 227SOU 1997:32

Tillsyn

Tillsynsmyndighetema skall utföra tillsyn verksamhet och åtgärderöver
miljöbalkens kontrolleraomfattas regler, dels attgenomsom av

föreskrifter, domarefterlevnanden balkens bestämmelser och iav
med stöd balkenansökningsmål och beslut har meddelats samtsom av

för åstadkomma rättelse, delsvidta de åtgärder behövs att genomsom
skaparoch liknande verksamhetrådgivning, information som

ändamål skall kunna tillgodoses.förutsättningar för balkensatt
skallefterlevnaden miljöbalkenTillsynen utövasöver avav

och de statligalänsstyrelsen, Naturvårdsverketkommunala nämnder, av
generalläkaren.regeringen bestämmer Enmyndigheter i övrigt samtsom

lokal, regionalansvarsfördelning tillsynen enligt miljöbalken påtydlig av
och central nivå skall gälla.

förvid miljöbalkens ikraftträdande haAlla kommuner bör ansvar en
hälsoskyddslagen,gäller dag enligttillsyn motsvarande den isom

beträffande ickenaturvårdslagen, skötsellagenrenhållningslagen, samt
börenligt miljöskyddslagen.tillståndspliktiga anläggningar Kommunerna

kemikalietillsynenfördessutom grundprincip överansvarasom
för tillsynanvändare och dessutom vissåterförsäljare och yrkesmässiga

harönskar ochoch kommunertillverkare importörer. Deöver som
frånytterligare tillsynmöjlighetoch kompetens överatt tagesresurser

alltid ligga påmyndighet. tillsyn skalleller statlig Visslänsstyrelsen annan
staten.

verksamhet skiljs åt. Principenför tillsyn och driftAnsvar av samma
nämnd-förvaltningsorganisationdel såvälför kommunernas somavser

organisation.
uppföljande roll.samordnande ochskall ha regionalLänsstyrelserna en

Avgifter

skall betalaavgifter arbetasGällande lagregler Den ensomsamman.om
beräknauppgifter behövs förskyldig lämna deavgift blir attatt som

kostnadenskall få användas för täckaavgiften. Producentavgift även att
avfallshanteringen.för information om

Strap

miljörättens område samlas och skärps iStraftbestämmelsema på
bestämmelserinnebär bl.a. brottsbalkensmiljöbalken. Det att om

överförs till miljöbalken.miljöbrott och vållande till miljöstöming
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försiktighetsmått vidskyddsåtgärder eller andraUnderlåtenhet vidtaatt
straffsanktioneras.kemikaliehantering

föremål förvaritförverkande egendombestämmelseEn av somom
miljöbalken.produkter, införs i Dessutomavseende kemiskabrott, bl.a.

harhjälpmedelfortskaffningsmedel och andraskekan förverkande somav
medförts vid brott.elleranvänts

Miljösanktionsavgifter

särskildnäringsidkarepåföraTillsynsmyndighet får besluta att enom
överträdelseroch vidöverträdelser miljöreglerösanktionsavgift vidmilj av

påförasAvgift skallför Verksamheten.gällertillstånd och villkor somav
fastställs regeringen.enligt taxa aven som

miljösank-beslutmiljödomstol.överklagas till EttBeslutet kan om
direkt verkställbart.tionsavgift skall vara

Ersättning

nationalparkenbeslutbetalas naturreservat,Ersättning när om
före-vattenskyddsområdenbiotopskyddsområden,kulturreservat, samt
marksamrådsparagrafen innebärförbud enligt den s.k.ochlägganden att

berörd delmarkanvändningpågående inomelleranspråki atttas av en
för intrångdock intebetalasförsvåras. Ersättningfastighet avsevärt upp

vidvidare vissabetalasErsättningkvalifikationsgränsen.till den s.k.
stängselgenombrottföreläggandevidundersökningar och m.m.om

områdenFörorenade

ochmark-förorenadeefterbehandlautreda ochförAnsvariga att
handoch andraihand verksamhetsutövarenförstavattenområden iär

till verksam-subsidiärtFastighetsägaresfastighetsägare. ärvissa ansvar
hetsutövares.

omfattningskäliginnebär den ansvarige iEfterbehandlingsansvaret att
behövs forefterbehandlingsåtgärderbekosta deutföra eller attskall som

förolägenheter uppstårskador ellermotverkahindra ellerförebygga, att
förföremålinteEfterbehandlingsansvareteller miljmänniskors hälsa är

1981:130.preskriptionslagenenligtpreskription
förklarasfåroch vattenområdenförorenade mark-Allvarligt som

länsstyrelsen föreskrivaförklaringen fårsamband medmilj öriskområden. I
skallåtgärdereller vissamarkanvändningeninskränkningar i att varaom

tillsynsmyndigheten.anmälan till Enföregåsvillkor ellerförenade med av
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upptäcker föroreningarupplysningsplikt införs för och brukareägare som
på fastigheten.

Miljöskadeförsäkring

till omfatta sanerings-Miljöskadeförsälcringssystemet utvidgas ävenatt en
fall då den insolvent.försäkring täcker ansvarige ärsom

ochFörhållandet mellan miljöbalken1.3

andra lagar

för undvikafinns bestämmelser skall tillämpasmiljöbalken MBI attsom
påverkanandra åtgärder innebär negativverksamheter ocholika slagsatt

förhållandetmiljön och hushållningen med Dethälsan,på naturresurser.
hindraråtgärd reglerad miljöbalken inteverksamhet eller iäratt annanen
stycketlagstiftning. kap. andra MBI l 3 §den omfattas ävenatt av annan

gäller parallellt med balken.exempel på lagar somges
verksamhet ellerskall tillämpasmiljöbalkenReglerna i även om en

också omfattasbalkens tillämpningsområdeomfattasåtgärd avavsom
från denna regel.väsentligt undantag finns docklagstiftning. Ettannan

avseenden reglerarfinns bestämmelser i särskildadet någon lagOm i som
första stycketomfattas miljöbalken skall enligt kap. 3 §fråga 1aven som

kap. förstaden lagen. Regeln i l 3 §stället gälla vad iiMB sägssom
speciallag föreför den allmänna gåruttryck principenstycket MB attger

införts klargörande syfte.allmän lag och har i
lagar kanbestämmelser andraobserveras det bara ibörDet äratt som

förordningarBestämmelser lägre dignitet, exempelvis iföre balken.gå av
frånundantagmyndigheters föreskrifter, kan alltså inteoch anses som

balken.får överhuvudtaget stridabalken. bestämmelser inteSådana mot
kan ske enligt kap. 14 §de ändå det nonnprövning llOm gör

får stridaFörhållandet lägre författningarregeringsformen. inte motatt
unikt för miljöbalken gäller allmänt.högre naturligtvis inteär utan

utanför balken undantagVid tolkningen regel i lag utgörav en enom
balken bli aktuelltfrån eller några bestämmelser i kan det däremotnågon

tillregeln har preciserats i förordning knyterbeakta huratt anen som
lagen.

uttryckligen undantagnågra fall det bestämmelseI utgörattanges en
finnsmiljöbalken. exempel på sådant uttryckligt undantag ifrån Ett 4ett
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bestämmelsens1991:45. Enligtstycket minerallagenfjärdekap. 2 §
beviljande koncessionärendelydelse skall,nuvarande ett avseravom om

ide lagarenligt fleraskallföretag tillåtlighet prövasett angessomavvars
endast vidtillämpasNRL, och 3 kap. NRLnaturresurslagen 2kap. 2 §l

framgår vikoncessionsärendet. avsnitt 9sker i Avprövning attden som
Bestämmelsen måstebör finnas kvar.bestämmelseminerallagensattanser

i lflera de lagarochskrivas NRLnaturligtvisdock när som angesavom
miljöbalken.arbetas in ikap. 2 §NRL

Exempelvis stadgas i 12i balken.undantag kanUttryckliga ävengöras
krävergäller åtgärderför täktertillståndsplikten intekap. 1 § att som

bearbet-ellerkontinentalsockeln1966:314enligt lagentillstånd somom
vissa1985:620enligt lagenförhar lämnatsningskoncession om

torvfyndigheter.
kanexempeluttryckliga. Som nämnasinteAndra undantag är

skall viddennaEnligt1971:948.väglagen13 §bestämmelsen i
ändamålet medlägefår sådanttillsesbyggande attvägen ettväg attav

kostnad. Av 1oskäligolägenhetintrång ochmed minstavinns utanvägen
läge intepåytterligare kravföljerstycket MB vägsförstakap. 3 § att en

dockmiljöbalken. Detlokaliseringsregeln i ärstödställas medkan av
väglagenspåverkar tillämpningenmiljöbalkennaturligt att av

bestämmelse.
egenskapskrav påtekniska1994:847lagenVidare kan nämnas om
omfattas EG:sreglerar sådantbl.a.byggnadsverk, avsomsomm.m.,

hållna hänsyns-allmäntbalkenstillämpningbyggproduktdirektiv. En av
får användasprodukterna ändå integodkändadeleda tillregler får inte att

ändamål.för avsett
frågantveksamhet ikan uppståundantagsvisdetmöjligtDet är att om

bestämmelse igenerellförhåller sig tillbestämmelsesärskildhur enen
krävasnormaltbör detfrån balkenundantagmiljöbalken. För utgöra ettatt

ellerskallmiljöhänsynvilka slagspreciserar tasbestämmelsenatt som
lokaliserings-exempelvisske,skallprövningvilken slags ensom

fåfunnitolika lagarnadegenomgånghar i vårVibedönming. av
miljöbalken intebestämmelser iinnebärakanbestämmelser attansessom

skall tillämpas.
denhållen inteallmäntbestämmelse såexempel på attärSom somen

1970:244lagenkan 12 §miljöbalkenfrånundantag nämnasutgör ett om
allmänskalldennaEnligtavloppsanläggningar.ochallmänna vatten- en

frånde kravuppfyllerså denoch drivasutförasva-anläggning att som
preciseras intetillgodoses. lagenskall Ihälsoskyddssynpunktmiljö- och

förbalkentillämpanaturligtdenna situationidessa krav Detvilka attärär.
utföras och drivas.skallanläggningenhuravgöraatt
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tillbörligendastexempelvisbestämmelser attheller sägerInte som
balken inteinnebärenskilda intressenochtill allmänna attskallhänsyn tas

skall tillämpas.
ochtillståndsdomarsbehandlas frågansammanhang bördettaI om

särskiltantalgäller ikap. § MBrättskraft. Enligt 24 1 etttillståndsbesluts
Rättslcraftenalla.tillståndbeslutellerdomfalluppräknade motett omen

ställa ytterligarenormalt kantillsynsmyndighet intebl.a.innebär att en
tillståndet.iharde frågorkrav i prövatssom

Även tillståndbalken.ingripanden enligt ettgäller baraRättskraften om
kap.produkter 22kemiskaavseende hanteringvillkorinnehållert.ex. av

lagenenligtskekunnaingripandenskallMBstycket 6första§21
hanteringexplosivaochbrandfarliga mot1988:868 somenvarorom

Naturligtvisbalken.enligtlämnatstillstånddetmedenlighetsker i som
räddningstjänst-enligtingripanden skerrättskraftenhellerhindrar inte att

1986:1102.lagen
godkännande enligtliknandeellertillståndbeslutheller harInte ett om

balken.rättskraft inommiljöbalkenutanförliggerlag somen
redan harsaktillämpaskan alltsåbalken attBestämmelserna i trots en

bestämmelserna ärnaturligtvisförutsattlag, attenligtprövats annanen
balkenenligtprövningeni denfrågaintetillämpliga. Det attär senareom

lag,stödmedhar fattatsbeslutdetändraåterkalla eller annanav ensom
verksamhetmiljöbalken. När ärenligtbeslutsärskiltfatta ett enattutan

medtill ochdetlagochbåde balken ärenligttillståndspliktig en annan
intesituationersådanafinns iske.skall Dettvå prövningarförutsatt att
skerprövningdenprinciperförvaltningsrättsliga säger attnågra somsom

prövningen.binder denförst senare
dagRedan iändring.avseende inte någoninnebär dettaiMiljöbalken

parallellavidtillämpasskallNRLbestämmelserna ifallmångagäller i att
vidhushållningsfråganhar skett ibedömningEnprövningar. ensom

enligttillståndsprövningarvidbindandeintetillståndsprövning är senare
iharredandockfinns nämntsfrån dettaundantagandra lagar. Ett som

1991:45.minerallagen
26med stödtillsynsmyndighet kan ingripasagda följerdetAv att aven

kap. 12 § MBenligt 32förbudstalanförakanoch sakägarekap. MB9 § att
möjlighetenlag. Denenligtharsaken prövatsatt senaretrots annanen

dag.i Deställningfåskall änsakägareför intefinnas sämremåste att
miljö-sakägarbegreppnormalt änhar nämligen snävareandra lagarna

utsträckningvilkentill iställningGrundläggandebalken. när tarman
ställas påbörkravutanför balkenske lagarbör i ärändringar att samma

påverkan pånegativmedföra likartadriskerarverksamheteralla attsom
Skillnad bör intemedhushållningenochmiljönhälsan, naturresurser.
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mellan verksamheter och åtgärdergöras reglerade i lagar har arbetatssom
in miljöbalkeni och verksamheter och åtgärder reglerade andra lagar.i

den redan kommenteradeAv bestämmelsen i kap. förstal 3 § stycket
kan följaMB bestämmelser i balken inte skall tillämpas andra lagaratt när

har bestämmelser fråga.i Någon dubbelprövning skall alltså intesamma
ske. måste härMan särskilt uppmärksam på lägre miljökrav inteattvara
ställs enligt de andra lagarna. denI mån lägre krav allt bör ställastrots
skall detta sakligt motiverat, exempelvis på grund verksamhetensvara av

eller miljöhänsynens betydelse i förhållande till andra skyddsvärdaart
intressen berörs.som

En omständighet bör beaktas vid arbetet medannan som
följdlagstiftningen det kan finnas risk för miljöhänsynen inte fårär att att

tyngd vid prövningen enligt lagar utanför balken, främst beroendesamma
på den prövande myndigheten har miljöintresset fleraatt att ettse som av

Ävenkonkurrerande intressen. detta kan anföras förskäl attsom anpassa
lagarna till balken.

metod har förEn vi åstadkomma miljöbalkens kravövervägt att attsom
blir gällande för verksamheter och åtgärder regleras andra lagariäven som

samtliga bestämmelser hänsyn till miljö, hälsa och hushållningär att om
med bort från de lagar utanförligger balken.naturresurser tas som
Härefter blir det inte aktuellt några undantag enligt 1 kap. 3 §göraatt
första stycket och balkenMB skall alltså i stället tillämpas fullt Enut.
svårighet med denna metod dock de bestämmelser berörs oftaär att som
har vidare syfte miljöbalken. Bestämmelserna skulle därför oftaänett
behöva finnas kvar ändras så de föreskriver hänsyninte skallatt attmen

till miljö, hälsa och hushållning med Metoden skulletas naturresurser.
kräva omfattande analyser mycket antal bestämmelser. Viett stort ärav
inte övertygade metoden skulle miljön. På grund detta harattom gagna av
vi avstått från använda denna metod.att

behöverDet inte särskilt lagari utanför miljöbalken balkensattanges
regler också gäller verksamheten eller åtgärden fråga.i dettaTrots vianser

miljöbalkenerinran bör införas i de lagar haratt störsten om som
miljöanknytning. Det kan finnas förrisk miljöbalken glöms bortattannars
vid tillämpningen. lämpligEn utformning denna erinran viav anser
följ ande vara.

bestämmelsernaUtöver denna lag finns bestämmelseri
rörande miljöpåverkan miljöbalken.i

En myndighetsutövning enligt lag regleras normalt bara deni justen
aktuella lagen. den miljöbalkensI mån regler skall läggas till rättslig grund
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föreskrivasdettalag måsteenligtmyndighetsutövningför annanen
särskilt.

genomslagskraftmiljöbalkensöka attharVi övervägt att genom
balkens regler,eller vissabalken, åtminstoneolika lagarföreskriva i att av

har docklagen. Vienligt denmyndighetsutövningvidtillämpasskall
finnslämplig lösning. Detnågongenerellt intedettafunnit ärsettatt

samtidigtundanskymd rollfårmilj öprövningen närrisk förnämligen att en
harbestämmelser redanmiljöbalkensskallhänsyn Närandradiverse tas.

risk fördetlag finnsenligtprövning attvid stortillämpats annanenen
fårMiljöhänsynenmöjligt.därefterbalken inteenligtingripande anses

och inteskermiljöbalksprövningenställning separatstarkarealltså omen
prövning.med övrigintegreras

exempelvistillämpafråganormalt inteblir alltså attDet om
lagar.andraenligtmyndighetsutövningvidkap.hänsynsreglema i 2 MB

hänsynsreglemagrund förtillliggerde principerhindrar inteDetta att som
försiktighets-Således börmyndighetsutövningen.genomslag vidfår t.ex.
myndighets-allvägledande vidkretsloppsprincipenochprincipen vara

myndighetsutövningnaturligtfalldet i mångablirVidare attutövning.
miljöbalken. Dethänsynsreglema i ärsker i ljusetlagarenligt andra av

kansedan inteenligt andra lagarfatta beslutmeningslöstnämligen att som
tilllederbalkenenligtprövning annatgrund ettpåverkställas att enav

dock inteblir detkap. MBtillämpning 2formellnågonresultat. Om av
fråga.

tillämpasmiljöbalkenbestämmelser iemellertid vissaantal fall börI ett
bör normaltdessa situationerlagar.enligt andra Imyndighetsutövningvid

kopiorkunna inskulle ställetitill balken. Man tahänvisning göras av
risken förutanförliggande lagarna,debestämmelser ibalkens nyamen

sådantvidökaantagligenskullebestämmelserna etttolkningar av
förfarande.

kap. MBi 6med bestämmelsernatill börjagällerDetta att om
harandra lagarförhållandetMKB. Detmiljökonsekvensbeskrivningar att

bestämmelserbalkensautomatisktinnebär inteMKBbestämmelser attom
skall tillämpas.MKBom

ocksåoch 297,huvudbetänkande del 2881redan i vårtVi har ses.
miljöbalkeniMKBbestämmelserna260 uttalatlagrådsremissen att oms.

lagaripå MKBbör få tillämpningmöjligtutsträckning äveni så stor som
upprättandetförfarandet vidreglergälla bådebörutanför balken. Detta om

verksamheterförgäller särskiltinnehållet i MKB. DetochMKBzn enav
85/337/EEG.MKB-direktivomfattas EG:savsom

finner vifinns bestämmelser MKBdagdet redan ifall därnågraI om
Enligt vårtillämpas.delvis börhelt eller interegelsystembalkensdock att

möjligtmiljökonsekvensbeskrivning så långtuttrycketbörmening som
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förbehållas sådana beskrivningar med tillhörande förfarande följersom
balkens regler. lagar föreslårI vi därför uttrycket MKB bort fråntre att tas
lagtexten. Lagama lagen 1977:439 kommunal energiplaneringär om
avsnitt 16, skogsvårdslagen l979:429 och fiskelagenavsnitt 17-
1993:787 avsnitt 19. Det uttryck i stället normalt bör användas ärsom-

analys skall inverkan på miljön. Med miljönatt göras ävenen av avses
människors hälsa och hushållningen med förhållandetDetnaturresurser.

ordet bortMKB i dessa fall innebär naturligtvis kravenatt inte påtas att
utredningarna sänks.

lagenI 1993:1614 Antarktis väljer vi behålla uttrycket MKB,attom
föreslårvi inte miljöbalkens bestämmelsertrots att MKB skallatt om

tillämpas. Detta beror på följerdet det miljöskyddsfördragatt av som
kompletterar Antarktisfördraget skallMKB seatt upprättasen prop.
1992/932140.

dag finns förordningenI i 1991:738 miljökonsekvensbeskriv-om
ningar regler skallMKB i ärenden enligt olika särskiltupprättasattom
uppräknade lagar. Reglerna stödjer bemyndigandetsig på kap.i 5 2 §
NRL. Vi regelverket blir tydligare sådana regler ställeti inatt tasanser om

respektivei lag. Härigenom minskar behovet bemyndigandet kap.i 6 2av
§ MB, vilket delvis kap.5 2 § NRL. Enligt Vår bör dockmeningmotsvarar
bemyndigandet finnas kvar.

Även miljökvalitetsnormer och miljöbalkens bestämmelser dessaom
bör beaktas vid tillämpningen andra lagar. Vi vill understryka viktenav av

miljökvalitetsnormema får genomslag inom alla sektorer. Normernaatt
frånutgår förhållanden deni miljön. Exempelvis sjösyttre reagerar en

Vattenkvalitet på kvävetillförsel denna hör medoavsett om samman
avloppsutsläpp, läckage från jordbruk, nedfall från trafik, naturliga läckage
från vissa marker, uppsnabbad tillförsel liggandeuppströmsattgenom
vattendrag har eller mycket långväga föroreningar kanskerätats som
kommer från andra länder. Om inte regler avseende vattenkvaliteten gäller
för alla kommer hänsynskraven vältras till somliga, medan andraöveratt
får verka eller mindre fritt. Om verksamhet behöverinte iakttamer en
miljökvalitetsnormema får fritt öka sina utsläpp drabbar detta andrautan

måste motsvarande minskningar. Grundregeln måste därförgörasom vara
miljökvalitetsnormer gäller alla.att mot
Vidare måste olika lagari hushållningsbestämmelsema i 3attanges

och kap.4 fd. ochMB 2 3 kap. NRL skall tillämpas. kap.1Av 2 § MB
framgår kapitlen endast skall tillämpas enligt föreskrivetvad iatt ärsom
lagen l902:71 l, innefattande vissa bestämmelser elektriskas. om
anläggningar, luftfartslagen 1957:297, lagen 1966:314 kontinental-om
sockeln, väglagen 1971:948, lagen 1978:160 rörledningar,vissaom
lagen 1983:293 inrättande, utvidgning och avlysning allmän farledom av
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plan- ochtorvfyndigheter,allmän lagen 1985:620 vissaoch hamn, om
1992:1140minerallagen 1991:45, lagen1987:10,bygglagen om

byggande järnväg.ekonomiska och lagen 1995: 1649Sveriges avomzon
dag kopplade till och kap. NRL.lagar i 2 3Detta ärär somsamma

miljöorganisationerlagrådsremissenföreslås iDet rätt attatt ges
ledaskullebeslut bl.a. tillstånd enligt balken. Detdomar ochöverklaga om

skall haföreslå miljöorganisationerredanför långt rätt attattatt nu
balken.ligger utanför Lagenbeslut enligt lagaröverklaga även som

dock, avsnitt 10.torvfyndigheter särbehandlas1985:620 vissa seom
överklaga ilämpligt införafår detFramtiden utvisa rättär attatt enom

andra lagar.även
miljöbalkenenligtobserveras miljöorganisationemasbörDet rätt attatt
lagar,medför överklaga enligt andrabeslutöverklaga inte ävenrätt att om

hushållningsbestämmelsema, harbalken, exempelvisbestämmelser i
tillämpats.

Övergångsbestämmelser miljöbalkentilldelbetänkandehar vårtVi i
miljöbalken målinförandeföreslagit lagen147 i 6 §SOU 1996: attom av

skall handläggasikraftträdandehar inletts före balkensoch ärenden som
miljökva-för reglernalag, med undantagenligt äldreoch bedömas om

endast målParagrafen regleraromedelbart.skall gällalitetsnormer som
gälladock normalt imiljöbalken. ordning börenligt Sammaoch ärenden

behöver därförmiljöbalken.ligger utanför Detenligt de lagarärenden som
frågan.lag i IÖvergångsbestämmelser till respektiveinföras särskilda en

det saknaremellertid ändringar denföreslår videl lagar attartenav
fall föreslår vi inteeller lag tillämpas. dessabetydelse gammal Inyom

övergångsbestämmelse.nämnda
medkraft samtidigtföreslår bör träda ilagändringar viDe som

slutfördes fannsmed följdlagstiftriingenmiljöbalken. vårt arbeteNär ännu
ikraftträdandetidpunkt.med förslag pålagrådsremissinte någon

förgällervida tillämpningsområdetill detMed hänsyn som
uppdagasföljdändringar kommerförutses behovmiljöbalken kan attatt av

följasbehövaFöljdlagstiftningsarbetet kommer såledesframöver. attäven
utfärdas efterförfattningarvidare naturligt deDet är att somupp.

hänsynsregler, inteikraftträdande till balkensmiljöbalkens omanpassas
medför andra avvägningar måstesärskilda förhållanden göras.att
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1987:10bygglagenPlan- och2

detskall upplysas,plan- och bygglagen utöverFörslag: I att
miljöbalken kanfinns regler iden lagenreglerna i varasom

på verksamheten.tillämpliga
medverkar tillfå meddelasBeslut skall inte att ensom

motverkas.överträds eller åtgärdsplanmiljökvalitetsnorrn en
skall i Översiktsplaner. AvredovisasMiljökvalitetsnormer en

tillgodoseframgå hur kommunenplan skallsådan attäven avser
redovisasöversiktsplan skall ocksåmiljökvalitetsnorrnema. I en

områdentillgodose skyddet dehur kommunen att somavavser
eller särskildaskyddsornrådensärskildaförklarats som

miljöbalken.enligt kap. 28 §bevarandeornråden 7
områdesbestämmelserochdetaljplanerÖversiktsplaner,När

rådvid samråd med kommunenskall länsstyrelsenupprättas ge om
miljö-informeramiljöbalken ochtillämpningen omav

skall vidLänsstyrelsenåtgärdsplaner.ochkvalitetsnonner
förklaratsför områdenockså verkasarnråden att somsom

bevarandeområden enligteller särskildaskyddsområdensärskilda
länsstyrelsens gransk-skyddas.miljöbalken Avkap 28 §7

förslagetskall framgå inteöversiktsplanningsyttrande över omen
och åtgärdsmiljökvalitetsnonneröverensstämmelse medstår i

skyddetförslaget tillgodoserskall framgå inteVidareplaner. om
eller bo-särskilda skydds-förklaratsområden somsomav

miljöbalken.kapvarandeområden enligt 7 28 §
åtgärderbestämmelserskall få meddelasdetaljplanI omen

ellermiljökvalitetsnormfrämjar uppfyllandet genom-av ensom
åtgärdsplan.förandet av en

värden förhögsta tillåtnadetaljplanbestämmelser iI omen
följerhögre värden fåskall intestörningar än avanges som

gällande miljökvalitetsnormer.
ökonsekvensbeslcrivningarsbestämmelser miljMiljöbalkens om

ökonsekvensbeslqivning-tillämpas vid miljinnehåll skallsyfte och
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forts.Förslag

enligt plan- och bygglagen.ar
miljökonsekvensbeskrivning skallEn upprättas om om-

rådesbestämmelser medger användning mark, byggnaderen av
eller andra anläggningar innebär betydande miljöpåverkan.som en

möjlighet införa bygglovsplikt för enskildaKommuners att
avskaffas.brunnar

områdesLänsstyrelsen skall beslut detaljplan ellerpröva om
befarasbestämmelser, det kan beslutet innebäratt att enom

överträds, åtgärdsplan motverkas ellermiljökvalitetsnorrn att atten
skydds-skyddet område förklarats särskiltett ettav som som

miljöeller särskilt bevarandeområde enligt kap 28 §område 7
balken inte tillgodoses.

innehåll2.1 Lagens

då denPBL trädde i kraft den juli 1987,Plan- och bygglagen l ersatte
byggnadsstadgan 1959:612. harbyggnadslagen 1947:385 och Lagen

då prövnings-flera tillfällen, bl.a. den juli 1995sedan ändrats vid 1
då krav ställdesbyggfrågor gjordes och den januari 1996förfarandet i 1om

ökad miljöhänsyn den fysiska planeringen.på i
ochplanläggning mark ochinnehåller bestämmelserPBL vattenom av

enskildaBestämmelserna syftar till med beaktande denbyggande. att avom
och godafrämja samhällsutveckling med jämlikamänniskans frihet en

förgod och långsiktigt hållbar livsmiljösociala levnadsförhållanden och en
för 1 kap. §.människorna dagens samhälle och kommande generationer 1i

angelägenhet planlägga användningenenligt kommunalDet PBLär att aven
§.mark och l kap. 2vatten

Lokalisering bebyggelse m.m.av

för lokalisering bebyggelse gäller markengrundläggande principSom attav
för kap. Vidskall från allmän synpunkt lämplig ändamålet 1 6 §.vara

Ävendetaljplaneläggning lämpligheten redan vid planläggningen. iprövas
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byggandeVidske.lämplighetsbedömningvissområdesbestämmelser kan en
medsambandlämplighetsbedömningen iskerområdenplanlagdaickei

förhandsbesked.ellerbygglovansökanprövningen omav
mark-bestämmelseNRL har PBL attnaturresurslagenLiksom omen

vilkaändamål fördeför det elleranvändasskallvattenområdenoch
och lägebeskaffenhettill samtmed hänsynlämpadeområdena är mest

ochbygglovärendenoch iplanläggningVidföreliggande behov. om
§.2 kap. 1tillämpasskall NRLförhandsbesked

ochbygglovbebyggelselokaliseringochPlanläggning genomav
bebyggelse,ändamålsenlig strukturfrämjaskallförhandsbesked aven

Vid bedöm-anläggningar.andraochkommunikationsledergrönområden,
Även synpunktsocialfrånbeaktas.kulturvärdenochskallningen natur- en

godlångsiktigtövrigtmiljöförhållanden igoda samtlivsmiljö,god en
främjasskalloch råvarormed energiochochmarkmedhushållning vatten

§.2 kap. 2
medändamåletlämpad förmarktilllokaliserasskall ärBebyggelse som

tillhänsyn
hälsa,övrigasochde boendes-

vattenförhållandena,ochjord-, berg--
avloppochVattenförsörjningtrafik, samtordnamöjligheterna annanatt-

ochsamhällsservice,
buller-luftföroreningaroch samtförebyggamöjligheterna vatten-att-

§.32 kap.stömingar
områdeninomutformningbebyggelsemiljönsställs påkravSärskilda

§.2 kap. 4bebyggelsesammanhållenmed

byggnaderpåKrav m.m.

medlämpligtpåoch utformas ärsättplacerasskall ettByggnader som
och så§3 kap. lplatsen attkulturvärdena påochtillhänsyn natur-

förolägenheterbetydandemedföranvändning intederasellerbyggnaderna
utsträckninggäller i vissbyggnaderpå§.2 Kraven3 kap.omgivningen

ochkrav påställer§. tomterkap. 14 Lagen även3anläggningarandraäven
§§.kap. 15-183platserallmänna

lagenfrämst iemellertidställsbyggnaderpåtekniska kravenDe
medbyggnadsverk,påegenskapskravtekniska1994:847 m.m.om
kravställslagenställen i denfleraföreskrifter. Påochförordningtillhörande

miljöhänsyn.på
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Översiktsplaner

Varje kommun skall ha aktuell översiktsplan, omfattar helaen som
Översiktsplanenkommunen. skall vägledning för beslut använd-ge om

ningen mark- och vattenområden hur den byggda miljön skallsamtav om
Översiktsplanenutvecklas och bevaras. inte bindande l kap. §.3är

översiktsplanenI skall redovisas de allmänna intressen och de miljö- och
riskfaktorer bör beaktas vid beslut användningen mark- ochsom om av
vattenområden. Riksintressen enligt NRL skall särskilt. Av planenanges
skall framgå bl.a. hur kommunen tillgodose riksintressena 4 kap. lattavser
§-

översiktsplanEn skall fram visst förfarande. Som deltas iettgenom en
detta ingår kommunen skall samråda med länsstyrelsen 4 kap. §.att 3
Länsstyrelsen skall vid samrådet till intressen bl.a.ta statens attvara genom

råd miljöfaktorer bör beaktas och verka för riksintressenattge om som
tillgodoses 4 kap. §. Planförslaget5 skall ställas kap.4 §.6ut
Länsstyrelsen granskningsyttrande förslaget 4 kap. 9 §.ett överavger
Planen slutligen kommunfullmäktige 4 kap. §.llantas av

Detaljplaner

Regleringen markens användning och bebyggelsen inom kommunenav av
sker detaljplaner. detaljplanEn får omfatta endast begränsad delgenom en

kommunen kap.l 3 §. Detaljplan skall finnas för sammanhållenav ny
bebyggelse, enstaka byggnad får betydande inverkan påt.ex.ny som
omgivningen och inte bygglov bebyggelse skallprövas samtgenom som
förändras eller bevaras, regleringen behöver ske i sammanhang.ettom
Detaljplan skall finnas för andravissa anläggningar byggnaderäven än som
kräver bygglov 5 kap. 1 §. Detaljplan får dock i andra fall.upprättas även

Detaljplan behöver inte i den mån tillräcklig reglering har skettupprättas
områdesbestämmelser 5 kap. l § tredje stycket.genom

detaljplanenI skall genomförandetid fem femtonpå till år 5anges en
kap. §. Detaljplanen5 enligt huvudregeln kommunfullmäktige 5antas av
kap. §.29

detaljplanenI skall redovisas och till bl.a. allmännagränserna anges
platser och kvartersmark 5 kap. 3 §. planen fårI redovisas bestämmelser i

antal frågor, såsom i vad mån olika åtgärderett stort kräver bygglov, var
byggnader skall placeras, hur byggnader skall utformas hur allmännasamt
platser skall användas och utformas. särskiltAv intresse i detta sammanhang

planen får innehålla bestämmelserär skyddsanordningaratt för attom
motverka störningar från omgivningen och, det finns särskilda skäl,om
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skakning,buller,luftfororening,störningarförvärdentillåtnahögsta genom
§.kap. 75miljöskyddslagenenligtsådanteller prövasljus annat som

detaljplanenskallMKBmiljökonsekvensbeskrivning upprättas,En om
anläggningarandrabyggnader ellermark,användning sommedger aven

medhushållningenellerhälsanmiljön,påverkan påbetydandeinnebär
olikamedsamrådaskall§. Kommunenkap. 185naturresurser

samrådetunderlänsstyrelsenåligger att§. Detkap. 205myndigheter
Planförslaget§.225 kap.tillgodosesenligt NRLriksintressenforverka att

dock integällerförfarandelqavennämnda§. Dekap. 235ställasskall ut
användasfår baraförfarandetenklareplanforfarande. Detenkelts.k.vid ett

§.kap. 28betydelse 5begränsadplanervid av

Områdesbestämmelser

fårdetaljplanomfattasintekommunenområdenbegränsade avFör somav
medsyftetför över-behövsdet attområdesbestämmelser antas, om
enligt NRLriksintressensäkerställaföreller attuppnåsskall attsiktsplanen

områdes-ireglerasfårvadräknar§. Lagenkap. 3ltillgodoses somupp
§.kap. 165bestämmelser

viddetliknarområdesbestämmelserupprättandevidFörfarandet av
Även områdes-dock inte.ställspå MKBkravNågotdetaljplaner.

§.kap. 335kommunfullmäktigehuvudregelnenligtbestämmelser antas av

Regionplaner

lregionplanerfår antasplanläggningkommunersflerasamordningFör av
kap.främst 7finns iregionplanerBestämmelser§.kap. 3 om

andra lovochBygglov

fyllning,schaktning,tillbyggnaderrivning samtochbyggandeTill av
formtillstånd ihuvudregelnenligtfordrasskogsplanteringochträdfállning

marklovoch ärrivningslovpåmarklov. Kravenochrivningslovbygglov,av
områdesbestämmelser.ellerdetaljplanmedområdentillbegränsatdock

Förhandsbeskedrivningsanmälan.ochbygganmälanocksåRegler finns om
kap..och 84 §kap.bygglov lkräveråtgärderbeträffandefår lämnas som

byggnads-marklovochrivningslov prövasbygglov, avAnsökningar om
§.kap. 198nämnden
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intresseAv i detta sammanhang kommunen, det finns särskildaär att om
skäl, får bestämma bygglov krävs för anordna eller väsentligt ändraatt att
anläggningar för grundvattentäkter inte kräver tillstånd enligt vattensom
lagen, dvs. förvattentäkt eller tvåfamiljsfastighets eller jorden en-
bruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning 8 kap. 6 §.

Statlig kontroll

Statens inflytande förstai hand dialog medutövas kommunengenom en
under planeringsprocessen. Som sista finns bestämmelser kap.i 12utvägen
PBL statlig kontroll.om

Länsstyrelsen skall kommunens beslut ändra eller upphävapröva att anta,
detaljplan eller områdesbestämmelser, det kan befaras beslutetatten om

innebär riksintresse enligt naturresurslagen inte tillgodoses,att ett
regleringen sådana frågor användningen mark- och vattenområdenav om av

fleraangår kommuner inte har samordnats på lämpligt ellersättettsom en
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och hälsa ellerövrigas
till behovet skydd olyckshändelser 12 kap. det föreliggerl §. Ommotav
något förhållandesådant skall länsstyrelsen upphäva beslutet 12 kap. §.3

det finnsOm särskilda skäl, får länsstyrelsen eller regeringen för visstett
område förordna kap.12 l-3 skall tillämpas på beslut lämna lovatt att

förhandsbeskedeller kap.12 §.4
Regeringen får beslut ändra eller upphäva regionplan.pröva att anta, en

fårPrövningen endast frågan huruvida planen tillgodoser riksintressenavse
enligt naturresurslagen kap.12 §.5

Regeringen får förelägga kommun ändra eller upphävaatt anta,en en
detaljplan eller områdesbestämmelser planföreläggande det behövs förom

tillgodose bl.a. riksintressen 12 kap. 6 §.att

2.2 Anpassningen till miljöbalken

Grunder

planeringDen regleras i har mycketPBL betydelse för vår miljö.storsom
Samhällsbyggandet centralt i uppnå uthålligt samhälle.är Ensträvan att ett
riktigt utförd fysisk planering kan medverka till positiven
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kanbristfällig planeringtill miljön. Endär hänsynsamhällsutveckling tas
för miljön.dåligatill lösningarmarkanvändningen ärlåsadäremot som

relevantaMB imiljöbalkenställs ide kravdärför viktigtDet attär som
planeringenfysiskaenligt DenPBL.genomslag i planeringenfårdelar

hållbarförpolitiksamladled inämligenmåste ett enenses som
fi.301994/952230jfrutveckling s.prop.

hållbarmålmiljöbalkensför uppnåförutsättningarnaEn att om enav
kommermångfalden bevaras. Dettabiologiska attdenutveckling är att

växtlivet iochplaneringen. Djur-fysiskapå densärskilda kravmedföra
värden.viktigaoch dengrönområden i utgörtätortsnära naturentätortemas

medfört dengrönområdenexploateringen attbl.a.Samtidigt har av
l960-talet. Försedanminskathar attmångfalden ibiologiska tätortema

utsträckningikommunernautveckling krävs störrevända dennakunna att
planering.sinnaturvårdshänsyn itar

och andra lagar,miljöbalkenförhållandet mellanbehandlasavsnitt 1.3I
enligtlagarnaandraoch debalkenframgår därDetbland dem PBL. att

gälla vidskalldel balkenTill denparallellt.gällerhuvudregeln
särskiltdettamåsteutanför balkenlagenligtmyndighetsutövning angesen

tillämpliga påskallregler intemiljöbalkensden månden lagen. Ii vara
detta påmåste sättlagreglerasverksamhetviss sammaav annansom

förstakap. 3 §enligt lbedömningvideller framgåsärskiltföreskrivas en
nedan.sestycket MB

bestämmelsertill vilkaställningdärförmåste viföljandedetI ta som
vilkendärefter bestämmafall ochrespektivegällabör ilämpligen

behövas.kananpassning som
huvudspårdetföljalångt möjligtsåbörUtgångspunkten att somvara

stödmedmyndighetsutövninginnebärpekar Dettalagrådsremissen attut.
hålls iandra lagarmed stödmyndighetsutövningochmiljöbalken avav

miljöbalksreglernaskallpåkallatsärskiltmiljösynpunktfrånDå det ärsär.
dockbörlag. Dettaenligtmyndighetsutövningvidkopplas in annan

ingripandeförrisknämligenföreligger att ettDet storövervägas.noggrant
prövningmöjligtskulle kommamiljöbalken inteenligt att om enanses

tillämpas.skallreglervilken balkensenligtlagenligtskettredan annan
bestämmelsen i lnämndapå denockså pekasbörsammanhangdettaI

finnslagdet någonivilkenstycket iMBkap. första sägs att3 § annanom
omfattasfrågaregleraravseendensärskildaibestämmelser avsomensom
exempel pålagen. Somi denstället vadgäller imiljöbalken sägssom

påbalkenförgälla ställetskall ibestämmelsersärskildasådana angessom
egenskapskrav påtekniska1994:847lagenlagrådsremisseni176 oms.

byggnadsverk m.m.
och DetPBL.kap. NRLmellan och 3stark 2Kopplingen är

krav påställer intebalkenförs in ibestämmelserna i NRLförhållandet att
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några omfattande ändringar eftersomi och förs medPBL, 2 3 kap. NRL in
endast marginella ändringar.

Som kommer framgå det följ införandetande kräveratt av av
miljöbalken inte heller i övrigt någon genomgripande omarbetning av

Nödvändiga ändringar kanPBL. ske inom för befintligt regelverk.ramen
främst miljöbalkens bestämmelserDet miljökvalitetsnormerär om som

ställer krav förändringarpå i PBL.

Lokalisering och hänsynstagandeannat

Både i miljöbalken och finns bestämmelser lokalisering ochPBL annatom
hänsynstagande. Bestämmelserna överlappar delvis varandra. Frågan är
vilken betydelse detta har och det krävs någon förändring i dettai PBLom
hänseende.

s.k.Enligt den lokaliseringsprincipen i kap. får2 4 § MB en
verksamhet bedrivas endast på plats lämplig med hänsyn till 1ären som
kap. miljöbalkens mål, kap. grundläggande bestämmelser för1 § 3
hushållning med mark- och särskildavattenområden och 4 kap.
bestämmelser för hushållning för områdenmed mark och vissa ivatten
landet. Platsen skall enligt paragrafen väljas kanså ändamålet uppnåsatt
med intrång och olägenhet för hälsa och miljön.minsta människors

hänsyn skall enligt kap. gälla utsträckning detKraven på 2 8 § MB i den
kan rimligt uppfylla dem. Vid denna skallbedömningatt nyttananses av
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämföras kostnaderna förmed
sådana åtgärder. det fråga totalförsvarsverksamhet ellerNär är om om en

totalförsvaretåtgärd behövs för skall detta beaktas vid avvägningen.
enligt första stycket får medföra miljö-Avvägningen inte att en

kvalitetsnorrn enligt kap. åsidosätts.5
har i kap. 6 kap. och 3 kap. särskilda bestämmelserPBL 1 2 om

lokalisering. ställer specificerade frånDessa krav avviker miljö-som
balkens lokaliseringsregel.

Lokaliseringsbestämmelsema i skall tillämpas bl.a. vid fram-PBL
detaljplaner ochtagandet områdesbestämmelser. planer harDessa storav

betydelse för lokaliseringsbedömningar skall ske enligtsom annan
lagstiftning, miljöbalken.inte minst Enligt kap. gäller nämligen16 4 § MB

tillstånd eller dispens normalt inte får meddelas strid detaljplaniatt mot
eller områdesbestämmelser. verksamhet fårEn alltså med stödinte ettav
tillstånd enligt miljöbalken lokaliseras till plats inte medstämmeren som
planen. får därförIndirekt den lokaliseringsbedömning har skett isom
planen betydelse vid enligt balken.prövningen Bestämmelsen kap.i 16 4 §
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tillstånd lämnas tilleller dispens måsteinnebär däremot inteMB att en
områdesbestämmelser.detaljplan ellerhar förutsätts iverksamhet ensom

ornrådes-föregår detaljplaner ochlokaliseringsbedömningarDe som
för möjligheten skyddahar vidare betydelsebestämmelser ettattstor

beslutfår nämligenområde enligt kap. Enligt 7 kap. 8 § MB7 MB. ett om
detaljplanmeddelas strid medinte ibildande eller ändring naturreservatav

andra skydds-Motsvarande gäller för vissaområdesbestämmelser.eller
former enligt kap. MB.7

vidare tillämpaslokaliseringsbestämmelser skallPBL:s när över-
Översiktsplaner Miljöbalkenbindande.intesiktsplaner utarbetas. är

vidbundenhetdärför någon bestämmelseinnehåller inte över-om
detaljplaner ochfinns kap.motsvarande den i 16 4 §siktsplaner omsom

skall haÖversiktsplanerdetta avsiktenområdesbestämmelser. Trots är att
skall nämligenenligt andra lagar. Planenvid bedömningarbetydelse

mark- ochbeslut användningenunderlag förutgöra ett avom
vattenområden.

till Översiktsplanermateriella anknytningNRL-anknutna lagamas ärDe
bestämmelser skalltäcksbegränsad till aspekter NRL, varssom av

enligt deoch vid beslututarbetande översiktsplanbåde vidtillämpas av
lokaliseringsreglema idäremot kopplade tillinteolika lagarna. Lagama är

bedömningoch bygglagen, 4:5.jfr Didön, Plan- Denkap.2 PBL soms.
betydelseoftadock i praktikenöversiktsplanen kommerhar skett i att

omfattas NRL.frågor inteenligt andra lagar, ivid prövningar även avsom
enligt 6 kap. lmyndighet tillämpar NRLvarjedetta talar bl.a.För att som

finnsenligt PBLskall till planerkap. MB6 12 §§ NRL attse
1993:191förordningenföreskrivs i §tillgängliga. Vidare 5 om

hushållning med12lagen 1987:tillämpningen naturresurser m.m.omav
åtgärdenellerbeslut anläggningenskall i sitt ärmyndighetenatt omange

med översiktsplanen.förenlig
tillämpas vidskall slutligenlokalisering iBestämmelserna PBLom

förhandsbesked. Vidfrågoroch prövningbygglovprövning omav
detaljplanelagt områdeutanförbyggprojektställningstagande till m.m.

vidmotsvarande denlokaliseringsbedömningskall görssomen
balkenregel isammanhang finns ingendettaplanläggning Igöras.

kap. §motsvarande deni 16 4
.

ändrats flerahar 1996 ilokaliseringsbestämmelser den januari1PBL:s
denöka miljöhänsynen iSyftet med ändringarna har varitavseenden. att

1994/95:230.fysiska planeringen prop.
föranvändas detskall mark- och vattenområdenkap.Enligt 2 1 § PBL

till beskaffenhetlämpade med hänsynområdenaändamål för vilka är mest
skall tillämpasföreliggande behov. Vidare NRLoch läge attsamt anges

förhandsbesked.ärenden bygglov ochoch ivid planläggning om



246 Avsnitt 2 1997:32SOU

Planläggning skall enligt 2 kap. första2 § stycket med beaktandePBL,
och kulturvärden, främja ändamålsenlig strukturnatur-av en av

bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar.
Även från social synpunkt god livsmiljö, miljöförhållandengoda ien
övrigt långsiktigt god hushållning med mark och och medsamt vattenen

och skall främjas.energi råvaror
andra stycket vidareI det första stycket skallisägs att ävensom anges

beaktas i andra ärenden enligt PBL.
Ändringen den januari 1996 innebar kravet miljöhänsyn bådel påatt

tydliggjordes och ökad tyngd. betonades samtidigt förarbetenaDet igavs
utvecklingen lämplig bebyggelsestruktur skall ske inomatt av en ramen

för miljömålen. och kultunniljönNatur- skall enligt förarbetsuttalanden
förvaltas så målet hållbar utveckling kan uppnås prop.att om en
1994/952230 30.s.

Enligt kap. skall mark för for bebyggelse1 6 § PBL användasatt
från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. preciseras stegvisKravetvara

kap. Bebyggelse skalli 2 §§. enligt kap. lokaliseras till markl-3 2 3 § PBL
förlämpad ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigasärsom

hälsa, jord-, berg- och vattenförhållandena, ordna trafik,möjligheterna att
Vattenförsörjning, avlopp och samhällsservice möjligheternasamtannan

förebygga och luftföroreningar och bullerstörningar.att vatten-
redovisade bestämmelserna kap. fick efterDe i 2 lagändringenPBL

den januari 1996 väl avvägd lydelse återspeglar del sammantaget en som
vid lokaliseringsbedömningarmiljöhänsyn bör enligt NågonPBL.tassom

förändring detta hänseende såledesi PBL i inte påkallad. Däremotär
krävs, vad gäller hänvisningen till NRL, konsekvensändring i 2 kap. 1 §en
PBL.

fråga lokaliseringsreglerna för elleri sigEn PBL,ärannan om var
frågatillsammans, reglerar omfattas miljöbalken och därmeden som av

skall tillämpas också vid myndighetsutövning enligt balken.
Ovanstående redovisning visar lokaliseringsbedömningama i PBLatt

och fleramiljöbalken skiljer sig i avseenden. uttaladeRegeringen i
49 inför nämnda lagändring följandepropositionen bl. avseendea.

syftet kap.med 2 2 § PBL. Bestämmelsen bör långt möjligt tydliggöraså
den fysiska planeringens roll och räckvidd förhållande till miljöpolitiken.i
Beslut enligt framförPBL allt lokalisering, uppförande ochavser
utformning bebyggelse och andra anläggningar bebyg-samtav
gelserelaterade åtgärder. Planer enligt skall ligga till grund förPBL även
beslut andra anläggningar, kommunikationsleder eller industri-om ex.
anläggningar. Planläggningens primära och långsiktiga syfte medverkaatt
till ändamålsenlig struktur bebyggelse, kommunikationsleder ochen av
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bestämmelserna iinledandededärför återspeglas ibörandra anläggningar
2 PBL.kap.

densyftedelvishar således änenligt PBLPrövningen annatett som
sällanplaneringsskedetimiljöbalken. Dessutomske enligtskall vet man
fallmångadetalj. Ii ärkommerverksamhetenframtidahur utden att se

bedrivas.kommerverksamhetvilken attdet käntinte typ somavens
Någotskall väljas.möjliga platsbästakrav påställsmiljöbalkenI att

finns inte i PBL.motsvarande krav
§kap. 8begränsningsregel i 2vidareinnehållerMiljöbalken somen

PBL.motsvarighet isaknar
särskildanågrabedömningendel dendennavi i attSammantaget gör
behövermiljöbalken inteinförandetanledninglagstiftningsåtgärder i avav

vidtas.
enligt PBL,lokaliseringsbedömningden görspåpekasbörDet att som

bygglov, intebeslut äreller viddetaljplaneläggningvid ettt.ex. om
Ävenmiljöbalken.enligt ettefterkommande prövningvidbindande omen

tillstånd tillsåledesindustriändamål kanfördetaljplanområde i avsattsen
lokaliserings-stödmedområdetverksamhet inommiljöfarlig vägras av

balken.bestämmelsen i
kunskap 2krav påkap.ställs 2 MBhänsynsregler iövrigaVad gäller

§,kap. 32teknikmöjligabästaförsiktighetsmått ochkap. §,2
§produktval 2 kap. 62 kap. §,5hushållning med naturresurser m.m.

gällerkravsamtligaBeträffande§.kap.skada 2 7åtgärdandeoch av
stoppregelfinns§. Slutligenkap. 8begränsningsregel 2nämnda enovan

det allmännaförsämrariskerarverksamheter attför ensammasom
medhushållningenellermiljönförsämraväsentligtlälsotillståndet eller

§.2 kap. 9iaturresurser
bedömningvårenligttillgodoseslagändringredovisadGenom ovan

denhänsynsregler, iuttryck dessatill ikommitmiljöhänsyndeäven som
Vadenligt PBL.prövningvidtillgodosesskallmiljöhänsyndessanån

enligtärendenallatillämpas iskallPBLkap. 2 §i 2sägs som;om -
rimligenmåsteskall främjas,miljöförhållandengodabl.a.lagen attom-

ochmålallmännadebakgrundikraftträdande läsasbalkensefter mot av
hänsynsreglerbalkensSkäl låtabalken.ställs ihänsynsregler attuppsom

föreliggerenligt PBLmyndighetsutövningvidtillämpligadirektbli
således inte.

hänsynstagande ibestämmelserfinns någradet intebedömerVi att om
stycketförstakap. § överbestämmelsen i 3l tarPBL genomsom

dennaheller iföreslås inteändringarhänsynsregler. Någramiljöbalkens
specialis-lexbalken bäst. Hurmiljömålen ifårdel då detta gagnaanses

Vid förrättstillämpningen.idock slutligtutfaller får avgörasbedömningen
lagrådsremissensökas.lösningar Iutfall fårmiljön anges,ogynnsamt nya
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lagen 1994:847 tekniskanämnts, egenskapskrav byggnads-påsom om
verk exempel på specialbestämmelser skall gälla framförm.m. som som
balken.

Miljökvalitetsnormer

Miljöbalken innehåller i kap.5 bestämmelser miljökvalitetsnormer.om
Detta principiell nyhetär i svensk lagstiftning, det på någraävenen om
ställen i lagstiftningen, bl.a. i PBL, finns bestämmelser liknarsom
miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer föreskrifter kvalitetenär på mark, luftvatten,om
eller i övrigt för vissa geografiskanaturen områden eller för hela landet.
Normerna f°ar bl.a. förekomst i kemiska produkter ellernaturenavse av
biotekniska organismer.

Miljökvalitetsnormer omfattar samtliga verksamheter bidrar till attsom
överträds jfr avsnitt 1.3. gällerDetta verksamhetenoavsett ärnormen om

tillståndspliktig eller inte. Om verksamheten tillståndspliktig har det inteär
någon betydelse tillståndsprövningen sker enligt bestämmelserna iom
balken eller någon lag. Miljökvalitetsnonnema riktar sig tillävenannan
kommuner och myndigheter enligt kap.5 skall3 § MB iaktta dessasom

de planerar och planlägger.när
Om det behövs för milj skall uppfyllas skall enligtatt en

kap.5 5 § MB åtgärdsplan fattarRegeringen beslutupprättas.en om
upprättande åtgärdsplan kan besluta fleraeller myndigheterattav men en
eller kommun skall sådana planer. En åtgärdsplan får enligtupprätta 5en
kap. omfatta6 § MB all verksamhet kan påverka förorenings- ellersom
stömingsnivåema. åtgärdsplanenI skall de åtgärder skall vidtasanges som
för skall uppfylld vid viss tidpunkt, vilka myndigheteratt normen vara en
och kommuner skall till angivna åtgärder vidtas och de skallatt närsom se

Åtgärdsplanengenomförda. skall vid behov.omprövasvara
Med tanke på samhällsplaneringens betydelse för miljösituationen bör

kommunernas planering syfta till på sikt förbättra miljösituationen inomatt
områden där det finns brister. Detta åvilar kommunerna oavsettansvar om

Översiktsplaner,miljökvalitetsnormer har eller inte. detaljplaneröverträtts
och områdesbestämmelser har betydelse arbeteti med säkerställastor att

milj inte överträds.att
De kommunala planerna möjliggör markanvändning visst slagen av

och kan förhindra Planerna dock inte detgaranterar atten arman. som
möjliggörs verkligen kommer till stånd. Planerna kan mark-ange en
användning i princip främjar eller motverkar uppfyllsattsom en norm
eller åtgärdsplan kan genomföras. Planernaatt kan däremot inteen
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barakan alltsåPlanerklaras. ettmiljökvalitetsnormsäkerställa att varaen
överträds.förhindraflera medel attatt normernaav

planerna.framgårnödvändigtvår meningenligt attDet är avnormerna
blir härigenomÖversiktsplaner, områdesbestämmelserochdetaljplaner

gällerDetta ävensynliggöraförinstrumentviktiga att omnormerna.
omfattarfallet,blikommernormalt ettvilketmiljökvalitetsnormen, att

planen.områdegeografiskt änstörre
miljökvalitetsnorrnemassådantalltså ske påkan sättPlanering attett

stridauppenbartmarkanvändning kan motVissuppfyllande försvåras. en
bli falletkunnaskulleåtgärdsplan. Dettamedoförenligeller envaranorm

typisktbyggsfabrik eller settmedger vägplan attnär somt.ex. enenen
därför inteskallPlaneromfattasstörningarsådanaorsakar nomien.avsom

planendet inaturligtDetmiljökvalitetsnormer. attärfå strida mot
ochmiljökvalitetsnonnergällandemedförenligdenhurredovisas är

åtgärdsplan.
fåenligt PBLbeslutandraellervarken planerskallvår meningEnligt

därförbörbestämmelsegenerellEnmiljökvalitetsnormer.strida mot
överträds.miljökvalitetsnormermedförafårbeslut inte attinföras attom

motverkas.åtgärdsplanermedföraheller fårbör intePBL attBeslut enligt
och andrabygglovomfattakommerbestämmelsen t.ex.attDen nya
där förut-PBL,kap.bestämmelserna i 8bördettaföljdTilllov. av

kompletterasmeddela lovför närmare,sättningarna genom enatt anges
hänvisningsådandockparagrafen. Vi finner atttill denhänvisning ennya

byggnader ellereftersom rivningrivningslov,beträffandebehövsinte av
ellermiljökvalitetsnorrnstridakanknappastbyggnader motdelar enav

motverkas.åtgärdsplanmedföra att en
tillmedverkakunna attvår meningenligtbördetaljplanEn

kan skeuppfyllas. Dettakanåtgärdsplanerochmiljökvalitetsnormer
åtgärdersärskildabestämmelserinnehållafårdetaljplanen omattgenom

syfte.dettauppnåför att
påförslagytterligareplanläggningenvidrollavsnittetI statens gesom

införs.miljökvalitetsnormerföljdtilllagändringar attav
bestämmelsestycket 11 attförstakap. 7 §innehåller i 5PBL enomen

tillåtnahögstabestämmelsermeddelafårdetaljplankommun i omen
ellerljusskakning,buller,luftförorening,störningarförvärden genom

gränsvärdenSådanamiljöskyddslagen.enligtsådant prövasannat som
väsentligmiljöbalken. Enenligtmiljökvalitetsnonnerliknarenligt PBL

områden ellerförföreskrivsökvalitetsnonnermilj storadockskillnad är att
vidimiljöbelastningenbegränsasyftelandet iför helagenerellt attrent av

enligt PBLgränsvärdentål, medanmänniskanochvad miljöntillmening
begränsatförstömingsnivågodtagbar ettförföreskrivs garanteraatt en

område.detaljplanelagt
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Med stöd bestämmelsen i kanPBL störningar planområdemot ettav
regleras. råder däremot deladeDet meningar bestämmelser kanom
meddelas frånstörningar planområdet. Enligt regeringsbeslutettom
OVI91/3188/9 skall detta möjligt. Plan- haroch byggutredningen i sittvara

Översynslutbetänkande och va-lagenPBL SOU 1996:168 509av s.
anfört det tveksamt bestämmelser skall kunnasistnämnt slagäratt om av

effektfå någon på prövningen enligt miljöskyddslagen. Utredningen
föreslår bestämmelsen ändras så den omfattar bådestörningaratt att mot

frånoch planområdet.
Bestämmelsen i kap. § kan komplettera bestämmelserna5 7 PBL sägas
kap. miljökvalitetsnormer. kommer utfärdasi 5 MB De inte attom senare

enligtkommuner regeringen. Regeringen har visserligen rättutan attav av
myndighet utfärdakap. andra stycket bemyndiga5 1 § MB atten annan

de fall där EG-direktiv medför miljökvalitetsnorm måstei attnormer en
finnas. Sådana bemyndiganden kommer dock troligen lämnas endast tillatt

förvaltningsmyndigheter och alltså till kommunala myndig-centrala inte
heter.

har under remissbehandlingen vårt huvudbetänkande framförtsDet av
får utfärda miljö-kritik från flera kommuner kommuner intemot att

därför möjlighetkvalitetsnormer. Vi vill peka på liknande iatt en ges nu
behandlad bestämmelse.

får meddelas det finns särskildaGränsvärden enligt PBL endast om
skäl för regleringen. Sådana skäl kan enligt förarbetena attvara

ellerdetaljplanen särskilt stömingskänslig verksamhet attavser
lokalisering talar för detta bördetaljplaneområdets på sättatt ange enman

avseende kanför framtida miljöbelastning visstgränsnivå den i ettsom
exempelplanområdet 1985/86:l påtillåtas för prop. 165. Soms.

sådanaspeciella fall kan medföra behovverksamheter i avsom
skola för utvecklingsstörda, känsligtbestämmelser ettanges en

Ävenlaboratorium, livsmedelsindustri och liknande verksamheter.viss
ordinär bebyggelse skulle dock kunna komma i fråga. Deannan, mer

särskilda skälen kan också knutna till miljöbelastningen iattvara
sådan planbestämmelse säkerställergrannskapet är att en ensom

för framtiden befogadacceptabel miljö a. 586.är prop. s.
finns enligt övervägande fara för detvår mening inte någonDet att

konflikter ochskall uppkomma mellan miljökvalitetsnormer enligt balken
införastömingsgränser enligt Som vi redan har påpekat vill viPBL. en

beslut får strida miljö-bestämmelse enligt intePBLatt motom
tydlighets införaskvalitetsnormer. skull bör därutöver regelFör attomen

får värdegränsvärde enligt aldrig högre motsvarande iPBL änett vara en
miljökvalitetsnonn. bör däremot kunna tillåtas kommunen ställerDet att
hårdare krav milj ökvalitetsnorrnen.än
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gränsvärdenbestämmelseföreslår lagtexten i PBL:sVi att om
fårnuvarande lydelseavseende. Enligt paragrafensförtydligas i ett

uppräknade "prövasmeddelas vissa störningargränsvärden somom
regeln baraintryckrniljöskyddslagen. Uttryckssättet kanenligt" attge av

rniljöskyddslagen. Dethar tillståndsprövats enligtgäller verksamhet som
skallstömingarnalämpligt i stället skrivaenligt vår mening attär att

jfr mil., Plan- och bygglagen, 5:54Didön"omfattas av" 9 kap. MB s.
åtgärds-föreskriva sådanafårEnligt kap. MB regeringen8 §5 att

medlemskapkan krävas till följd Sverigesskall upprättas avsomprogram
Åtgärdsprogrammen övergripandebliEuropeiskai unionen. naturavses av

haruppnås. Vimiljömål på sikt skall kunnasyfta till vissa övervägtoch att
ställningavseenden börvissasådana i somsammagesprogramom

skulleenligt kap § PBLtill exempel så 12 låtgärdsplaner, att staten ges
detaljplanantagandekommuns beslutmöjlighet överprövaatt enom aven

tillMed hänsynmotverkar åtgärdsprogram.beslutetpå den grund ettatt
före-dock inteövergripande har vibl.a. åtgärdsprogrammens naturmera

i denna del.slagit några ändringar

iljökonsekvensbeskrivninM gar

skärptapå dessabestämmelserfinns MKB. Kravenkap. är6 MBI om
förfarandet vidändringarnagällandejämfört med De ärrätt. största att

vadlagtextenreglerats utförligt .ochharframtagandet MKB att enangerav
innehålla.skallMKB

Även skallEnligt kap. 18 § PBLregler 5innehåller MKB.PBL enom
använd-detaljplan medgerkap.enligt 5 NRLMKB upprättas, enom en
innebärandra anläggningarbyggnader ellermark ellerning somavav

medhälsan eller hushållningenpå miljön,betydande påverkan natur-

resurser.
bestämmelserbalkensställning till i vilken månVi måste ta omnu

skall därefterVimyndighetsutövning enligt PBL.tillämpas vidskallMKB
Vid dennafall dag.bör ställas i flera ipå i PBLbedöma krav MKB änom

miljöbalken ienligttillhänsyn behöva MKBbedömning kan tas att en
enligtmedan MKBprojekt "projekt-MKB"visstförsta hand ett enavser

förskallde fall där planplan "plan-MKB". I upprättasPBL enavser en
saknarindustri,detaljplan endastVisst projekt, t.ex.ett ensom avseren

betydelse.denna skillnaddock
verk-utformat förförsta handMiljöbalkens med MKB iärsystem

föreskrivadock kunnatillstånd. Regeringen skallsamheter kräver attsom
huvudbetänkandefall. har vårti andra Vi idet skall finnas MKB ävenen

områdestrandskydd inomexempel upphävandedel 2 69 nämnt avsoms.
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lagrådsremissenområdesbestämmelser jämför ocksåmed detaljplan eller
Även skall tillämpas.kapitletdessa fall avsikten MKB623. i är att oms.

paragrafenframgår syfte. enligtkap. MKB:ns DettaAv 6 3 § MB är att
planeraddirekta och indirekta effekteridentifiera beskriva deoch som en

djur,medföra dels människor,eller åtgärd kan påverksamhet växter,
hushållningenkulturmiljö, dels påluft, landskap ochmark, klimat,vatten,

dels ock påfysiska miljön i övrigt,med mark, och denvatten annan
möjlig-syftetsamspelet mellan dessa. Vidareresurshushållning, och är att

hälsa ocheffekter människorsdessa påsamlad bedömninggöra aven
för enligtgälla MKBbör enligt vår meningmiljön. Bestämmelsen även

PBL.
verksamhetbedrivaallaställs krav påkap. 4 § MBI 6 attatt som avser

tillåtlighetbesluttillstånd elleråtgärd krävereller vidta någon omsom
balkenstödmeddelats medeller föreskrifterenligt miljöbalken avsom

bestämmelsesådanmed länsstyrelsen.samråd En ärskall ha tidigtett
eftersomplanvid framtagandetaktuell tillämpanaturligtvis inte att av en

träffas bestämmelsen.framtagande intesådantett av
läns-med andrasamrådkap. § krav påmiljöbalken ställs i 6 4 änI
skallmiljöpåverkanbetydandekan haverksamhetenstyrelsen. Om antas

MKBEnligt behöverutökat samråd ske. PBLenligt 6 kap. 5 § ett en
blir detsamrådmiljöpåverkan. Såvittbetydandeendast vidupprättas avser

skallkap. § MBtill reglerna i 6 5aktuellt ställningdärför tanärmast att om
vid enligt PBL.tillämpas MKB

myndigheter, destatligaske med dekap. § MBSamråd skall enligt 6 5
blikanallmänhet och de organisationerdenkommuner, antassom

ocksådär detjämföras med kap. 20 § PBL,Bestämmelsen skall 5berörda.
grundas pådetaljplanensamråd. detställs på Närkrav somprogram

skall kommunendetaljplanförslaget tillochutarbetas upprättas,när sam-
berörsoch kommunerlantmäterimyndighetenlänsstyrelsen,råda med som

bostadsrättshavare, hyres-förslaget. Sakägare och deellerprogrammetav
deförslagetellerberörsboendeoch samtprogrammetgäster som av

harenskilda övrigtsammanslutningar och imyndigheter, ettsom
tillberedas tillfälleförslaget skallellerväsentligt intresse programmetav

samråd.
samråd skallmed vilkabeträffande den kretsfinnsskillnaderDe som

skallsamrådMiljöbalkens reglermotiverade.enligt vår meningske är om
enligttillämpas vid PBL.därför MKBinte

vadbestämmelsermiljöbalkeninnehållerTill skillnad från PBL om en
förskall MKBEnligt kap. §skall innehålla. 6 7 MBMKB enen

innehållamiljöpåverkanmedföra betydandeverksamhet kan antas ensom
dettasyfteuppfylla beskrivningensbehövs förde uppgifter att somsom

däriblandbeskrivs i 6 kap. 3
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verksamheten med uppgifter lokalisering,beskrivning av omen
utformning och omfattning,

verkningarbeskrivning de åtgärder planeras för skadligaatten av som
skall undvikasminskas eller avhjälpas, hur detskall undvikas, attt.ex.

enligtåtgärden medverkar till miljökvalitetsnormverksamheten eller att en
kap. överträds,5

huvudsakligaför och bedöma denuppgifter krävs påvisade attsom
mark ochmedmänniskors hälsa, miljön och hushållningeninverkan på

åtgärden kanverksamheten ellerandra antasvatten samt resurser som
medföra,

möjliga,alternativa platser, sådanaredovisning är samtomaven
det alternativutforrnningar tillsammans med motiveringalternativa aven

verksamhetenbeskrivning konsekvensernahar valts och attaven avsom
till stånd, ocheller åtgärden kommerinte

sammanfattning de uppgifter i 1-4.icke-teknisk av som angesen
förgällabör dessa krav i relevanta delarEnligt vår bedömning även

detta fallförsta punkten iMed "verksamhet" i denenligtMKB PBL. avses
Åtgärder andraenligt denskall regleras i planen.den bebyggelse etc. som

aktuella.bara beskrivas den mån sådanaskall naturligtvis ipunkten är
redovisas.platser Enfjärde punkten skall alternativaEnligt den

hindrarmark utanför planen.inte reglera Dettadetaljplan kan givetvis
aktuellabeskriver lokaliseringsaltemativemellertid planeninte äratt som

alternativplanens platsval. kanjämföra med Det t.ex.att som envara
läge,behandlat, Vägverkets lokaliseringsplan iöversiktsplan har annat en

detalj skall utredainnebär kommunen idetaljplan inteDetta attetc.annan
redovisa alternativaväl ochlägen andra kommuner,i att tamen upp

möjligheter.
saker iundantagsfall svårt redovisa allakan iDet att angessomvara

reglerarExempelvis kan det för detaljplanfjärde punkten.den ettsomen
lokaliseringarredovisa alternativaverksamheter svårtantal attstort vara
miljöbalkensfråndock skäl undantagför samtliga. saknasDet göraatt

skall redovisas.krav alternativ lokaliseringattom
verksamhetmål eller ärendeiMKBNär rörupprättas ett ensomen

kap.skall detta enligt 6 8 §betydande miljöpåverkankan haantassom
för allmän-tillgängligDärefter skall beskrivningen hållaskungöras.MB

innehållerskall beredas tillfälle sig. PBLheten, mot-att yttrasom
skall planförslagetförfarande. Enligt kap.svarigheter till detta 5 23 § PBL

kap.utställningstiden skall planförslaget enligt 26 §ställas Under 5ut.
enligt skeKungörelse skall kap. 24 § PBLåtföljas 5PBL MKB:n. omav

inteutställningen. bestämmelser behöver enligt vår meningDessa anpassas
till miljöbalken.
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områdes-krav påställs gällande inte något MKBiDet närrätt
lämpligtdetta MKBbestämmelser Det attupprättas. trots varaanses
5:158.Plan- och bygglagen,fall jfr Didön,i vissaupprättas s.

mindre vidområdesbestämmelser kan tyckasvidBehovet änMKBav
byggrätter.områdesbestämmelser någraintedetaljplan, eftersom ger
finnsrättsverkan.har alltså inte DetOmrådesbestämmelsema trotssamma

skillnad mellananledninginte någondetta enligt vår mening göraatt
användningmedgerområdesbestämmelser dessadetaljplan och när aven

medförakanandra anläggningarbyggnader ellermark, antas ensom
ofta iaktualiserasOmrådesbestämmelsermiljöpåverkan.betydande

ochområden,eller mindre orördasamband med exploatering merav
därförbörtill detaljplan. på MKBalternativ Kravibland dessutom som

miljöpåverkan.betydandeinföras vid
ÖversynÄven slutbetänkandeharbyggutredningen i sittPlan- och av

föreslagit MKBf och 607474va-lagen SOU 1996:168ochPBL atts.
enligtskallområdesbestämmelser. MKBfall vidvissaskall iupprättas

enligtdetaljplan 5områdesbestämmelserförslaget ersätternärupprättas
byggnadenstakatillkomstenfrågatredje stycket PBL ikap. §1 nyom av
ochenligt kap. 2 § PBLkräver bygglov 8anläggningeller somsomannan

hälsan ellermiljön,betydande påverkan påanvändning fårsingenom
hushållningen med naturresurser.

vibyggutredningensfrån Plan- ochförslag skiljer sigVårt attgenom
fårområdesbestämmelseralltid skallföreslår MKB upprättas näratt en

ochPlan-det fallalltså bara imiljöpåverkan och intebetydande som
Plan- ochdock den situationbeskriver. ibyggutredningen Det är som

aktuelltblidet första hand kommerreglera ibyggutredningen vill attsom
områdesbestäm-åtgärd kan regleras ipåExempelmed MKB. en som

uppförandeaktuellt MKBdet blioch där kan ärmelser upprättaatt aven
vindkraftverk.

bygglovheller vid prövningfinns i dag intekrav på MKBNågot av
betydandeåtgärd hardettatilleller andra lov. Orsaken är att somen

krav på MKBdetaljplan ochmiljöpåverkan skall ettprövas attgenom
Frågan MKBfall prop. 1992/93:60 22.gäller i sådanaalltså ändå oms.

enligtgenerell karaktärföreskrifteraktuell påvid bygglov blir närnytt av
individuelladenutsträckning skall kunnamiljöbalken i viss ersätta

314lagrådsremissen,miljöfarlig verksamhettillståndsprövningen s.av
den viktigainnebäraff . kanhuvudbetänkandet del 339 Dettaoch 1 atts.

bygglovsärendet.kommer iendastfrågan lokalisering prövasattom
införas.bygglov skall Detpå vid intedock krav MKB ärVi attanser

detalj-itillräckligtvår uppfattning MKBnämligen enligt upprättasatt
betydande miljö-verksamhetenplanerade harplaneärenden där den en
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påverkan. fallDet i sådana detaljplaneärendeti och bygg-inte iär
lovsärendet lokaliseringen bestäms.som

Bygglovsplikt för grundvattentäkter

kommun kan enligt kap.En 8 6 § införa bygglovsplikt förPBL vissa
grundvattentäkter undantagna vattenlagens tillståndsplikt, nämligenärsom
grundvattentäkter för eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruks-en en-
fastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. heller enligtInte
miljöbalkens bestämmelser vattenföretag kommer sådana täkter attom
kräva tillstånd kap.11 11 § MB. föreslås lagrådsremissenDäremot i en
bestämmelse bland reglerna miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddom

kommuner möjlighet föreskriva tillstånds- eller anmälnings-attsom ger
förplikt inrätta och använda anläggning för grundvattentäkt iatt en ny

områden där det råder eller kan befaras uppkomma knapphet på sött
grundvatten 9 kap. 10 § MB.

förslag kap.Vårt i 9 10 § MB byggde på förslag hade lämnatsett som
Grundvattenutredningen SOU Grundvatten-1994:97. Trots attav

utredningen föreslog möjlighet införa tillstånds- eller anmälnings-atten
plikt ville den inte avskaffa möjligheten i införa bygglov SOUPBL att

Utredningen1995:45 158 motiverade detta med bestäm-PBL:satts.
melse underlättar planmässig hantering grundvattenfrågoma inomen av

områden planläggs. Därmed skulle på tidigt stadium kunnaettnya som
vilka förutsättningar gäller för vattenförsörjningen inom ettanges som

planerat område.
Bestämmelsen bygglovsplikti PBL för grundvattenanläggningarom

har inte någon omfattning.i Regeln infördes avvaktan påianvänts större
reglerna och fördelning grundvatten för enskildöversyn uttagen av om av

Vattenförsörjning prop. 1990/91 146 53 skulle således gälla baraDen: s.
provisoriskt. Vi har svårt finna några skäl för ha kvar bestämmelsenatt att
i möjlighet tillPBL tillstånds- eller anmälningsplikt införs balken.inär en
Bestämmelsen bör därför avskaffas.

Särskilda skydds- och bevarandeområden

kap. följerAv 7 28 § MB regeringen får förklara naturområdeatt ett som
särskilt Skyddsområde området enligt rådets direktiv 79/409/EEGom av
den april bevarande2 1979 vilda fåglar betydelsefullt försärskiltärom av
skyddet fåglar.sådana Vidare område Europeiskaatt ettav anges som av
gemenskapernas kommission har utpekats område förintresseettsom av

17-02689
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bevarande-särskiltskall förklarasregeringengemenskapen ettsomav
be-maj 199292/43/EEG den 21direktivenligt rådetsområde omav

vilda djur ochlivsmiljöervarande växter.samtav
områdekap. MBföreslogs i 8 23 §huvudbetänkandevårt ettI att som

vidbevarandeområdeeller särskiltSkyddsområdesärskiltförklarats som
skullelagrådsremissenkap. ikap. 3 MBMBtillämpningen 4 ansesav

bortfölllagtekniska skälframför alltområde riksintresse. Avett avsom
sförfattningskommentarlagrådsremissenslagrådsremissen. Idock detta i

Även fog förharsakligtdenna lösningföljande.669 bl. settomanges a.
förnormalafrån denlagteknisktinnebär densig avstegett processen
deanmärkasdockskallriksintresseområden. Här attutpekande av

särskildaskyddsområdensärskildaförklarasområden resp.somsom
utpekatsocksådevärdefullaofta såbevarandeområden attär som

områdenaförviktigtför naturvärden. Dettariksintresse är attområden av
planeringen.kommunaladenuppmärksammas iskall

bevarandeområdenaochsärskilda skydds-tyngd deökad åtFör att ge
ienligt PBL,med planläggningsambandområden, idessaföreslås att

riksintressen.naturresurslagensställningprincip somsammages
riksintressen,utpekadeformellthärvid intekommerOrnrådena att vara

således iskallställning. över-Kommunernai stort sammagesmen
hurredovisaför riksintressena,gällerpåsiktsplanema, sätt som nusamma

särskildaförklaratsområdenskyddet detillgodosede att somsomavavser
kap. 28 § MB.enligtbevarandeområden 7särskildaellerskyddsområden

enligt 5områdesbestämmelsermeddelamöjligheternautökasVidare att
föreslåsplanläggningenroll vidavsnittkap 16 I statensnästa om

härmed.linjelagändringar iytterligare

vid planläggningrollStatens

gällde iTidigareställning stärkts. storhar kommunernasGenom PBL
ellerlänsstyrelsen ifastställasskullekommunala planerutsträckning att av

kommunaladetställetgenomfördes iMed PBLfall regeringen.vissa
plan-angelägenhetkommunalenligt lagen attplanmonopolet. Det är en

kap. §.mark och l 2användningenlägga vattenav
efterhands-statligadendetgrundtanke i ärEn attsystemetnya
medverkanutsträckning skallmöjligagranskningen i ersättasstörsta av en

planutarbetandetinslag vid ärplaneringsskedet. viktigtEttredan i av en
tillvarasamråd skallvidlänsstyrelsen,företräddnormalt tastaten,att av

intressen.statens
möjlighetfortfarandehar dock attutsträckningvissI staten en

kap.12detta iReglerkommunala planer.kontrolleratvångsvis gesom
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PBL. Länsstyrelsen skall enligt kap. beslut12 1 § kommunerspröva att
ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, detanta, en om

kan befaras beslutet innebär riksintresse enligt inteNRLatt att ett
tillgodoses, regleringen sådana frågor mark ochatt vattenav om som

flera kommunerangår inte har samordnats på lämpligt ellersättett att en
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes hälsa eller till
behovet skydd olyckshändelser.motav

motsvarande statlig kontrollmöjlighet beträffandeNågon finns inte
Översiktsplaner. Skälet till detta Översiktsplaner bindande.inteär äratt
Länsstyrelsen har dock enligt kap. framföra4 9 § PBL möjlighet att en
avvikande granskningsyttrande.mening i ett

kommunala planerna har därförinverkan på miljön. DetDe ärstor
angeläget miljöbalkens intentioner får genomslag i denävenatt
kommunala planläggningen.

Erfarenheterna från tillämpning flesta frågor där detPBL:s visar deatt
kan lösasfinns motsättningar mellan statliga och kommunala intressen

under samrådsskedet. med andra ord utmärkt ordning detDet är atten
åligger länsstyrelsen verka för riksintressen enligt tillgodosesNRLatt att

detaljplan elleroch i intressen tillvaraövrigtäven närstatens tasatt en
motsvarande uppgiftområdesbestämmelser fram. Länsstyrelsens närtas

värdefull.det gäller Översiktsplaner ocksåär
uppgift underEnligt bör bestämmelserna länsstyrelsensvår mening om
tillämpningensamrådet kompletteras med länsstyrelsen skall rådatt omge

uppgiftmiljöbalken. vidare lämpligt länsstyrelsen fårDet är attatt somav
informera sådana åtgärdsplaner enligt kap. §kommunen 5 5 MB somom

statliga myndigheter och berör områden inomhar upprättats av som
miljökvalitetsnonner enligt kap. i övrigtkommunen och MB5om som

berör kommunen.
särskilda skydds-Vidare bör länsstyrelsen verka för skyddet deatt av

bevarandeområdena enligt kap. tillgodoses.och 7 28 § MB
översiktsplanLänsstyrelsen bör också i granskningsyttrande överett en

miljökvalitetsnormer ochkunna uttala planens förenlighet medsig om
och bevarande-huruvida den tillgodoser skyddet nämnda skydds-av

områden.
de flesta mellan ochVi alltså meningsmotsättningar statattanser

kommun bör kunna lösas samförstånd. bör bedömningi dettaTrots en
kontroll användas förreglerna statlig i kap. kan12 PBLgöras om omav

får försiktighettill balken genomslag i planläggningen. vissEnatt attse
reglermåste dock iakttas. Vi har nämligen knappast mandat föreslåatt

innebär det kommunala planmonopolet frångås.attsom
Miljökvalitetsnormer central betydelse för miljö- och hälso-är av

skyddet. egentligen endast i sådana kanDet är sättanormer man ensom
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för.får Vimänniskors hälsa och miljönför vad ärutsättasgräns
medvetnakommer välkommunernaövertygade attatt omvaraom

följa dem.angelägnakvalitetsnorrner ochiaktta fastställdabehovet attatt
kunna ske. Påstatlig överprövningmeningbör enligt VårdettaTrots en

kap. 3 § MB,för bestämmelsen i 5garantidetta skapas attsätt atten
och planläggerde planerarmiljökvalitetsnonnerskall iakttakommuner när

följs.
gällerbefogad vadsärskilt justöverprövningsmöjlighetstatligEn är

beaktasofta behövakommerSådana övermiljökvalitetsnormer. attnormer
logisk idessutomföreslagna ordningenkommungränsema. Den är

plankommunalgäller. kanredan Nuförhållande till vad över-ensom
med hänsynolämpligbebyggelse blirlänsstyrelsen bl.a.prövas om enav
bl.a. tillsyftarKvalitetsnormerhälsa.boendes och övrigas atttill de

och dethälsa tålmänniskorsöverskrider vad ärförebygga störningar som
kantill börjanåtminstone väntashälsoskyddsområdetpå ennormernasom

betydelse.få störst
det kantill statlig överprövningmöjlighet införs närföreslårVi att en

åtgärdsplanöverträds ellermiljökvalitetsnorrnbefaras attatt enen
placerahandstillmeningligger enligt vårmotverkas. attDet närmast

lagtekniskapunkt kap. § PBL. Denfjärde i 12 lregeldenna i nyen
redanfinnspunktenden tredjedock diskuteras. lkanlösningen en

tillolämplig med hänsynbebyggelse bliröverprövningsmöjlighet när en
mellan denöverlappningblir härmed vissoch detmänniskors hälsa en

Överlappningen full-dock inteblirfjärde punkten.tredje och den nya
bebyg-detdels förutsättertredje punkten äreftersom denständig, att en

åtgärderomfattardels inte ärför hälsan,blir olämpliggelse somsom
särskildinförabefogatdärfördetmiljön. Violämpliga för att enanser

åtgärdsplaner.ochmiljökvalitetsnormerpunkt om
skyddet förförstärkningenanförtsvadenlighet medI avomovan

börMBbevarandeområden enligt kap. 28 §7skydds- och statensärskilda
kap.arbetas in i 12börbefogenhet Denfalldessai överpröva.attäven ges

första punkten.l §
kanöverprövningstatligbestämmelsernaföreslagnadeMed om

ökvalitetsdirektiv.miljuppfylla olikaEG:stydligareSverige på sättett
kontrollstatligmedbrist iuppfattas ärkanNågot systemetsom ensom

miljömålnationellabegränsad fångamöjlighetlänsstyrelsens är attatt upp
emellertidkräverEventuella ändringaråtaganden.internationellaoch en
miljöbalkensmedför arbetetmöjlig inomdjupare analys ärän ramensom

följdlagstiftning.
åtagandenainternationellademiljömålen ochnationelladen mån deI

statligfinns dock redanriksintressenformkonkretiserats ihar nuav
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kontrollmöjlighet. Kontrollmöjligheten riksintressen tillgodosesintenär
har betydelse för säkerställa den biologiska mångfalden.även att

Författningskommentar2.3

1 kap. Inledande bestämmelser

3 § Varje kommun myndigheter och enskilda.---
Regleringen kommunen.av av---

begränsade områdenFör kommunen omfattas detaljplaninteav som av
får områdesbestämmelser det behövs för syftet medantas, attom
översiktsplanen uppnåsskall eller för säkerställa enligtriksintressen 3att att
eller kap. miljöbalken tillgodoses.4

F astighetsplaner får detaljplaner.av---
samordningFör regionplaner antas.---

paragrafensHänvisningen i tredje stycke till har ändrats till ellerNRL 3 4
kap. MB.

bestämmelserna denna9 § Utöver lag finns bestämmelser rörandei
miljöpåverkan miljöbalken.i

Bestämmelsen kap. § miljöbalken skall tillämpas vid planläggning5 3i
och andra ärenden enligt denna lag.i

Beslut får meddelas medverkar till miljökvalitetsnorminte attsom en
enligt kap. miljöbalken överträds eller åtgärdsplan enligt kap.5 5 5 §en
miljöbalken motverkas.

Särskilda bestämmelser på byggnadsverk, m.m.---

paragrafen har lagts till förstaI stycke där det erinrasett nytt attom
miljöbalken gäller parallellt med PBL. Vidare bestämmelsenattanges om
hur miljökvalitetsnormer skall beaktas i 5 kap. skall tillämpas.3 § MB

Beslut enligt skall fåPBL inte meddelas det medverkar till attom en
miljökvalitetsnorm enligt kap.5 MB överträds eller åtgärdsplan enligt 5en
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Tilläggetstycke.tredjeframgårmotverkas. Detta nyttkap. 5 § MB ettav
avsnitt 2.2.motiveras i

byggnads-egenskapskravtekniskalagenParagrafens erinran omom
fjärde stycket.till detflyttatsharverk, m.m.

ochplanläggningvidskall beaktasintressenAllmänna2 kap. som
bebyggelse,lokaliseringvid m.m.av

förändamåldeelleranvändas för detskallvattenområdenochMark-1 §
och lägebeskaffenhettillmed hänsynlämpade samtområdenavilka är mest

medföranvändningsådanskallFöreträdebehov.föreliggande ensomges
god hushållning.synpunktfrån allmän

skallförhandsbeskedbygglov ochärendenochplanläggningVid i om
miljöbalken tillämpas.och kap.bestämmelserna 3 4i

lagts tillNRLkap. 1 §och 2kap. § MBi 3 1efterparagrafen har mönsterI
allmänfrånmedföranvändningsådanskallföreträde enatt somges en

sak.ändring iinnebär inte någonTilläggethushållning.godsynpunkt
2NRL:sanledningidessutom gjorts attharkonsekvensändringEn av

balken.arbetats in iharoch kap.3

Översiktsplan4 kap.

kap. ochenligt 2allmännadeskall redovisas intressenöversiktsplanen§1 I
användningenvid beslutbeaktasbörriskfaktorerochde miljö- avomsom

enligt 3skall riksintressenredovisningenVidvattenområden.ochmark-
skydds-särskildaförklaratsområdenmiljöbalken,kap.eller 4 somsom

miljöbalken§kap. 28bevarandeområden enligt 7särskildaellerområden
särskilt.miljöbalkenkap.enligt 5miljökvalitetsnormeroch anges

framgåskallplanenAv
ochmark-avsedda användningendenfrågagrunddragen i avom

vattenområden,
bevaras,ochutvecklasskallbyggda miljönpå hur denkommunens syn

ochredovisade riksintressenatillgodose dehur kommunen attavser
ochmiljökvalitetsnormerna,
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hur kommunen tillgodose skyddet de områden förklaratsattavser av som
särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområden enligt 7som

kap. miljöbalken.28 §
Översiktsplanens innebörd svårighet.utan---

paragrafens första stycke har beträffandeI riksintressen hänvisningar till
naturresurslagen ändrats till eller kap.3 4 MB. Motsvarande hänvisning i det
andra stycket har redaktionella skäl bort. självklarttagits dockDet är attav

där riksintressen enligt och kap.3 4 MB.även avses
paragrafens första stycke har dessutom kommunenI lagts till iatt

översiktsplanen skall redovisa miljökvalitetsnormer skall beaktas vidsom
beslut användningen mark och Samtliga miljökvalitetsnormervatten.om av

berör kommunen skall redovisas. Vidare har tillagts också områdenattsom
förklarats särskilda skydds- eller bevarandeområden enligt kap.7som som

28 skall redovisas.§ MB
det andra stycket har slutligen lagts till översiktsplanenI kommunen iatt

skall denredovisa hur tillgodose miljökvalitetsnonnerna ochattavser
skyddet de särskilda skydds- och bevarandeornrådena. skallKommunenav
alltså redovisa ambition tillgodose och skyddet. vilketsin Påatt normerna

uppfyllasskall kommer framgå tydligare åtgärdsplaner,sätt attnormerna av
sådana harnär upprättats.

samrådet skall§ Under länsstyrelsen särskilt till och samordna5 ta vara
och därvidintressenstatens

tillhandahålla förunderlag kommunens bedömningar och råd frågaige
sådana allmänna enligt kap. och sådana miljö- och2intressenom

riskfaktorer bör beaktas vid beslut användningen mark- ochsom om av
vattenområden,

råd tillämpningen miljöbalken och verka för riksintressenattge om av
enligt och kap. miljöbalken tillgodoses liksom områden3 4 att som
förklarats särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområdensom
enligt kap. 28 § miljöbalken skyddas sådana frågor7 och för att om
användningen mark- och vattenområden angår två eller fleraav som
kommuner samordnas på lämpligt ochsätt,ett

informera kommunen sådana åtgärdsplaner enligt kap. §5 5om
miljöbalken har statliga myndigheter och berörupprättatssom av som
områden kommunen och miljökvalitetsnormer kap.enligtinom 5om
miljöbalken berör områden kommunen.övrigti inomsom
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tillandra punktendenhar hänvisningen iBeträffande riksintressen
har vidareandra punktendentill och 4 kap. MB. Iändrats 3naturresurslagen

tillämpningenrådlänsstyrelsenåliggertill detlagts attatt avomge
skydds- ochsärskildadeskyddetverka förochmiljöbalken att av

punkttredjeEnligttillgodoses.kap. 28 §bevarandeområdena enligt 7 en ny
haråtgärdsplanerkommuneninformeralänsstyrelsenskall somom

berörmiljökvalitetsnormermyndigheter ochstatligaupprättats somomav
Ändringama i avsnitt 2.2.motiveraskommunen.

planförslaget.granskningsyttrandeskallLänsstyrelsen över9 § ettavge---
framgåskallyttrandetAv om

miljöbalkenkap.ellerenligt 3 4riksintressentillgodoserförslaget inte
ellerskyddsområdensärskildaförklaratsområdeneller skyddet somsomav

miljöbalken,kap. 28 §bevarandeområden enligt 7särskilda
vattenområdenochmark-användningenfrågor rörandesådana somav

på lämpligtsamordnaskommuner sätt,två eller fleraangår inte ett
hälsaochtill de boendeshänsyn övrigasolämplig medblirbebyggelsen

ocholyckshändelser,skyddbehoveteller till motav
enligt kap. 5åtgärdsplan 5medöverensstämmelsestårförslaget iinte en

områdenoch berörmyndighetstatligharmiljöbalken§ upprättats enavsom
miljöuppfyllandetfrämjarhellereller i övrigtkommunen inteinom av

miljöbalken.kap.enligtkvalitetsnormer 5

tilländrats 3naturresurslagentillhänvisningenharBeträffande riksintressen
skydds-särskildaför deskyddetpunkten har ocksåförstaeller 4 kap. MB. I

Enligtarbetats in.kap. §enligt 28 MBbevarandeområdena 7och en ny
förslagetframgågranslcningsyttrandelänsstyrelsensskallfjärde punkt omav

ochmyndigheterstatligaharåtgärdsplanermed upprättatsstämmer avsom
Ändringama avsnittmotiveras ikommunen.berörmiljökvalitetsnormer som

2.2.

områdesbestämmelserDetaljplan och5 kap.

får planendetaljplanen iskall redovisasenligt 3 § ivad§7 Utöver som
bestämmelsermeddelas om
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vad mån åtgärder kräver lovi enligt 8 kap. första5 § stycket, första6 §
stycket och2 andra3 stycket, första8 § och tredje styckena 9 §samt samt
första och andra styckena,

I skyddsanordningar för motverka från och,störningar omgivningenatt
det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningarom genom

luftförorening, buller, skakning, ljus eller liknande omfattas kap.9som av
miljöbalken,

åtgärder14. främjar uppfyllandet miljökvalitetsnorm enligt kap.5som av en
miljöbalken eller genomförandet åtgärdsplan enligt kap. miljö5 5 §av en
balken.

Bestämmelser högsta tillåtna värden för enligt förstastörningarom
stycket får11 högre värdeninte följer området gällandeän iange som av
miljökvalitetsnormer enligt kap.5 miljöbalken.

detaljplanI uppgift därom.---
Planen får betydande vikt.---

nuvarande lydelseI den första punkten hänvisas till kap. tredje8 6 §ävenav
stycket där det stadgas möjlighet införa bygglovsplikt för anlägg-atten
ningar för grundvattentäkter. Denna möjlighet skall förslagenligt vårt tas
bort. Till följd detta har den första punkten ändrats.av

Den nuvarande hänvisningen förstai stycket punkt tillll miljö
skyddslagen har med hänvisning till miljöbalkens kapitelersatts en om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Genom användningen uttrycketav
"omfattas ochav" inte, i dag, "prövas enligt" förtydligas regeln inteattsom
bara har rättsverkningar vid tillståndsprövning miljöfarlig verksamhetav

gäller för verksamhet inte har enligt kap. jfräven 9 MButan prövatssom
Didon m.fl., Plan- och bygglagen, 5:54s.

Punkt kommenteras1 l ytterligare i avsnitt 2.2.
fjortondeDen punkten Enligt denna får detaljplaner innehållaär ny.

bestämmelser åtgärder främjar åtgärdsplaner genomförs ochattom som
Ändringenmiljökvalitetsnormer i övrigt följs. motiveras i avsnittäven 2.2.

paragrafenI har införts andra stycke. Enligt detta får gränsvärdenett nytt
enligt första stycket 11 inte den nivå i miljösättas över som anges en
kvalitetsnorm samtidigt gäller i området och stöming.som som avser samma

hindrarInget däremot kommunen ställer hårdare krav vad följeratt än som
milj ökvalitetsnormen.av
Paragrafens tidigare andra och tredje stycken tredje ochutgör numera

fjärde styckena.
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kandetaljplanområden omfattasbegränsade§16 För intesom av
översiktsplanensäkerställa syftet medområdesbestämmelser för attantas att

skyddetmiljöbalken ellerenligt eller kap.uppnås eller riksintresse 3 4att ett
särskiltskyddsområde ellersärskiltområde förklarats ettett som somav

Med områdesmiljöbalken tillgodoses.enligt kap. 28 §bevarandeområde 7
får reglerasbestämmelser

---

tilländratstill NRLbeträffande riksintressen hänvisningenparagrafen harI
de särskildaskyddet förförstärkningenVidare hareller kap. MB.3 4 av

arbetats in. Motivenenligt kap.bevarandeområdena 28 § MBskydds- och 7
härför framgår avsnitt 2.2.av

onödigt.Detaljplanen skall18 § är---
stycketförstaoch §enligt kap. 3 § 7miljökonsekvensbeskrivning 6En

användning markdetaljplanen medgerskallmiljöbalken upprättas, avenom
innebäraanläggningar kaneller andraeller byggnader antas ensomav

miljöpåverkan.betydande

bestämnaturresurslagensparagrafen tillnuvarande lydelse hänvisarI sin
tillsker 6ställethänvisning iParagrafen har ändrats såmelser MKB. attom

Ändringen i avsnitt 2.2.motiverasförsta stycket MB.ochkap. 3 § 7 §
skall MKBkap. 18 § PBLnuvarande lydelse 5 upprättasEnligt omenav

påpåverkaninnebär "betydandeanvändningmedgerdetaljplanen somen
haruttryck ihushållningen med naturresurser". Dettaellermiljön, hälsan

miljöpå-"betydandeändrats till6 kap. MBmed språkbruket ienlighet
har havetavsedd. Vidareändring intesakligverkan". Någon attär an-

tillräckligttill detpåverkan ändrats"innebär" nämndavändningen är attatt
påverkan.innebära" sådanden "kan antas en

ochtillsärskiltåligger det länsstyrelsensamrådetUnder22 § att ta vara
därvidochsamordna intressenstatens

förverkaoch miljöbalkenoch 3 kap.råd tillämpningen 2 samtavge om
områdeskyddetkap. miljöbalken ochenligt ochriksintressen 3 4 ettatt av

bevarandeområdeskyddsområde eller särskiltsärskiltförklarats ettsomsom
tillgodoses,enligt kap. 28 §7
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sådana frågor mark- ochverka för användningen vatten-att om av
angår två eller flera kommuner samordnas på lämpligtområden sätt,ettsom

och
miljöinformera kommunen sådana åtgärdsplaner enligt kap. 5 §5om

berör områdenhar statliga myndigheter ochbalken upprättats somsom av
miljöbalkenoch miljökvalitetsnormer enligt kap.kommunen 5 iinom somom

områden kommunen.berörövrigt inom

läns-såhar paragrafen disponeratsEfter förebild i kap. § PBL4 5 attom
framgår redan ioch samordnaroll till intressenstyrelsens att ta statensvara

länsstyrelsen skall rådpunkten har lagts tillinledningen. den förstaI att ge
de särskildamiljöbalken verka for skyddetochtillämpningen att avom av

Beträff-tillgodoses.bevarandeområdena enligt kap. 28 § MBskydds- och 7
och kap.till ändrats till 3 4 MB.riksintressen har hänvisningen NRLande
informera komlänsstyrelsen skallpunkt har lagts tilltredjeSom atten ny
och miljöaktuella åtgärdsplaner enligt kap. 5 § MB5 ommunen om

kvalitetsnonner.
Ändringama ytterligare i avsnitttredje punkten kommenterasförsta ochi

2.2.

och 19 §miljökonsekvensbeskrivningBestämmelserna 18 § i33 § i omom
tillämpasskallbestämmelserna 20-31 §§fastighetsförteckning närisamt

eller upphävs.områdesbestämmelser ändrasantas,

ornrådes-upprättandevidställs det inte krav på MKBgällandeI rätt av
hänvisningentill paragrafensådant krav har lagts ibestämmelser. Ett genom

förut-underinnebär skalltill MKB18 Detta upprättasatt sammaen
medgerbestämmelsernavid detaljplaner, nämligensättningar enomsom
innebärbyggnader eller andra anläggningaranvändning mark, ensomav

Ändringen avsnittbetydande miljöpåverkan. motiveras i 2.2.

rivningslov och marklov8 kap. Bygglov,

förbyggnader krävs bygglovfråga andra anläggningar2 § än attom

---
för ellerBygglov väg.---
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på bygglovundantag från kravetfår kommunen beslutaEnligt §5 om
bestämmelser förfinns särskildagående krav. 10 § vissaeller längre 1om

för totalförsvaret.anläggningar avsedda

förstastycketslydelse det tredjenuvarande erinras iparagrafensEnligt
införa byggstycketmöjligheten kap. 6 § tredje 2i 8mening attäven om

föreslårgmndvattentäkter. Eftersom viförför anläggningarlovsplikt att
bort.avskaffas har erinran tagitsdenna möjlighet

miljö bestämmavärdefullområdefår för6 § Kommunen utgör attett som en
förbygglov krävs att

---
ochandra stycketfår § l4Kommunen ---

bygglovsärskilda skäl, bestämmadet finnsfår vidare,Kommunen attom
byggauppföra,detaljplanomfattasområdenförkrävs inteinomatt avsom

skogsbrukjordbruk,förekonomibyggnaderändrapåtill eller sättannat
därmed jämförligeller näring.

områdesbestämmelser.enligt ellerBestämmelser ---
får10 §anläggningarbyggnader och andra ifrågaI avsessomom

meddelas.styckenaförsta och andrabestämmelser enligt inte

bokommunenstycke fickparagrafens tredjelydelseEnligt tidigare av
anläggningarväsentligt ändraanordna ellerförbygglov krävs attstämma att

vattenlagen. Dennakap.i 4 1 §grundvattentäkterför sådana aavsessom
möjlighetmotsvarandeeftersombort,enligt vår meningmöjlighet bör tas en

Ändringen avsnitt 2.2.ytterligare ikommenterasfinns kap. 10 § MB.i 9
Ändringen följdändring ihar föranlettparagrafens tredje styckei en

stycke.paragrafens femte
grund-föranläggningarmeddela bygglov förförFörutsättningarna att

bortparagraf har tagitskap. 12 § PBL. Dennahar reglerats i 8vattentäkter a
avskaffas.införa bygglovmöjlighetentill följd attattav

detaljplanmedområdenbygglov för åtgärderAnsökningar inom11 § om
bifallasskall om

gällerfastighetsplaneller dendetaljplanenstrideråtgärden1 inte mot som. detaljplanengenomförandetiden förvarvid det förhållandetför området, att
bygglov lämnas,hinderlöpabörjatinte utgör mot att
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den fastighet denoch byggnad eller anläggning på vilken åtgärdenannan
skall utföras

a detaljplanenmed och med den fastighetsplan gällerstämmer överens som
för området, eller
b frånavviker dessa planer avvikelserna vid bygg-godtagitsmen en
lovsprövning enligt denna lag eller vid fastighetsbildning enligt kap.3 2 §en
första stycket andra meningenfastighetsbildningslagen 1970:988,

åtgärden uppfyller kraven kap.1 9 § tredje stycket, ochi
åtgärden uppfyller kraven kap. och3 2 10-18 §§.i

fastigheten fastighetsplanen.Om i---
Beträffande sådana upp/Sålda.inte är---
Även planen.iom ---

detaljplanen första stycketOm 1 §---
Bygglov får tidigare godtagits.---

förutsättningarnaparagrafen räknas för bygglov för åtgärder inomI upp
detaljplan. tredje punkt det första lagts till kravenSom i stycket har atten ny

uppfyllda. bestämmelsei kap. tredje stycket måste Enligt nämnda1 9 § vara
får meddelas medverkar till miljökvalitetsnorm enligtbeslut inte 5attsom en

eller åtgärdsplan enligt kap. motverkas.kap. överträds § MBMB 5 5en
punkten det första flyttats till den fjärdetidigare tredje i stycket harDen

punkten.

Ansökningar bygglov för åtgärder områden omfattas12 § inom inteom som
detaljplan skall bifallas åtgärdenav om
uppjyller kraven kap. tredje1 9 § stycket,i -
uppjj/ller kraven kap.,2i

skall föregås detaljplaneläggning på bestämmelsernagrund 5iinte av av
kap. 1

strider områdesbestämmelser, ochinte mot
uppjS/ller kraven kap. och3 2 10-18 §§.i
Beträffande tvåbostadshus bygglov tilleller skall ansökningaren- om

kompletteringsåtgärder bifallas, åtgärden uppfyller13 §isom anges om
kraven första stycket och och strider sådana områdes-1 5i inte mot
bestämmelser kap. eller5 16 § 3isom anges

Bestämmelserna kap.3 12i---
Bygglov får med bestämmelserna.---
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åtgärderför inomfor bygglovförutsättningarnaparagrafen räknasI upp
det förstaförsta punkt idetaljplan.omfattas Sominteområden en nyavsom

måstetredje stycketkraven kap. 9 §till i lstycket har lagts att vara upp
medverkarmeddelasbestämmelse får beslut intenämndafyllda. Enligt som

åtgärdsplanöverträds ellerkap.miljökvalitetsnorm enligt 5 MBtill att enen
andrai detMotsvarande tillägg har gjortsmotverkas.enligt kap. § MB5 5

stycket.
harförsta stycketinförts detförsta punkt har iTill följd att en nyav

förskjutits.punkterövriganumreringen av

åtgärdenbifallas den söktamarklov skall inteAnsökningar18 § omom
områdesbestämmelser,ellerdetaljplanstrider mot

be-föranvändningberörda områdetsförsvårar detellerförhindrar
byggelse,

försvarsanläggningarsådanaför användningenolägenhetermedför av
stycket,tredje9 §anläggningareller andra isom avses

stycket,kap. tredjekraven 9 §strider 1imot
förmedförfall omgivningen.störningari annat

bestämmelserna.får ellerMarklov ---

fjärdemarklov.for Somförutsättningarnaparagrafen räknasI en nyupp
istrida kravenfåråtgärden intelagts tillstycket harpunkt det första moti att

med-fär beslut intebestämmelsenämndastycket. Enligttredjekap. §l 9
kap. MBenligtmiljökvalitetsnorm 5 övertillmedverkardelas att ensom

motverkas.kap. § MBåtgärdsplan enligt 5 5ellerträds en
tillflyttatstilläggetföljdpunkt har tillnuvarande fjärdeParagrafens av

femte punkten.den

områden riksintressebeträffandekontrollStatlig12 kap. m.m.av

ändra ellerbeslutkommunensLänsstyrelsen skall1 § pröva att anta, upp
be-befaraskanområdesbestämmelser, detdetaljplan ellerhäva attomen

slutet innebär att
områdeskyddetmiljöbalken ellerkap.enligt ellerriksintresse 3 4 ettett av

bevarandeområdesärskiltSkyddsområde ellersärskiltförklarats ettsomsom
miljöbalken tillgodoses,enligt kap. 28 § inte7

mark- ochanvändningensådana frågorregleringen vatten-avomav
lämpligtpåsamordnatsharflera kommunerangårområden inte ettsom

sätt,



SOU 1997:32 Avsnitt 2 269

bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de och hälsaboendes övrigasen
till skydd olyckshändelser,eller behovet ellermotav

åtgärds-miljökvalitetsnorm enligt kap. miljöbalken överträds eller5 enen
enligt kap. miljöbalken motverkas.plan 5 5 §

ändrats tillbeträffande riksintressen hänvisningen tillparagrafen har NRLI
beslutmöjligheter kommunenseller kap. Statens3 4 MB. pröva att anta,att

har utökatsdetaljplan eller områdesbestämmelserändra eller upphäva en
första punkten. Vidareskydds- och bevarandeområden itilläggetgenom om

plan,till, innebär länsstyrelsen skallhar punkt lagts4 överprövaatt ensom
planläggningen skulle leda tilldet kan befaras den beslutade attatt enom

Ändringama ieller miljökvalitetsnormer åsidosätts. motiverasåtgärdsplan
avsnitt 2.2.

beslutframgår paragrafen kan tillämplig påkap.AV 12 4 § ävengörasatt
och förhandsbesked.bygglovom

upphävabeslut ändra ellerfår§5 Regeringen pröva ett att anta, en
månader från den dagskall fattasregionplan. Beslut inomprövning treom

får endastdå beslutet kom till Regeringensin regeringen. prövning avse
och kap. miljöriksintressen enligtfrågan huruvida planen tillgodoser 3 4

särskilda skydds-områden förklaratsbalken eller skyddet somav som
bevarandeområden miljöbalken.särskilda enligt kap. 28 §områden eller 7

får del.Regeringen viss---

medförsta stycket till harnuvarande hänvisningen i NRLDen ersatts en
givitshushållningskapitel. Vidare har regeringenhänvisning till miljöbalkens

eller upphävabeslut ändrautökad möjlighet prövaatt ett att anta, enen
huruvidaocksåfår tilläggetregionplan. Prövningen avsegenom numera

bevarandeområdenskyddet särskilda skydds- ellerplanen tillgodoser av
enligt kap.7 28 § MB.

14 Skyldighet lösa mark och ersättningkap. utgeatt

Ägare fastigheter har tilloch innehavare särskild till8 § rätträttav
skada uppkommer till följdkommunen,ersättning attavav om

---
till fastigheten.Rätt av---

Medför beslut begär det.---
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beaktas andraandra och tredje styckena skallVid tillämpningen ävenav
lagenbeslut enligt kap. 2 §beslut första stycket 3i samtavsessom

miljö-eller 24 §kulturminnen kap. 221988:950 7m.m.,om
enligtoch beslutandra stycket lagbalken, förbud enligt kap. 11 §7 samma

meddelatsbeslutenunder förutsättningskogsvårdslagen 1979:429,18 § att
sådan inverkanbeslutet. skall beaktasår före det Dessutominom tio senaste

särskilda fall harskogsvårdslagenhänsynstaganden enligt 30 § isomav
medinlöseneller till ellertid. talanHar ersättninginträtt inom rättsamma

bestämmelsernabeslut förlorats på grund 15ianledning angivna avav nyss
kultur-eller lagenbestämmelser miljöbalkeneller motsvarandekap. § i4 om

beslutetförhållande något hinderdetta inteminnen utgör mot attm.m.,
beaktas.

beslutat§föreläggande enligt kap. 6efter 12kommunenHar om
ellerförsta stycket 2 3skyddsbestämmelserellerrivningsförbud isom avses

miljöbalken,eller kap.enligt 3för tillgodose riksintresse 4 är statenatt ett
eller inlösen. 1kostnader fördesskommunen ersättningskyldig ersättaatt

förden anläggningtillförsta stycket och 5fall 4i är ägarenavsessom
kornbeslutats skyldigsäkerhetsområdet harskydds- eller ersättavilken att

inlösen.för ellerdess kostnader ersättningmunen

till b1.a.stycketfjärde och femtenuvarande lydelse hänvisas iparagrafensI
enligtdels riksintressennaturvårdslagen och vattenlagen,enligtdels beslut

miljöbalken.tillmed hänvisningarharhänvisningarNRL. Dessa ersatts

Övergångsbestämmelser17 kap.

lindrigare påföljd.överträdelser23 § För ---
Underlåter någon isak.---

meddelats medharvillkor eller föreskriftåsidosattnågonHar ett en som
kap.bestämmelserna 29byggnadslagen 1947:385, skallstöd i136 §aav

miljöbalken tillämpas.

straffbestämmelsema i 4tilltredje stycketnuvarande hänvisningen iDen
straffbestämmelsema itillmed hänvisningkap. har6 § NRL ersatts en

brottsinförandestycket lagen 1964:163miljöbalken. andra5 §Av avom
skall tillämpasfortfarandeföljer dock straffbestämmelsema ibalken NRLatt

före balkens ikraftträdande.har begåttspå gärningar som
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Övergångsbestämmelser

kraft denlag träderDenna i

ikraftträdandet,förekommunenärenden harBeträjfande avgjorts avsom
bestämmelsernasåvitttillämpasbestämmelserskall äldre utom omavser

och tredjeandrakap. §åtgärdsplaner I 9ochmiljökvalitetsnormer i
12 kap. 1och §§stycket, kap. 12 18andra 8 11,kap. §styckena, 5 7 samt

kap.14räknasde bestämmelser iförbud enligtbeslut ochUtöver uppsom
beaktasdärde förutsättningar ävenskall underfjärde stycket8 § angessom
uppräknadedeharbestämmelserförbud enligtochbeslut ersatts avsom

bestämmelserna.

ärendentillämpas iskall äldreövergångsbestämmelsemapunkt rättEnligt 2 i
har varitordningikraftträdandet.vid Dennakommunenhar avgj orts avsom

har avgjortkommunen inteOmändringar i PBL.vid årsden vanliga senare
ikraftträdandevid lagensbygglovärendeplanärende eller ettt.ex. ett om

detbestämmelserna itillämpa deövergå tillalltsåskall kommunen att nya
ärendet.pågående

medverkar tillbeslutkap. §förbudet i l 9 attdockVi motatt somanser
skall tillmotverkasåtgärdsplanöverträds ellermiljökvalitetsnorm enen

bestämmelserantalgällamåsteomedelbart. Dettalämpas även ett ansom
Även kap. lprövningsgrund i 12länsstyrelsensförbud.till dettaknyter nya

omedelbart.tillämpasenligt vår meningbör§ 4
bestämmelser ideförbud enligtbeslut ochpunkt framgår3Av ävenatt

uppräknade bestäm-deharvattenlagenochnaturvårdslagen ersatts avsom
andrakap. 8 §14vid tillämpningenskall beaktasmiljöbalkenmelserna i av

och tredje styckena.
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1971:948Väglagen3

denreglerna idetskall upplysas,väglagen utöverIFörslag: att
påtillämpligakanmiljöbalkenfinns regler ilagen som vara

verksamheten.
väglagen.vägutredning införs iochförstudieBegreppen

väglageninförs imiljökonsekvensbeskrivningarRegler om
enligtgällerbestämmelserdeansluter tillhuvudsakvilka i som

miljöbalken.
väghållarenskalldras in,upphör ochNär vägenvågrätt vara

återställningsåtgärder.vidtaskyldig att
upphävs.väglagentäkt iReglerna om

väglagen43-48åtgärder enligttillstånd tillmedsambandI
miljön.skydd förmeddelas tillföreskrifter kunnaskall

innehållLagens1

för allmännaväghållare1 §. Statengäller allmänna ärVäglagen vägar
Väghållning5 §.kommunenväghållare inomkankommunEnvägar. vara

tillbörligskallväghållningViddriftochbyggande väg.omfattar väg avav
Vägverket§.miljöskydd 4allmänna intressen,till bl.a.hänsyn tas som

kommunernastillsynoch harräkningför överväghållningenhandhar statens
skallväglagenärenden enligt natur-Vid prövning6 §.väghållning av

3 §.tillämpasresurslagen a
ellersamfärdselbehövs för allmänanläggas,får vägenNy väg annarsom

iOmläggningför det allmänna.betydelse vägsynnerligfåkan nyantas av
från allmänpåkallatfår ske, detombyggnadoch när ärsträckning Vägav

10 §.synpunkt
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Frågan byggande Vägverket efter samråd medväg prövasom av av
länsstyrelsen. VägverketOm och länsstyrelsen uppfattning,har olika
hänskjuts frågan till regeringens prövning. Regeringen kan förordna att
frågan byggande i fall skallvissa länsstyrelsen ll §.väg prövasom av av

Vid byggande skall tillses får utförandesådant läge ochväg vägenattav
ändamålet med vinns med och olägenhetminsta intrångvägenatt utan

oskälig kostnad 13 §.
område med detaljplan eller områdesbestämmelser fårInom inteväg

byggas i strid planen eller bestämmelserna. planen ellerOm syftet medmot
bestämmelserna fårinte motverkas, dock mindre avvikelser Gällergöras.
naturvårdsföreslciifter eller gäller för marks bebyggande eller användning
andra särskilda bestämmelser detaljplan eller områdesbestämmelser, skallän

byggas så, syftet med bestämmelserna motverkas.inte Regeringenväg att
eller den myndighet bestämmer får dock medge undantagregeringen
härifrån finns särskilda skäldet 14 §.om

skall arbetsplanen skallbyggande arbetsplan.För Iväg upprättasav en
förden mark behöver i anspråk för väganordningar ochtasanges som

genomförandet vägbyggnadsföretaget. innehållaPlanen skall ävenav en
miljökonsekvensbeskrivning och uppgifter behövsMKB de i övrigtsom
för genomföra företaget. deskall innehålla redovisningEn MKBatt aven
väntade miljöeffekterna förslag till erforderliga skyddsåtgärder ellersamt

andraandra försiktighetsmått behövs för förebygga störningar ellerattsom
olägenheter från trafiken 15 §. kan medföra betydandeOm vägen antas en
miljöpåverkan, skall väghållningsmyndigheten införa kungörelse MKB:nom

Inrikes Tidningar och ortstidningar fjärde stycket.i Post- och 17 §
Vid utarbetande arbetsplan skall samråd ske i fråga vägensav en om

fastighetsägaresträckning och vägförslagets utformning i med berördaövrigt
saken,och myndigheter andra, kan ha väsentligt intresse isamt ettsom

liksom naturvårdsmyndigheter förfarande får dockmed de berörs. Dettasom
efter omständigheterna förenklas fråga föri arbetsplan väg, ärsomom en
förutsatt detaljplan elleri i områdesbestämmelser, liksom då arbetsplanenen
enbart ombyggnad eller innefattar endast ändring planenvägavser av en av
för vägbyggnadsföretag färdigställtinte l6 §.ännu ärett som

Arbetsplanen skall huvudregel ställas för §.granskning 17 Dettautsom
gäller dock förutsattinte i detaljplan eller ivägen ärom en
områdesbestämmelser och inte heller då arbetsplanen endast avser
ombyggnad dock under vissa förutsättningar, ellerangivnaväg, nämnareav
fråga ändring plan för vägbyggnadsföretagi inteär ännu ärom en som
färdigställt.

Arbetsplan fastställs Vägverket efter samråd med länsstyrelsen. Omav
Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan om
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undantagsfallvissatill regeringens prövning. Iarbetsplanenfastställelse av
ske l 8 §.fastställelse intebehöver

eller någottillkomstenden efterfår dras in, vägEn väg avav en nyom
medför endastoch åtgärdenför det allmännabehövsskäl längreinteannat

§.för bygden 25olägenhetringa
samfärdselnförskall hållas iföreskrivsgäller driftVad väg ettväg attav

åtgärderandraochunderhåll, reparationskick samttillfredsställande genom
skäligaskicksådantskall hållas irenhållning, attvägområdet,att genom

26 §.tillgodoseddablirtrevnadshänsynochhänsynSanitära
upprättad och,stödför medmarkanspråkväghållaren i vägNär tar av

§.31arbetsplan, uppkommerfastställd vågrättfastställelse behövs,om
denhinderför väghållaren rättbefogenhetinnefattar att, utanVägrätt somav

Även iförbehövsmarkfastigheten, nyttja vägen.tillkan äga somannan
arbetsplan, iiinskränkning gjortsmåni denfår väghållaren,övrigt

den tidunderanvändningmarkensställe bestämmafastighetsägarens över
kantillgångaroch andraalstertillgodogöra sigbestår samtVägrätten som

karaktäriseratshar sortsmarken 30 §. Vägrättutvinnas som enur
ochfastighetenimed bästatid gällerobegränsadpå rättnyttjanderätt, som
heltväghållarenochmycket rätt attäganderättendärmed står nära som ger

dras inupphöranvändning. vägenVägrätten närmarkensbestämma över
§-32

ändamålför olikaväghållarenoftabehövermedarbetetUnder vägen
anspråk förskall iarbetsplanenenligtdenmark tasutnyttja än somannan

förberedandevidexempelviskan behövasUtrymmefärdigaden vägen.
ochjordupplagtillfälligtoch vidoch stakning,mätningåtgärder, såsom av

tillfälligmark förväghållaren behöva utnyttja vägVidare kanandra massor.
sådantreglerfinnsjord. väglagensand eller Itäktoch för sten, omgrus,av

§§.mark 34-38upplåtandetillfälligt m.m.av
meddelas§§säkerhetsföreslçiifter 39-53ochordnings-väglagensI

ochtill allmänanslutningenskild vägbl.a.bestämmelser vägsom
Exempelvisvägornråde.intillochåtgärder inomolikatillåtligheten ettav

reklam,föranordningarjämförligadärmedochskyltarstadgas att
får finnastillståndlänsstyrelsensändamålliknande inteochpropaganda utan

vägornråde 46 §. Ifrånavstånd 50utomhus inom meter ettettuppsatta av
respektiveväghållningsmyndighetentill åtgärder kantillståndsamband med

föreskrifter.meddelalänsstyrelsen
berättigadfastighetenserhållit attväghållaren ägareärHar Vägrätt, av

till följdskadaförersättningintrångsersättning ochfåväghållaren avannan
dras framföljddet tillbegagnande. Om vägbyggande och attvägens enav

delellerfastighetenförsynnerligtuppkommerfastighetöver enmenen
sådantområde liderlösa det ägarenväghållarenskalldärav, ommen,som

berättigad lösaväghållarenförutsättningar attdet. Under vissa ävenbegär är
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sådant område. skall bestämmas med tillämpning kap.Ersättning 4ett av
expropriationslagen 55-56 §§. Väghållaren ersättningsskyldig förär även
bl.a. skador till följd tillfällig upplåtelse mark 63 §.av av

handräckning ochVidare finns bestämmelser bl.a.om ansvar,
följer exempelvis Vägverkets beslut,överklagande 71-77 §§. Därav att

fastställelse arbetsplan, överklagas hos regeringen.t.ex. avom
framgått allmännaBestämmelserna väglagen gäller Föri vägar.som

väghållare. betydelse vidi allmänhetsådana Avvägar är storstaten
kan ske underallmänna detta arbeteprojekteringen vägar är attav

skyldigaplaneringsarbete kommunernahänsynstagande till det är attsom
plan- och bygglagen PBL.enligt bestämmelserna ibedriva

skallstatliga vägplaneringen inteför denskapa garantierFör attatt
bestämmelserfinnsmed kommunernas planeringkomma konflikti om

infonnationsskyldighet bl.a. kommunerna,ochsarnråds- gentemot som
eftersomallmänmöjligheter förhindraindirektadärutöver givits väg,att en

ellerfastställda detaljplanerfår stridasådan intetillkomsten motav en
emellertid enligtfår 1214 väglagen. Regeringenområdesbestämmelser §

ändra ellertidförelägga kommunen inom visskap. 6 § PBL att anta,
planföreläggande,områdesbestämmelserdetaljplan ellerupphäva omen

föreligger brister ieller dettillgodose riksintressendet behövs för att om
kap.Länsstyrelsen kan enligt 12 l § PBLemellan.planeringen kommuner

skullehälsa och säkerhetgrunder därutöverpå angivna äventyrassamt om
detaljplan ellerändra eller upphävabeslutkommunenspröva att anta, en

förslagitavsnitt 2områdesbestämmelser. bör erinras vi iDet ettattom
sådan prövningbestämmelsen med innebördensistnämndatillägg i den att

innebärbeslutdet kan befaras kommunensskall kunna ske attäven att enom
elleröverträdsenligt kap. miljöbalken MBmiljökvalitetsnorm 5 en

motverkas.åtgärdsplan enligt kap. 5 § MB5
kap.till angränsande kommuner i 2 l § PBLHänsynen ettsomanges

planläggning.skall beaktas vidallmäntviktigt intresse som
huvudsakförutsättsMellankommunal samordning enligt PBL i vara en

stånd tillräcklignonnalt komma till ikommunal angelägenhet antassom
samordningmedverkan från sida denomfattning änstatensutan somannan

ochkommunernalänsstyrelsen skall verka för under samrådet med
kommunala översikts- och detaljplaner.granskningen av

regionplanering 7 kap..innehåller också bestämmelservissaPBL om
förmöjlighet regionplaneorganhärigenomRegeringen att utse ettges

regionplan för regionenbevakning regionala frågor och för att anta enav
markfrågor användningeneller del denna. Så får ske sådana avom omen av
flerabehöver elleroch angår flera kommuner utredas gemensamtvatten som
ochplanering behöver samordnas och utrednings-kommuners översiktliga

kommer till stånd på Ettsamordningsverksamheten inte sätt.annat
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de berörda kommunernafår dockregionplaneorgan inte utses merom
allmänt sig detta.motsätter

ändra ellerfår beslutkap. regeringenEnligt 12 5 § pröva anta,attett
tillgodoseföremellertid endast skeregionplan. Så kanupphäva ettatten

riksintresse.

miljöbalkentillAnpassningen3.2

driñochbyggandesåsomregleras i väglagen,verksamhet vägDen avsom
till följdvilket fårtillämpningsområde,miljöbalkensfaller attinomväg,av

kap. MB,finns i 2hänsynsreglerallmännabl.a. de upptagna somsom
enligtverksarnhetsutövareoch tillämpasskall beaktashuvudregel, av

väglagen.
delsväglagen. Dethänsynskaraktär iregler äridag finnsRedan av

skallväghållarenstadgarstycket,andrabestämmelsen i 4 § taattsom
regeln i 13delsmiljöhänsyn,såsomtill allmänna intressen,tillbörlig hänsyn

dermaändamålet medoch utförandefå sådant lägeskall attvägenatt
kostnad.oskäligolägenhetochintrångmed minstavinns utan

ellerverksamhetskall tillämpasmiljöbalkenReglerna i även om en
omfattastillämpningsområde ocksåomfattas balkensåtgärd avavsom

finnsenskilda lagendet denväglagen. Om iexempelvislagstiftning,annan
omfattasfrågaavseenden reglerarsärskildaibestämmelser avsomensom

gälla vadställetstycket iförsta MBenligt kap. 3 §miljöbalken skall l som
enskilda lagen.denisägs

normalt krävasdetfrån balken börundantag attFör utgöraatt
eller vilkenskallslags miljöhänsynVilkabestämmelsen preciserar tassom

lokaliseringsbedömning.exempelvisskall ske,slags prövning ensom
väglagen,stycketandraregeln i 4 §det sagda måste attbakgrundMot av

denhållenallmäntsåtill allmänna intressen,skall atthänsyn sägastas vara
miljöbalken.undantag fråninte utgör ett

bestämmelsenklartväglagen framgårgäller § attdet däremot 13När av
första stycket MBkap.skall 3 §lokaliseringsbedömning Av 1göras.en

stödställas medläge inte kanytterligare krav påföljer då vägsatt aven
kap.hänsynsregel i 2 4 § MB.miljöbalkens

skall sådantstadgar ocksåväglagenBestämmelsen i 13 § vägatt en
oskäligolägenhetintrång ochmed minstaändamålet vinnsutförande utanatt

denså precisenligt vår bedömning inteRegeln kankostnad. attvaraanses
bestämmelsen kap. 3 § MB,exempelvis i 2frånundantag attutgör ett en

och frånförsiktighetsmått,skall vidtaavseendenverksamhetsutövare i vissa
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produktvalsprincipen kap.i 2 6 § sistnämnda bestämmelsernaMB. De iär
stället sådana de i högre grad vilketpreciserar utförande skall haatt vägen
beträffande hänsyn till bl.a. miljön.

Reglerna hushållning med och kap.i 2 3naturresurserom
naturresurslagen återfinns ochi 3 4 kap. kap. finnsMB. I 1 2 § MB
dessutom bestämmelse med den innebörden skall3 och 4 kap. MBatten
tillämpas bl.a. enligt vad föreskrivet exempelvisi vissa angivna lagar,ärsom
väglagen. väglagen finns knytningenI 3 § till naturresurslagen. Bestäm-a
melsen skall ändras den hänvisarså till och kap.3 4 MB.att

Miljöbalken innehåller vidare den bestämmelsen myndigheter skallatt
iaktta miljökvalitetsnormer planerarde och planläggernär prövarsamt
tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser anmälningsärendenoch 5
kap. Myndigheter3 § MB. skall iaktta miljökvalitetsnormer vidäven
tillämpning fårväglagen. bör 16 kap. tillstånd inteDessutom 5 § MB, attav
meddelas för verksamhet medverkar till miljökvalitetsnormattsomny en
överträds, motsvarande tillämpningha vid beslut enligt väglagen.

kap. följer skall ansökan tillståndAv 6 l § MB MKB ingå iatt en om
eller tillåtlighet enligt miljöbalken eller föreskrifter medmeddelats stödsom

balken. Verksamhet enligt väglagen kommer sannolikhetmed intestor attav
tillståndspliktig, varför föreskrifter vadenlighet medMKB, ivara om som

gäller för närvarande, finnas fonnaliseradmåste i väglagen. Frågan hurär
och omfattande den bör hur förfarandet samband medisamtvara
upprättandet utformat.bör vara

vårt huvudbetänkande, del 291-292, redogör förI l vi RRV:s rapports.
Miljökonsekvensbeskiivningar praktiken, har iMKB i RRV 1996:29. Vi
viss mån kunnat beakta kritik, vilket framgår nedan förslagen tillRRV:s av
förändringar väglagen.i

utsträckningBestämmelserna i miljöbalken bör i såMKB storom som
möjligt få tillämpning lagar utanförpå MKB i balken.även

först innehålletVad gäller i miljöbalken skillnad påMKB gören om
verksamheten ha betydandekan miljöpåverkan eller inte 6 kap. §7antas
MB. saknas enligt vår mening skäl ha andra regler väglagensDet inomatt
område de gäller enligt miljöbalken. kap.Bestämmelsen i 6 7 § MBän som
skall därför tillämpas enligtpå MKB väglagen.även

Vad förfarandet finns i miljöbalken regler tidigt samråd, beslutavser om
betydande miljöpåverkan, utökat samråd med miljökonsekvensbe-om

dömning, allmänhetenskungörande, tillfälle sig, godkännande,att yttra
beaktande vid prövning och kostnader.MKBav

Som tidigare nämndes bör ordningen enligt väglagen i så stor
utsträckning möjligt likna den gäller enligt miljöbalken.som som



3 279AvsnittSOU 1997:32

eftersomtrafikområdet,dock speciella inomFörhållandena är
roller, såsomuppgifter ochVägverket, kan ha fleradäriblandtrañkverken,

granskningsmyndighet.exploatör ochbeslutsmyndighet,
MKB-förfarandetför miljön skall uppnås måsteresultatbästaFör att

lagreglerad, planeringsamordnas med ickeskede och övrig,tidigtistarta ett
understrykas Väg-vägutredning. börförstudie och Detdvs. attvägar,av

påtalatföljdlagstiftningarbete medtillfällen under vårtfleraverket vid
stadier vägplaneringenså de iväglagenbehovet översyn att somavav en

Vägverket,enligtskulle,lagreglerade.arbetsplaneskedet blir Detföreligger
samordnas påkundeMKB-procedurenmiljöarbetet på såunderlätta sätt att
förslagen tillvägplanering. Vi har imed övrigändamålsenligt sättett mer

införa begreppenönskantillgodose Vägverketsförsöktdelviss attatt genom
syfte påhar skett iväglagen. Dettavägutredning i ettförstudie och att

medförfarandet MKBzn.klargöraändamålsenligttydligare och sättmer
sketthar inteinarbetade begreppende sedan längeanalysdjupareNågon av

sida.från vår
förfarandetdärförregler vifrån miljöbalkensutgångspunktMed attanser

följandeutformat påskall sätt.vara
förstudie,inledas medskallbyggandevidPlaneringsprocessen väg enav

skerklarläggas. Såskallfortsatta planeringenför dendär förutsättningarna
skede bör detUnder dettalagreglerat.förfarandet inteidag, äräven men

Samrådstycketförsta MBi 6 kap. 4 §samråd ägatidiga rum.avsessom
miljöorganisationerkommuner ochlänsstyrelser, samtberördaskall ske med

ochmarkägareberörd, exempelvisblikanallmänhetmed den antassom
identifieraförstudienredan undersvårtiblandnärboende. kanDet attvara

det frågaspecielltbli berörd ärkanallmänhetden väg,antas omenavsom
terrängkorridorer.och bredamed fleravägsträckninglångenom

då tänkasoch kanomständighetertill dessafårSamrådsförfarandet anpassas
utskickellerinformationsmötenutställningar,ske avannonser,genom

informationsmateriel.
områdelänsstyrelse inomskall densamrådetEfter vars

projektetfråganbesluta ihuvudsakligen belägetvägbyggnadsprojektet är om
överklagasskall kunnaBeslutet intemiljöpåverkan.betydandekan haantas

vägutredningförstudien skallMB.tredje stycket Ikap.6 4 § enanges om
arbetsplanbehövs innan upprättas.en

klarlagtsförstudien hardet iskallvägutredning attEn upprättas när
skallVägutredningenstuderas.terrängkorridorer behöver utgöraalternativa
Alternativastandard.trafiktelcniskVägkorridor ochför valunderlag av

med alternativetsåväl sinsemellanskall jämföras attterrängkorridorer som
studeras,skall ocksåbefintligförbättringbehålla befintlig En vägväg. omav

föranledersärskilda skälinte annat.
fortsätta.skall arbetet med MKB:nvägutredningsskedetUnder
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länsstyrelsen förstudienOm under beslutat vägbyggnadsprojektet kanatt
ha betydande miljöpåverkan, skall det under vägutredningen skeantas ett

utökat samråd med miljökonsekvensbedömning enligt kap.6 5-6 MB.
j i verksamhetenNär kan medföra betydande miljöpåverkan,antas en

Ävenföreskrivs kap. första stycketi 6 8 § MB skall kungöras.MKBatt en
område bör dennapå väglagens ordning gälla. skall därefter hållasMKBzn

tillgänglig för får tillfälleallmänheten, dettasig. Genomatt yttrasom ges en
möjlighet påverka myndigheter enskildeshänsyn till denstörreatt att ta
intressen.

och eventuell komplettering skall denNär detta skett gjorts,MKBznav
godkännas samtliga berörda länsstyrelser enlighet med vad gälleriav som
idag andra vägkungörelsen Godkännandetenligt 24 § stycket 1971:954.

underlag förinnebär länsstyrelsen tillräckligtMKBzn utgörattatt ettanser en
exempelvissamlad bedömning den planerade verksamhetens inverkan påav

innebärmiljö, hushållning med Godkännandethälsa och naturresurser.
kvaliteten godkärms. vill understryka det intesåledes endast Vi äratt att

ställningstagande till miljökonsekvensema godtas ellernågot kan omom
beslutprojektet genomföras jfr l995/96:2 Länsstyrelsensbör 51.prop. s.

godkännande skall kunna överklagas, jfr 6 kap. 9 §MKB:n inteom av
första stycket MB.

skalldet under förstudien konstaterats vägutredning inte behövs,Om att
förfarandet vid stället gälla undervad vägutredning inämnts omsom

tillgängligarbetsplaneskedet. Kungörandet liksom den hållsMKBzn attav
förför dock ske samband med arbetsplanen ställsallmänheten kan i utatt

enligt väglagen.granskning 17 §
de fall därbör under arbetsplaneskedet iEn MKB upprättas även

fördjupadhar genomförts. blir då frågavägutredning tidigare Det enom
arbetsplan.beror på detalj eringsgraden mycket högre iMKB. Detta äratt en

samrådsförfaranden.skulle dock leda för långt genomföra förnyadeDet att
denkrävas berörda länsstyrelser godkänner innanDäremot kan MKBznatt

in arbetsplanen.itas
fastställas bör skyldighet finnasDå arbetsplan skall lagstadgad attenen

jfrbeakta innehållet och resultatet samråd och yttranden 6 kap.i MKBzn av
9 § andra stycket MB.

detenlighet med vad föreskrivs kap. andra stycket börI i 6 8 § MBsom
införas bestämmelse beslut fastställelse arbetsplanäven att etten om om av

skall lcungöras.
det gäller kostnaderna bör den skyldig ståNär MKBznär upprättaattsom

för dessa. Så fallet enligt miljöbalken 6 kap. MB.10 §är även
Skydd områden och djur- kap.och regleras i och 8 MB. Att7växtarterav

skyddsföreslcriñer skall beaktas vid framgårbyggande 14 §väg ävenav av
andra stycket väglagen.



3 281SOU Avsnitt1997:32

arbetats Sanitärmiljöbalken har hälsoskyddslagen in. BegreppetI
MB.till olägenhet för människors hälsa 9 kap. 3 §olägenhet har ändrats

bytasuttrycket hänsyn väglagenföljd detta bör Sanitära i 26 §Som ut.en av
behöverdriftföljer väghållaren till38 § väglagenAv väg taatt avom

och detta kanjord mark tillhörsand eller på än statensten, som annangrus,
framställningkan länsstyrelsen påavsevärd olägenhet, såske utan av

Vidare skallupplåtas.till sådan täkt skallväghållaren föreskriva rättatt
förvärvatföljd hanskador tillenligt väglagenväghållaren 63 § ersätta attav

drifttill täkt för väg.rätt av
blirreglerna täkt i kap. 1-5 MBmiljöbalken 12följdEn är att omav

Enligt vår meningväglagen.den täkt itillämpliga påäven typ som avsesav
framgårför dettaväglagen upphävas. Motivenbestämmelserna ibör av

miste sinväghållaren gårFöljden blirtörfattningskommentaren. att om
mark ochkunna in påenligt väglagen"tvångsrätt" motatt annans

eller 28tvångsregler finns inte i 12täkt. Sådanaviljamarkägarens öppna
kap. MB.

anordningar intefår skyltar och liknandevägornråde sättasInom ett upp
avståndväglagen.väghållningsmyndigheten 43 § Inomtillstånd ettutan av

meddelarlänsstyrelsendet ställetvägornråde ifrån50 ärettmeter somav
väglagen.tillstånd 46 §

med särskildalagförslaget tillskyltar finns iBestämmelser ävenom
Dock finnsgaturenhållning och skyltning.bestämmelser enom

regeln i 43 §leder tillden lagenundantagsbestämmelse i 10 § attsom
lagstiftningen.påverkas denväglagen inte nyaav

avstånd 50vägornråde inomskyltar utanförVad gäller meterett avmen
länsstyrelsen,dubbelprövningnuvarande ordningdärifrån sker enligt aven

Vägverket i sittanmärkaskanoch väglagen. Detnaturvårdslagenenligt att
följdlagstiftning SOUMiljöskyddskommitténs förslag tillröranderemissvar

problem,praktisktutgjorde någotintedubbelprövningen1994:96 ansåg att
enkeltrelativtfallen ochbeslutsmyndighet i bådaeftersom länsstyrelsen är

sida blirfrån vårFörslagettillstândsansökningama.samordna attkan
kvarstårlänsstyrelsenbehålls ochdubbelprövningen att som

särskildamedoch lagenenligt både väglagentillståndsmyndighet
gaturenhållning och skyltning.bestämmelser om

ibehovVägverket påtalatutredningsarbete harUnder vårt attett av
vägornrådeoch intilltillstånd till åtgärder inommedsamband ettatt

ochtillföreskrifter hänsyninte barameddelas kunna besluta vägenavom
vidtas efterfårtill miljön. åtgärderDetrafiksäkerheten ävenutan som

miljöpåverkan. Visådana de kan hatillstånd enligt 43-48 är att en
börlänsstyrelsenrespektiveväghållningsmyndighetendärför iinstämmer att

möjligheten.föreslagnadenges
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tillåtlighetsprövaskallmiljöbalken regeringennyhet medEn är att
körfältfyramed minstmotortrafikleder andraoch vägarmotorvägar samt

Prövningenkap. 18 MB.kilometer 17 1 §minst tiooch sträckning aven
blivitlokaliseringeninnanskede planeringsprocessenske tidigt ibör i ett

Dåprojekteringen.kostnader lagts ned i ävenalltför låst och stora ges
lokaliseringsaltemativ. Detflerasamlat bedömaförmöjlighet regeringen att

samband medsker iprövningregeringensförefaller lämpligt att
fast.skall läggasvägsträckningenlämpligastedenvägutredningen då

tillâtlighetenomfattatillåtlighetsbeslut kommerRegeringens att av
sträckningendenvägkorridorinom viss närmareanläggningen utan att aven

tillåtabeslutatharregeringenhar preciserats. Närtrafikanläggningen att en
såledesskallArbetsplanenavgjord.tillåtlighetfråganverksamhet är om

börregeringsbeslutet Detdet områdevägsträckning inomendast avser.avse
obligatoriskttill ärVägverket vägaråliggakunna attatt somse

tordeVägverketprövning.till regeringensöverlämnasprövningspliktiga
vi ianmärkaskanregeringen. Det attärendenahandläggakunnaockså -

börjatmiljöbalken föreslagit väginförande attlagen24 § somavom
bestämmelsernaenligtbehöver2001 inteden januari prövasföre 1anläggas
hindrar interegelnföreslagna attregeringsprövning. Denobligatoriskom

förbehåll.eftertidpunktnämndafram till vägenprövarregeringen
mark. Iupplåtandes.k. tillfälligtbestämmelserfinnsväglagenI avsom

fåberättigadväghållningsmyndigheten attstadgas ärväglagen34 § att
byggandeföråtgärderförberedandeverkställaförfastighettillträde till att av

vag.
kanverksamhetsutövaredärordningstadgas3-4 MB28 kap.I en

förochverkningarVerksamhetsutredafastighet förtilltillträde att enannans
harbestämmelsersistnämndaåtgärder.skadeförebyggandeutföraatt

reglerna imedanskydd för miljön,tillåtgärderunderlättaförtillkommit att
Även devissabyggandeunderlättasyftar till väg.väglagen att avomav

miljösyfte harhaväglagen kanvidtas enligtåtgärderna ettförberedande som
och iutformningmiljöbalken så olikaochväglagenbestämmelserna i

väglagensändraanledningfinnsdet intesyftenolika atthuvudsak så att
avseende.bestämmelser dettai

ersättningsskyldighetantal bestämmelserinnehållerVäglagen ett stort om
föreskrivs i 61 §Exempelvis vägran§§. attinlösen 55-70och aven

medförvägområdeavstånd frånbebyggelse visstinomtillstånd till bl.a. som
fastighetenberörd del avsevärtmarkanvändning inompågåendeatt av

enligt väglagenskallskadaersättning.till Den ersättasförsvåras rätt somger
införasbör det inteDärförmiljöhänsyn.beslut fattadegrund isinhar inte av

stadgarkap. § MB,motsvarande 31 6väglagen attbestämmelse inågon som
fastighetsägarenvadmotsvarandebeloppminskas medskallersättningen ett

ersättning.skyldig tålaär utanatt
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olika lagar anknutna tillI naturresurslagen finns bestämmelserärsom om
återställningsåtgärder. i fall viktigt bortDet vissa anläggningar ochär att tas
spåren verksamheten i övrigt utplånas verksamheten påäven när vägav en
har upphört. Tidpunkten kan lämpligen knytas till dras ochinnär vägen

därmed upphör. Eftersom verksamhet faller under väglagenvägrätten som
fråganinte kräver tillstånd kan återställningsåtgärder reglerasinteom av

vid tillståndsprövningen medmyndighet eller särskilt i samband att
fårtillståndet upphör. stället skyldigheten följa direkt väglagen.I Motav

eller kommuner anledningbakgrund väghållare finns ingenäratt statenav
införa bestämmelser skyldighet för kostnader förställa säkerhetatt attom

återställningsåtgärder.
införande miljöbalken föreslår har6 § lagen vi ärendenI attom av som

inletts före miljöbalkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt
bestämmelser, reglerna miljökvalitetsnonner skall tillämpasäldre attmen om

omedelbart. motsvarande ordning bör gälla väglagen. FråganEn enligtäven
lämpligtvilken tidpunkt bör väljas. Enligt vår mening kan detär attvarasom

får fall lämnats tilläldre bestämmelser gälla i de då har inMKBen
före ändringamaslänsstyrelsen för godkännande enligt vägkungörelsen24 §

behov övergångsregler. Följakt-ikraftträdande. övrigt vi inte någotI ser av-
vidta återställningsåtgärder gälla dåligen bör skyldigheten vägenävenatt

äldre bestämmelser.tillkommit enligt

Författningskommentar3.3

bestämmelserna denna lag finns bestämmelser rörande3 § Utöver ia
miljöbalken.miljöpåverkan i

ärenden enligt denna lag skall och kap., kap. 3 §Vid 3 54prövning av
miljöbalken tillämpas.och kap. §16 5

balkens regler,behöver särskilt i lagar utanför miljöbalkenDet inte attanges
huvudregel, också gäller verksamheten eller åtgärden fråga. dettai Trotssom

väglagen.sådan erinran miljöbalken bör införas i bl.a. Sevi att omanser en
avsnitt 1.3.även

normalt bara denmyndighetsutövning enligt lag regleras i justEn en
rättslig grundmiljöbalkens regler skall läggas tillaktuella lagen. den månI

det föreskrivas särskilt.för myndighetsutövning enligt lag måsteen annan
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kopplas in"på dettalagrurn ärandra stycket. sättsker DeiDetta som
ochNRLkap.f.d. och 3kap. 2och 4 MBhushållningsreglema i 3

miljökvalitetsnormerskall iakttamyndigheter samtbestämmelserna attom
överträds intemiljökvalitetsnonnmedverkar tillverksamhet attatt ensomny

får tillåtas.

medinledasskall alltidbyggandeförPlaneringsprocessen väg§14 enava
planeringenfortsattaför denskall förutsättningarnaförstudienförstudie.

behövsvägutredning innanskallFörstudienklarläggas. även enange om en
arbetsplan upprättas.

habygga vägskall denförstudienutarbetandeVid att ensom avserav
länssty-berördamedmiljöbalkenstycketförsta§enligt kap. 4samråd 6

tillstadgar harenligtföreningar sinaideellaochkommunerrelser, som
denmedmiljöskyddsintressenellernaturskydds-tillvarata samtändamål att

berörd.bliallmänhet kan antassom
vägbyggnads-områdelänsstyrelsedenskall inomsamrådetEfter vars

miljö-styckettredjekap. §enligt 6 4beläget,huvudsakligenprojektet är
Vadmiljöpåverkan.betydandehaprojektet kanbeslutabalken, antasom

miljöbalken§§ ägaskall kap. 11-12planeringsunderlag 6ochgäller planer
tillämpning.motsvarande

Förstudier3.2.i avsnitt är ettkommenteratsInnehållet harParagrafen är ny.
Förbyggandeoch attplanering väg.vidbegreppinarbetatVäl av

påtillämpasskall kunna ettkap. MBi 6MKBbestämmelserna om
anförtsVadväglagen.införs ibegreppetföreslåsändamålsenligt attsätt som

68huvudbetänkandet, del 2ochlagrådsremissen, 625samrådet i s.s.om
väglagen.vidtillämpning ävenäger

efterochvår meningbör enligtväglagenvägbyggnadsföretag iBegreppet
påberorekt.vägbyggnadsproj DettaVägverket bytasfrånpåpekande motut

uppfattatsochmissförståttsallmänheten haribland"företag" somatt av
"entreprenör"

.

klarlagtsharförstudiengenomföras detskallvägutredning inärb § En14
skallVägutredningenstuderas.behöverterrängkorridoreralternativaatt

Alterna-standard.trafiktekniskvägkorridor ochvalunderlag förutgöra av
med alternativetsinsemellansåväljämförasskallterrängkorridorertiva som

också studeras,skallbefintligförbättringbefintlig En vägbehålla väg.att av
föranlederskälsärskilda annat.inteom

deochmiljökonsekvensbeskrivninginnehållaskallvägutredningEn en
alternativ.väljaochutvärderaför kunnabehövsuppgifter i övrigt attsom
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Vad gäller förfarandet, kraven på mihökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag skall 6 kap. första stycket och3 5-7 §§, 8 §

miljöbalken10-12 §§ motsvarande tillämpning.äga
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas berörda länsstyrelserav

den vägutredningen.innan in itas

paragrafen förs begreppet vägutredning väglagen. harI in i Detta
kommenterats i avsnitt 3.2.

ansluta tillbestämmelsen kommer väglagens reglerGenom MKB attom
gäller enligt miljöbalken. kraven på såvälde regler innebärDet attsom

utformning förfarandet har skärpts. motiveringenMKB:ns Den närmaresom
väglagentill miljöbalkens bestämmelser tillämpning reglerna iäger även

fi.ff och huvudbetänkande delse lagrådsremissen 623 vårt 2 68 Dets. s.
vägkungörelsensista stycket nuvarande ordning enligt närmotsvarar en

fogas till arbetsplan.skallMKB en
befintligparagrafens första stycke skall alternativet förbättraEnligt att
skäl kansärskilda skäl föranleder sådantstuderas, inte Ettväg annat.om

anläggaleder till orimliga konsekvenser,alternativet attatt en nysomvara
finnsbefintlig vägsträclming samhälle där deti redanmotorväg ettgenom

skulle leda tillomfattande bebygelse på båda sidor, något attsom
bebyggelsen får med marken.jämnas

miljöbalken skall sketillåtlighetsprövning enligt kap.14 § 17Regeringensc
på grundval upprättad vägutredning enligt b14enav

förstatillåtlighet skall uppfylla kraven kap. 1 §ansökan 22En iom
stycket miljöbalken.

tillåtlighet och förVägverket skall handlägga ansökan sörjaen om
tilldärefter med överlämna fråganerforderlig utredning yttrandesamt eget

regeringen.

Paragrafen och reglerar vid vilket tillfälle under planeringsprocessenär ny
skall ske, vadvid byggande regeringens tillåtlighetsprövningväg enav som

handläggaskall innehålla och vilken myndighet skallsådan ansökan som
ansökan.

byggande arbetsplan.15 § För en---
anspråk förarbetsplanen skall den mark behöverI itasanges som

genomföra vägbyggnadsprojektet. Planen skallväganordningar och för att
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uppgifteroch de övrigtmiljökonsekvensbeskrivning iinnehållaäven somen
projektet.genomförabehövs för att

ochplanermiüökonsekvensbeskrivningenpågäller kravenVad samt
miljöbalkenoch 10-12 §§kap. 7 § ägaplaneringsunderlag skall 6 3

tillämpning.motsvarande

arbetsplan.innehållet ibestämmelserparagrafen finnsI enom
Även enligt 14 b §vägutredningmedsambandiMKB upprättatsnär en

planeringenpåberorarbetsplanen. Dettafinnas ifördjupad MKB attskall en
beslutresulterar iarbetsplanenoch ettmycket längre atthar kommit att om

reglerarMB,kap. 7 §observeras 6väljs. börvägaltemativ Detvisst att som
alternativabl.a. redovisningkrav påuppställerinnehållet i MKB, aven

medföraverksamhet kanfall därmöjliga, isådana antasplatser, är enenom
miljöpåverkan.betydande

frågaskall samrådarbetsplan vägensiutarbetandeVid§16 omav en
fastighets-berördamedskeutformningvägförslagetsoch i övrigtsträckning

saken.väsentligt iandra kan ha intressemyndigheteroch ettägare samt som
falldeberörs. Imiljövårdsmyndighetermed dealltid skeSamråd skall som

hakanvägprojektethar beslutatförstudienunderlänsstyrelsen antasatt
miljökonsekvens-medsamrådutökatskallmiljöpåverkan,betydande ett

samrådsådantmiljöbalken,kap. 5-6 §§ inteenligt 6skebedömning ettom
enligt bskett 14har

områdesbestämmelser.Förfarandet enligt i---
förstaenligtfärförfarandetombyggnadarbetsplan endast väg,Avser av
tilliakttagandeförenklas med ägareomständigheternastycket efter att enav

tillfälleberedasskallanspråk, alltidmark skallvilken attfastighet, itasav
endastinnefattararbetsplanpåtillämpasskallDetta ävensig.yttra somen

färdigställt.vägbyggnadsprojekt inte ärförplanen ännuändring ett somav
länsstyrelserberördaskall godkännasMiljökonsekvensbeskrivningen av

arbetsplanen.den iininnan tas

förstaarbetsplaneskedet. IundersamrådsförfarandetParagrafen reglerar
miljövårdsmyn-byttsnaturvårdsmyndigheterordethar motstycket ut

Även godkännasbörarbetsplaneskedetiden MKBdigheter. upprättassom
benligt 14vägutredninggäller vidvadenlighet medlänsstyrelsen i somav

harstyckettredjei avsnitt 3.2. IkommenteratsBestämmelsen har
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begreppet vägbyggnadsföretag med vägbyggnadsprojekt enligt vadersatts
framkommer författningskommentareni till 14som a

skall ställas för§ arbetsplan granskning. Därvid skall kap.17 En 6 8 §ut
första stycket miljöbalken motsvarande tillämpning.äga

arbetsplan ställasEn ut.---
behöver arbetsplan ombyggnadheller endastInte vägen som avavser

ellerställas mark behöver anspråk mediinte vågrätt rättut, tas somom
eller sådant ianspråktagande skriftligen medgivits35 §i ettom avavses

och innehavare nyttjanderätt ellerberörda fastighetsägare servitutsrätt.av
förutsättningar kan utställelse underlåtas frågaUnder i om ensamma

vägbyggnads-innefattar endast planen förarbetsplan ändring ettsom av
färdigställt.projekt inte ärännusom

länsstyrelsen harandra eller tredje stycketOm iväg som avses aven
arbetsplanen ändåbetydande miljöpåverkan, skall utställelsehaantagits av

ske enligt första stycket.

för innebär MKB ireglerar förfarandet utställelse ochParagrafen att en
ställssamband arbetsplanenarbetsplaneskedet skall kungöras i med ut.att

kap.tillgänglig för allmänheten, allt enligt 6 8skall hållasMKB:nDessutom
första stycket§ MB.

med vägbygg-vägbyggnadsföretagtredje stycket har begreppetI ersatts
författningskommentarenmed vad framkommer inadsprojekt i enlighet som

till 14 a
fallstycke stadgas arbetsplan i vissaparagrafens andra och tredjeI att

innebörd detfinnas bestämmelseställas börbehöver Detinte attut. en av
läns-utställelse arbetsplan med MKBfall behövsi sådanaäven omav

betydandevägbyggnadsprojektet kan habeslutatstyrelsen antasatt
införs fjärde stycket.sådan regel imiljöpåverkan. En

Arbetsplan fastställs18 § regeringens prövning.---
samråd ochmiüökonsekvensbeskrivningen resultatetInnehållet i samt av

då arbetsplanen fastställs.yttranden skall beaktas
sådana ske.I inte---

år.beslutEtt tre---
fastställelse arbetsplan eller förlängningbeslutEtt om avom av en

myndigheten det land medgiltighetstiden skall kungöras och den ansvariga i
informeras.vilket samråd hållits enligt 6 kap. 6 § miljöbalken

10 17-0268
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arbetsplaner.förfarandet för fastställelseParagrafen reglerar av
ochinnehållet i MKBzninförts regelstycke harandraSom attomen

fastställs.arbetsplanbeaktasyttranden skallsamråd ochresultatet när enav
andra stycketkap. §detta har skett. 6 9framgå hur Iarbetsplanen börAv

miljöbalken.enligt Debestämmelse vid prövningmotsvarandefinnsMB
och vårt634lagrådsremissenframgårmotivennärmare s.av

del 80huvudbetänkande 2 s.
och tredjeandrastyckenatredje och fjärdeföreslagnaDe motsvarar

lydelse.nuvarandestyckena i
sådankungöras. Enarbetsplan börfastställelsebeslutEtt avom

detmyndighet iskall denstycket.femte Dessutombestämmelse föreslås i
infonneras.hållitssamrådland med vilket

åtgärder.skall andra26 § Väg ---
skicksådantvägområdet hållasskallrenhållning i attGenom ett

skäligaoch såavhjälpsförebyggs ellerhälsamänniskorsolägenheter för att
tillmarkifrågagällertillgodosedda. Detsammablirtrevnadshänsyn enom

väganordning,eller rastplatsparkeringsplatsintill ärbredd 25 meter somav
detalj-områden medmarken.tillträde till Inomharallmänhetenden måni

motortrafikled.ellerområden förendaststyckegäller detta motorvägplan
behövs.åtgärderDe som---

andrahänsyn ibegreppet sanitäraändringen gjortsparagrafen har denI att
kommerOrdalydelsenmänniskors hälsa.förolägenheterstycket bytts motut

kap.ansluta till 9 MB.då att

driftingår iutförande väg,väganordning, iför tasBehöver28 § avvarsen
skalltillredan hör upprättasdenanspråk mark vägen,utöver ensom

Bestämmelsernaanspråk.mark behöverden iarbetsplan, vari tassomanges
tredje16 §angår tillämpningenSåvittdärvid tillämpas.skall13-20 §§i av

arbetsplanenstycket skalltredjestycket och 18 §tredjestycket, §17 anses
ombyggnadendastsådan plan väg.avsom avsersom en

tillhar utvidgatstill andra lagrum ävenparagrafeni attHänvisningen avse
ifalliskallMKBinnebär upprättas även15 Detta att avsessomen

värde ialltidtordesådan beskrivningparagraf.förevarande En vara av
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vägärenden. harDessutom hänvisningen till 18 § andra stycket ändrats till
tredje stycket paragraf.i samma

32 § upphör drasVägrätt Väghållaren skyldig dennär vägen in. iär att
omfattning det behövs ställa ordning vägområdet och vidta åtgärder föri att

förebygga områdets skick vållar framtiden.och olägenheterstörningar iatt
Väghållaren får föra bort vad har anbringats vägområdet förinomsom
vägändamål, länsstyrelsen bestämmer med hänsyn tillinte annat attom
fråga har uppkommit markens användning enskild väg.om som

Vad har förts bort år efter dragitsdetinominte invägenett attsom
tillfaller fastighetens Länsstyrelsen kan förlänga tiden, särskildaägare. om
skäl föreligger.

första stycket har andra bestämmelseI mening tagits insom en om
skyldighet för väghållaren den omfattning det behövs ställa i ordningiatt
vägomrâdet så det inte kan uppkomma och olägenheter sedanstörningaratt

dragits har det vägbanor skallin. På tid visat sigvägen näratt,senare
Kostnaderna förschaktas bort, fyllningen kan bestå förorenadeav massor.

miljöriskerna blirkan bli mycket Ibland kan det tänkassanering stora. att
mindre vägbanan får ligga kvar skall flyttas. Dettaänom om massorna

beaktas vid utformningen återställningsåtgärdema. börmåste Detav
lagenframhållas vissa anläggningar och miljöer kan skyddade enligtatt vara

inträffa den enskilde1988:950 kulturminnen kan ocksåDet attom m.m.
skall kvar. har endast språkligamarkägaren vill övrigtIvägenatt vara -

paragrafen.ändringar igjorts

arbetsplan mark närheten35 fastställd för vägbyggnadsprojekt§ Har ii av
vägområdet för eller liknandedet arbetsplanen upplagi upptagna avsatts

väghållaren upplåtasändamål samband med byggandet skall tilli vägen,av
nyttjanderätt till marken för den tid planen.angivits isom

paragrafen har begreppet vägbyggnadsföretag med vägbyggnads-I ersatts
projekt i enlighet med vad framkommer författningskommentaren tillisom
14 a

§ Paragrafen föreslås bli upphävd.38
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behövertill driftväghållaren sten,paragrafen föreskrivs väg taI att avomnu
kan skeoch dettatillhörmarkjord påsand eller än statenannansomgrus,

framställninglänsstyrelsen påolägenhet, så kanavsevärd avutan
Länsstyrelsenupplåtas.skalltill sådan täktföreskrivaväghållaren rättatt
utövande. Ibehövs förföreskrifterdärvid de rättensmeddelar som

enligttäktverksamhettillstånd tillbehövasdet ocksåfall kanförevarande
Även länsstyrelsen.tillståndsådantfrågan prövasmiljöbalken. avom

tillämpaspraktiskt aldrigbestämmelsenerfaritharVi tagetatt numera.
små.förhållandenäldrelämpad för vägarnanärdenMöjligen varmervar

med tankeochgiusning,fordrarintebelagdanutidensMed vägar,stora som
mellerstaochlandets södraåtminstone isaltning,vinterväglagvidpå att

förtäkterspeciella reglernadesandning,vanligaredelar, änär omsynes
samordnings-pålösningenbästaändamålsenliga. Denknappastvägar vara

ochparagrafdennaupphävalagarnamellanproblemet attsynes vara
fårväghållarenblirFöljdenväglagen.ersättningsregel §i 63 attanslutande

reglermiljöbalkensdär ärmarknaden,påerforderligaförvärva massor
täktverksamhet.leverantörernastillämpliga på

föråtgärderfårstöd 43-48 §§medmeddelasFöreskrifter54 § avseavsom
hälsa ellermänniskorsolägenhet påellerskadamotverkaellerbegränsaatt

för miljön.skyddåtgärder tillandraelleromgivningen

avsnitt 3.2.motiverats ioch harParagrafen är ny

skadorskallVäghållaren§ ersätta63 ---
snöskärm.vägområdeintill sättaatt upp

avsevärda.skallVäghållaren är---
lämnas.skallBestämmelserna i ---

drifttäkt förÄndringen till vägförersättningpunktinnebär 5 rätt avatt om
Jämför 38upphävs.

53 §stycket, 52,andra§45-47 48beslut enligt 37,Länsstyrelsens§74
förvaltningsdomstol.hos allmänöverklagasfårstycketandra§eller 64

till kammarrätten.överklagandevidPrövningstillstånd krävs
miljökonsekvensbeskrivninggodkännandebeslutLänsstyrelsens av enom

överklagas.fåroch 16 §§enligt b inte14
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Andra beslut länsstyrelsen enligt denna lag första ochiänav som avses
andra styckena får överklagas hos regeringen.

förstaI stycket har hänvisningen till bort. andra stycket38 § tagits I
föreskrivs länsstyrelsens beslut godkännande får överklagas.inteatt om
Detta ansluter till nuvarande ordning enligt lagen 1995: 1649 byggandeom

järnväg. föreslagna tredje stycketDet nuvarande andra stycket,motsvararav
dock hänvisning till andra stycket tillagts.att

Övergångsbestämmelser

lag träder kraft denDenna i

ärende skall handläggas och bedömasEtt enligt äldre bestämmelser, om
det ingårärendet miljökonsekvensbeskrivning har överlämnats tilli en som
länsstyrelsen godkännandeför vid denna lags ikraftträdande. Bestäm-
melserna miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.om

Övergångsbestämmelsema har kommenterats i avsnitt 3.2.
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4 Lagen 1995:1649 byggandeom

järnvägav

lagenFörslag: I byggande järnväg skall upplysas, detattom av
reglerna i den lagen finns reglerutöver i miljöbalken kansom vara

tillämpliga på verksamheten.
Begreppet järnvägsutredning införs i lagen byggandeom av

järnväg.
den verksamhetNär har bedrivits på järnväg upphör, skallsom

verksamhetsutövaren skyldig vidta återställningsåtgärder.attvara
Regler miljökonsekvensbeskrivningar införs vilka iom

huvudsak ansluter till de bestämmelser gäller enligtsom
miljöbalken.

4.1 innehållLagens

bakgrundMot bl.a. trafikpolitiska1988 års beslut prop. 1987/88:50 bil.av
bet. 1987/88:TU 20, rskr. 1987/88:297 ökad satsning skulle görasatt en

på järnvägen miljöanpassat transportmedel, pågår sedan några årettsom
tillbaka utbyggnad järnväg i Sverige. Före den februaril 1996en av
saknades lag fastställdai krav på samhällelig kontroll, planering och styrning

jämvägsbyggandet. Förfarandet vid byggande järnväg ansågs ha klaraav av
brister vad gällde anknytningen till bl.a. miljölagstiftning prop. 1995/96:2 s.

och17 3 För råda bot på de brister förelåg riksdagen lagenatt antogsom
byggande j banlagen, trädde kraft nämndaämväg i dag ochom av som som

har väglagen förebild.som
Lagen tillämplig vadpå vanligtvis benämnsär järnväg påävensom men

tunnelbana och spårväg l kap. l §. Vid planläggning ochjärnväg vidav
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naturresurslagenskalljärnvägbyggandeärendenprövning avomav
räknasdessaTillallmänna intressen.till bl.a.skalltillämpas. Hänsyn tas

hälsoskydd,miljöskydd,medhushållningexempelvis naturresurser,
Vidare§.kap. 349l1995/96:2naturvård prop.kulturmiljövård och s.

medändamåletutförandeochsådant lägefår attjärnvägentillsesskall att
kostnad 1oskäligoch olägenhetintrångmed minsta utanvinnsjärnvägen

§.kap. 4
fårområdesbestämmelserellerdetaljplanomfattasområdeInom avsom

syftetOmbestämmelserna.ellerplanenstridibyggasintejärnväg moten
avvikelsermindredockfårmotverkas,bestämmelserna inteellerplanenmed

förbestämmelsersärskildaandraellerskyddsföreskiifterGällergöras.
såbyggasintefår järnväg attellermarkbebyggelse, vatten,användning av

myndighetdenellerRegeringenmotverkas.bestämmelsernamedsyftet
finnsdethärifrånundantagmedgedockfårbestämmerregeringen om

§.skäl l kap. 5särskilda
huvudregel upprättaskalljärnvägbygga enDen att somenavsersom

skalljärnvägsplanenarbetsplan. Iväglagensvilkenjämvägsplan, motsvarar
innehållaskallPlanenanspråk.i ävenbehövermarkdenbl.a. tassomanges

berördagodkäntshaskallMKB,miljökonsekvensbeskrivning avsomen
planen,genomföraföri övrigtbehövsuppgifter attoch delänsstyrelser, som

§§.kap. 1-42genomförandebeslcrivnings.k.en
frågaske isamrådjämvägsplanutarbetandeskall vidprincip omI enav

fastighetsägare,berördamedövrigtförslaget iochsträckningjärnvägens
saken,iväsentligt intressehakanandraochlänsstyrelser ettkommuner, som
prop.fastighetsbildningsmyndighetochlandstingtrafikutövare,såsom

sarnråds-iskall redovisasframförssynpunkter36. De1995/96:2 ensoms.
granskningförplanenhuvudregel ställaskallBanverket utredogörelse. som

§§.kap. 5-72
berördamedsamrådefterBanverketfastställsjämvägsplanEn av

uppfattning,olikalänsstyrelse harochBanverketOmlänsstyrelser. en
prövningtill regeringensjärnvägsplanenfastställelsefråganhänskjuts avom

§.2 kap. 8
jämvägsplanmedenlighetmark iianspråktagandemärkaDet attär att av

bestämmelsermotsvarande väglagensnyttjanderätttillupphov ominte ger
vågrätt.

fastighettilltillträdefåbehövakanjärnvägbyggaDen att enavsersom
tillfälligtförelleroch stalcning ettmätningexempelvisverkställaför att

sådantreglerväglagen,liksomdärför,innehållerBanlagenupplag. om
bestämmelserfinnsmark. Det ävenianspråktagandetillfälligt omav

jämvägs-byggnaderuppförandeåtgärder, såsomolikatillåtligheten avav
kap..mark 3
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förMark enligt fastställd jämvägsplan skall användas järnväg somsom
skall byggaallmänt transportbehov får lösas dentillgodoser inett somav

Även fastighetfastighetsägaren har påkalla inlösenjärnvägen. rätt att av som
kap. §§.skall användas för sådan 4 1-2enligt jämvägsplanen järnväg

skador 4ersättningsskyldighet förfinns lagen bestämmelserVidare i om
kap. 3-6 §§.

Banverketsföljer bl.a.regler överklagande 5 kap.lagensAv attom
hos regeringenfastställelse jämvägsplan, överklagasbeslut, t.ex. av enom

förvaltningsdomstol,beslut får överklagas hos allmänoch länsstyrelsesatt
överklagas.vilket beslut inte fårgodkännande MKB,såvittutom avavser

kan följandefysisk planeringjämvägsbyggandet i kommunalVad gäller
1995/96:2, 29hämtas prop. sur

översiktsplankommun ioch bygglagen PBL skall varjeEnligt plan- en
användasavseddaför mark- och vattenområdengrunddragen hur är attange
förutsättsrättsverkanbebyggelseutvecklingen. Planen saknarförsamt men

sittskall kunnaför kommunenviktigt instrument omsättaattettvara
bebyggelseför och utvecklingriktlinjer planläggningpolitiska i avprogram

Planentrafikförsörjning ochanordningar, såsomoch andra transportsystem.
knutna tillandra lagarför beslut enligt såvälunderlag PBLskall utgöra som

naturresurslagen.
kommunensijärnvägsändamålet har tagitsförutsättningUnder att upp
enligtriksintresseområdet föreller järnvägenöversiktsplan natur-äratt av

fastför läggaochområdesbestämmelserkanresurslagen upprättas attantas
Även byggrättvarkenområdesbestämmelserjämvägssträckning. geromen

kräver bygglovhindras åtgärderlösa markeller in samträtt att som
"korridorer"kanbestämmelserna.strid Därigenomfastighetsbildning i mot

ochupprättandeavvaktan påbansträclmingar säkerställas iför vissa
plan för järnvägen.fastställande av

ochfastställas kommunenJämvägsändamålet kan upprättarattgenom
reglerafår bl.a.får rättsverkan. Detaljplanendetaljplanantar somen

skydds-eventuellaanordningarutformning olikaplacering och samtav
dockPlanen får intemotverka störningar på omgivningen.åtgärder för att

syftet medtillnödvändigt med hänsyndetaljerad vad ärängöras sommer
Åtgärder stridutföras ienligt fårkräver lov PBL inteplanen. motsom

beslutantal lagarVidare finns bestämmelser idetaljplanen. attett stort om
får strida detaljplan enligt PBL.enligt dessa inte mot

och detaljplanområdesbestämmelseröversiktsplan,Vid upprättande av
falldetillvara intressen. Iförhar länsstyrelsen att ta statensansvar

jämvägsändamålet finnsmedverka till säkerställavillkommunen inte att
ändra ellerförelägga kommunenmöjlighet för regeringen anta,attatt

fördet behövseller områdesbestämmelser,detaljplanupphäva attomen
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tillgodose riksintresse eller åstadkomma lämpligett kommunalen
samordning kap.12 6 § PBL.

Genom banlagen har byggandet järnväg blivit reglerat i särskildav
lagstiftning, kopplat till naturresurslagen och med anknytning till PBL.nära

4.2 Anpassningen till miljöbalken

verksamhetDen regleras i banlagen sådan fallerden inomär attsom
miljöbalkens tillämpningsområde, vilket får till följd bl.a. de allmännaatt
hänsynsregler finns i 2 kap. MB, huvudregel, skallupptagnasom som
beaktas och tillämpas verksamhetsutövare enligt banlagen.av

Redan idag finns regler hänsynskaraktär i banlagen. Det delsärav
bestämmelsen kap.i hänsyn1 3 skall till allmänna intressen, delsatt tas
regeln i kap.1 4 järnvägen skall få sådant läge och utförandeatt att
ändamålet med denna vinns med minsta intrång och olägenhet oskäligutan
kostnad.

Reglerna miljöbalkeni skall tillämpas verksamhet elleräven om en
åtgärd omfattas balkens tillämpningsområde också omfattassom av av

lagstiftning, exempelvis banlagen. Om det deni enskilda lagen finnsannan
bestämmelser i särskilda avseenden reglerar fråga omfattassom en som av
miljöbalken skall enligt kap.l 3 första§ stycket stället gälla vadMB i som

den enskildai lagen.sägs
För undantag från balken bör det normalt krävasutgöraatt att

bestämmelsen preciserar vilka slags miljöhänsyn skall eller vilkentassom
prövning skall ske, exempelvis lokaliseringsbedömning.som en

Mot bakgrund det sagda måste regeln i kap. banlagen,l 3 § hänsynattav
skall till allmänna intressen, så allmänt hållen dentas sägas inteattvara

undantag från miljöbalken.utgör
När det däremot gäller kap. banlagenl 4 § framgår klart bestäm-av

melsen lokaliseringsbedömning skall kap. förstaAv l 3 §att göras.en
stycket följer dåMB ytterligare krav på läge inte kan ställas medatt vägsen
stöd miljöbalkens hänsynsregel kap.i 2 4 § MB.av

Bestämmelsen i kap. banlagenl 4 § stadgar också skall fåvägenatt
sådant utförande ändamålet vinns med minsta intrång och olägenhetatt utan
oskälig kostnad. Regeln kan enligt vår bedömning inte så precisanses vara

den undantag från exemelvis bestämmelsen kap.att utgör i 2 3 §ett MB, att
verksamhetutövare i vissa avseenden skall vidta försiktighetsmått, ochen
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bestämmelsernasistnämndaDeMB.kap. 6 §i 2produktvalsprincipenfrån
skallutförandevilket väggrad preciserarde högreisådanastället eni attär

miljön.till b1.a.beträffande hänsynha
kap.och 3i 2 natur-medhushållning naturresurserReglerna om

dessutomfinnsMBkap. 2 §lMB. Ioch kap.4återfinns i 3 enresurslagen
b1.a.tillämpasskalloch kap. MB43innebördendenmedbestämmelse att

1banlagen. Iexempelvislagar,angivnavissaföreskrivet ivadenligt ärsom
naturresurslagen.tillknytningenfinnsbanlagenpunktenförsta§kap. 3

kap. MB.och 4till 3hänvisardensåändrasskallBestämmelsen att
skallmyndigheterbestämmelsendenvidare attinnehållerMiljöbalken

planlägger prövaroch samtplanerardemiljökvalitetsnormer näriaktta
anmälningsärenden 5ochdispensergodkännanden,tillstånd,tillåtlighet,

vidmiljökvalitetsnormer äveniakttaskallMyndigheterMB.§kap. 3
fårtillstånd inteMB,kap. §16 5bör attbanlagen. Dessutomtillämpning av

miljökvalitetsnonntillmedverkarverksamhet attförmeddelas ensomny
banlagen.beslut enligtvidtillämpningmotsvarandeöverträds, ha

tillståndansökaniskall ingåMKBföljerMB§ omkap. 1 att6Av en
stödmedmeddelatsföreskrifterellermiljöbalkenenligttillåtligheteller som

intesarmolikhet attmedkommerbanlagen storenligtVerksamhetbalken.av
vadmedenlighetiföreskrifter MKB,varför somtillståndspliktig, omvara

formaliseradhurFråganbanlagen. ärfinnas imåstenärvarande,förgäller
medsambandiförfarandethurbörMKB:n samtomfattandeoch vara

utformat.börupprättandet vara
utsträckningsåbör imiljöbalkeni storMKB somBestämmelserna om

balken.utanföri lagarMKBpåtillämpningfå ävenmöjligt
skillnad påmiljöbalkenMKBinnehållet i gör omgällerförstVad en

kap. 7 §6eller intemiljöpåverkanbetydandehakanverksamheten antas
banlagensinomreglerandrahaskälmeningvårenligt attsaknasMB. Det

miljöbalken.enligtverksamhettillståndspliktigvidgällerdeområde än som
enligtMKBpådärför tillämpasskall ävenMB§6 kap. 7iBestämmelsen

banlagen.
beslutsamråd,tidigtmiljöbalkenregler ifinnsförfarandetVad omavser

miljökonsekvens-medsamrådutökatmiljöpåverkan,betydandeom
godkännande,sig,tillfälleallmänhetens yttraattkimgörande,bedömning,

kostnader.ochprövningvidMKBbeaktande av
såibanlagenenligt storordningenbörnämndestidigareSom

miljöbalken.enligtgällerdenliknamöjligtutsträckning somsom
trafik-eftersomtrañkområdet,speciella inomdockFörhållandena är
såsomroller,ochuppgifterflerakan haBanverket,däriblandverken,

granskningsmyndighet.ochexploatörbeslutsmyndighet,
NIKE-förfarandetmåsteskall uppnåsmiljönförresultatbästaFör att

planeringlagreglerad,ickemed övrig,samordnasochskedetidigti ettstarta
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järnvägar, dvs. förstudie och jämvägsutredning. Det bör dock tilläggasav att
Banverket inte kommit lika långt Vägverket med utformningen desom av
delar planeringsprocessen ligger före jämvägsplanen, jfr avsnitt 3.2.av som
Till detta kommer jämvägssystemet skiljer sig frånatt såvägsystemet pass
mycket exempelvis förstudier vid jämvägsplanering kanatt ha heltett annat
innehåll motsvarigheten vid byggandeän förstudieBegreppen ochväg.av
järnvägsutredning således inte alls lika inarbetadeär motsvarigheternasom
vid vägplanering. Under vårt utredningsarbete har framkommit behovett av

banlagen så deöversyn stadier i planeringen ligger föreattav som
jämvägsplaneskedet blir lagreglerade. skulleDetta underlätta miljöarbetet på
så MKB-proceduren kunde samordnassätt påatt ändamålsenligtett sättmer
med övrig planering. Efter ha samrått med Banverket avstår vi dock frånatt

lägga fram något förslag rörande förstadier.att Däremot vi attanser
begreppet järnvägsutredning bör införas banlagen.i harDetta skett syftei att
på tydligare och ändamålsenligt klargöra förfarandetett medsättmer
MKBzn. Någon djupare analys begreppet järnvägsutredning har inte skettav
från vår sida.

Med utgångspunkt från miljöbalkens regler därförvi förfarandetattanser
skall utformat på följande sätt.vara

Den planerar bygga järnväg skall så tidigt möjligtatt isom en som
planeringsprocessen ha sådant tidigt samråd kap. förstai 6 4 §ett som avses
stycket med berördaMB länsstyrelser, kommuner och miljöorganisationer

med den allmänhet kan bli berörd,samt exempelvis markägareantassom
och närboende. kan iblandDet svårt i tidigt skede identifiera denatt ettvara
allmänhet kan bli berörd järnväg, speciellt det frågaantas ärsom av en om

lång bansträckning med flera och breda terrängkonidorer.om en
Samrådsförfarandet får till dessa omständigheter och kan då tänkasanpassas
ske utställningar, infonnationsmöten eller utskickgenom annonser, av
infonnationsmateriel.

Efter samrådet skall den länsstyrelse inom område jämvägsprojektetvars
huvudsakligen beläget besluta fråganiär projektet kan haantasom
betydande miljöpåverkan. Beslutet skall inte kunna överklagas 6 kap. 4 §
tredje stycket MB.

Den planerar bygga järnväg skall alltidatt upprättasom en en
järnvägsutredning. I sådan skall finnas redovisat olika utbyggnads-en
alternativ, skall jämföras såväl sinsemellan med alternativet inteattsom som
genomföra den aktuella jämvägsutbyggnaden.

Under järnvägsutredningen skall arbetet med MKBzn fortsätta.
Om länsstyrelsen beslutat jämvägsprojektet kan ha betydandeatt antas

miljöpåverkan, skall det under järnvägsutredningen ske utökat samrådett
med miljökonsekvensbedömning enligt kap.6 5-6 MB.
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miljöpåverkan,betydandemedförakanverksamhetenNär antas en
Ävenskall kungöras.MKBstycket MBförsta§6 kap. 8föreskrivs i att en
hållasdärefterskallgälla. MKB:nordningdennaområde börbanlagenspå

dettaGenomtillfälle sig.fårallmänhetenför yttratillgänglig att ges ensom
enskildestill denhänsynmyndigheterpåverka störremöjlighet taattatt

intressen.
skall dengjorts,MKB:nkompletteringeventuellochskettdettaNär av

gällermed vadenlighetlänsstyrelser iberördasamtligagodkännas somav
länsstyrelseninnebärGodkännandetbanlagen. att§enligt kap. 4 anseridag 2

denbedömningsamladförunderlagtillräckligt avMKB:n utgör ett enatt
hushåll-ochhälsamiljö,exempelvispåinverkanverksamhetensplanerade

kvalitetenendastsåledesinnebärGodkännandet attmedning naturresurser.
tillställningstagandenågotdet inteunderstryka ärvillVi omgodkänns. att

jfrgenomförasbörprojektetellergodtaskanmiljökonsekvensema prop.om
skallMKBzngodkännandebeslutLänsstyrelsens51.1995/96:2 avoms.
2 §kap.enligt 5redan idagförhållandetSåöverklagas. ärkunnainte

MB.stycketförsta§jfr kap. 96banlagen,
frågadåblirjärnvägsplaneskedet. DetunderbörMKB upprättas ävenEn

mycketdetaljeringsgraden ärpåberorDettafördjupad MKB. attenom
genomföralångtfördock ledaskulle attjämvägsplan. Dethögre i en

länsstyrelserberördakrävaskansamrådsförfaranden. Däremot attförnyade
Kungörandetjämvägsplanen.iden ininnan avMKB:ngodkänner tas

sambandiskekanallmänhetenförtillgänglighållsdenliksomMKBzn att
banlagen.kap. 7 §enligtgranskning 2förställsjämvägsplanenmed utatt

finnasskyldighetlagstadgadfastställas börskalljämvägsplanDå enen
jfr 6yttrandensamråd ochresultatetochi MKB:ninnehålletbeakta avatt

MB.stycketandrakap. 9 §
detbörMBstycketandrakap. 8 §föreskrivs i 6med vadenlighetI som

fastställelsebeslutbestämmelse ettatt avinföras omäven omen
skall kungöras.jämvägsplan

ståMKBznskyldig upprättadenbörkostnaderna är attgällerdetNär som
§.kap. l0miljöbalken 6enligtfalletSåför dessa. ävenär

MB. Attkap.och 8iregleras 7ochdjur-ochområden växtarterSkydd av
lframgår ävenbyggande järnvägvidbeaktasskallskyddsföreskrifter avav

banlagen.stycketandra§kap. 5
tillåtlighetsprövaskallregeringenmiljöbalkenmednyhet är attEn

sträckapåspåranläggandeochfjärrtrafik nyttföravsedda enjärnvägar av
19kap. l §fjärrtrafik 17förbefintliga järnvägarförkilometerfemminstav

innanplaneringsprocessenskede itidigtske ibörPrövningenMB. ett
projekte-ned ilagtskostnaderochalltför låstblivit storalokaliseringen

flerabedömasamlatregeringenförmöjlighet attDåringen. ävenges
lämpligtförefaller attaktuella. Detsådanalokaliseringsaltemativ ärom
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regeringens prövning sker i samband med jämvägsutredningen då den
lämpligaste sträckningen skall läggas fast. Regeringens tillåtlighetsbeslut
kommer omfatta tillåtligheten anläggningenatt inom visst områdeett utanav

den sträckningen har preciserats.att närmare När regeringen har beslutat att
tillåta verksamhet frågan tillåtlighetär avgjord. Jämvägsplanen skallen om
således endast sträckning inom det område regeringsbeslutet Detavse avser.
bör kunna åligga Banverket till jänvägar obligatorisktatt att ärse som
prövningspliktiga överlämnas till regeringens prövning. Banverket torde
också kunna handlägga ärendena regeringen. kan anmärkasDet vi iatt-
24 § lagen införande miljöbalken föreslagit järnvägar börjatattom av som
anläggas före den januaril 2001 inte behöver enligt bestämmelsernaprövas

obligatorisk regeringsprövning. Den föreslagna regeln hindrar inteom att
framregeringen till nämnda tidpunkt järnvägen efter förbehåll.prövar

kap.I 3 banlagen finns bestämmelser s.k. tillfälligt ianspråktagandeom
mark. Den bygga järnväg kan länsstyrelsenatt rätt attav som avser en av ges

få tillträde till fastighet för utföra vissa förberedande åtgärder föratt
byggande järnväg. Regler tilltrådesrätt finns i 28 kap. 3-4ävenav om
MB, vilka verksamhetsutövare kan tillträde till fastighetgenom en armans
för utreda verksamhets verkningar och för utföraatt skadeföre-atten
byggande åtgärder. Sistnämnda bestämmelser har tillkommit för att
underlätta åtgärder till skydd för miljön medan reglerna banlagen syftari till

Ävenunderlätta byggande järnväg. vissa de förberedandeatt av om av
åtgärderna vidtas enligt banlagen kan ha miljösyñe harettsom
bestämmelserna i banlagen och miljöbalken så olika utformning och i
huvudsak så olika syften det inte finns anledning ändra banlagen iatt att
detta avseende.

I olika lagar anknutna till naturresurslagen finns bestämmelserärsom om
återställningsåtgärder. Det i vissa fall viktigt, beträffande järnvägar,är även

anläggningar bort och spåren verksamheten utplånasatt i övrigttas ävenav
den har upphört. Eftersom verksamhetnär faller under exempelvissom

banlagen kräverinte tillstånd, kan frågan återställningsåtgärder inteom
regleras myndighet vid tillståndsprövningen eller särskilt i samband medav

tillståndet upphör. stället får skyldighetenI följa direkt banlagen.att Dåav
det i de allra flesta fall bygger järnväg ochär då tillstånd ellerstaten som
liknande, såsom fastställelse jämvägsplan, inte kan beroendegöras attav av
säkerhet ställs, vi inte tillräckliga skäl införa bestämmelserattser om
ställande säkerhet för kostnader för återställningsåtgärder.av

I 6 § lagen införande miljöbalken föreslår vi ärenden harattom av som
inletts före miljöbalkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt
äldre bestämmelser, reglerna miljökvalitetsnonner skall tillämpasattmen om
omedelbart. En motsvarande ordning bör gälla enligt banlagen. Fråganäven

vilken tidpunkt bör väljas. Enligt vårär mening kan det lämpligt attsom vara
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tilllämnats inharfall då MKBdegälla ifårbestämmelseräldre en
ändringamasförebanlagenkap. §enligt 4godkännande 2förlänsstyrelsen

övergångsregler.behovnågotvi inteövrigtikrañträdande. I avser-
dågällaåterställningsåtgärder ävenvidtaskyldighetenbörFöljaktligen att

bestämmelser.äldreenligttillkommitjärnvägen

Författningskommentar4.3

bestämmelserAllmänna1 kap.

rörandebestämmelserfinnslagdennabestämmelserna iUtöver3 §
miljöbalken.miljöpåverkan i

byggandeärendenvidoch prövningplanläggning järnvägVid omavav
miljöbalken§kap. 5och 16§kap. 3kap., 5ochskall 43järnvägav

tillämpas.
hänsynskallunderhåll tasoch järnvägbyggandeplanläggning,Vid av

och allmännaenskilda intressen.till både

regler,balkensmiljöbalkenutanförlagar attsärskilt iintebehöverDet anges
dettafråga. Trotsåtgärden iellerverksamhetengällerocksåhuvudregel,som

banlagen. Sebl.a.införas imiljöbalken börsådan erinranvi att omenanser
1.3.avsnittäven

deni justbaranormaltregleraslagenligtmyndighetsutövningEn en
grundrättsligtillskall läggasreglermiljöbalkensmåndenlagen. Iaktuella

särskilt.föreskrivasdetmåstelagenligtmyndighetsutövningför annanen
in"kopplas ärdettapå sättlagmmstycket. Deandrasker iDetta som

ochNRLkap.och 3f.d. 2kap. MBoch 4hushållningsreglema i 3
miljökvalitetsnormer samtskall iakttamyndigheterbestämmelserna attom

överträds intemiljtillmedverkarverksamhet att enatt somny
fâr tillåtas.

nuvarandeparagrafensimeningenandrastycketTredje motsvarar
lydelse.

upphör ärpåbedrivits järnvägharverksamhetden§ När8 som
andravidtaochanläggningarbortskyldigverksamhetsutövaren att ta
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åtgärder för återställning den utsträckning det behövs föri förebyggaatt
och olägenheter framtiden.störningar i

Bestämmelsen och reglerar skyldigheten sedan verksamheten harär attny
upphört vidta åtgärder för de naturliga förhållanden rubbats skallatt som
återställas. framgårDe motiven avsnitt 4.2. kan anmärkasDetnärmare attav
miljöriskema kan tänkas bli mindre spåranläggningen får ligga kvar änom

förorenade flyttas. bör framhållasDet anläggningarvissaäven attom massor
och miljöer kan skyddade enligt lagen 1988:950 kulturminnenvara om
m.m.

2 kap. Järnvägsplan m.m.

1 § Den planerar bygga skall så tidigt möjligtjärnväg iattsom en som
planeringsprocessen ha samråd enligt 6 kap. första stycket miljöbalken§4
med berörda länsstyrelser, kommuner och ideella föreningar enligtsom

stadgar har till ändamål tillvarata naturskydds- miljöskyddsin-sina elleratt
den allmänhetmed kan bli berörd.tressen samt antassom

Efter samrådet skall den länsstyrelse områdeinom järnvägs-vars
projektet huvudsakligen beläget, enligt 6 kap. tredje stycket§ miljö-4är
balken, besluta projektet kan ha betydande miljöpåverkan. Vadantasom
gäller planer och planeringsunderlag skall kap.6 11-12 §§ miljöbalken äga
motsvarande tillämpning.

Paragrafen tidigare bestämmelsenDen kap. banlageni 2 § benämnsär lny.
fortsättningeni kap.2 1 c

Innehållet har kommenterats i Till skillnadavsnitt 4.2. vadnot som
föreslås beträffande väglagen, införsavsnitt 3.2, inget begrepp motsva-se
rande förstudier. stället föreskrivsI det så tidigt möjligt plane-iatt som
ringsprocessen skall ske tidigt samråd och länsstyrelsen därefter skallett att
besluta projektet kan ha betydande miljöpåverkan. Vad anförtsantasom som

samrådet i lagrådsremissen, 625 och huvudbetänkandet, del 2 68om s. s.
tillämpning vid banlagen.äger även

1 § planerar byggaDen skalljärnväg järnvägs-upprättaatta som en en
utredning. I järnvägsutredningen skall finnas redovisat olika utbyggnads-
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intealternativetmed attsinsemellansåväljämförasskallalternativ, somsom
järnvägsutbyggnaden.aktuelladengenomföra

ochmiljökonsekvensbeskrivninginnehållaskalljärnvägsutredningEn en
alternativ.väljaochutvärderakunnaförbehövs attuppgifter övrigtide som

miljökonsekvensbeskrivningar samtpåkravenförfarandet,gällerVad
ochstycketförsta§§§, 85-73skall 6 kap.planeringsunderlagochplaner

tillämpning.motsvarandemiljöbalken§§ äga10-12
länsstyrelserberördagodkännasskallMiljökonsekvensbeskrivningen av

järnvägsutredningen.den iininnan tas

banlagen.in ijärnvägsutredningförs begreppetparagrafen, ärI ny,som
4.2.avsnittikommenterasharDetta

tillanslutaMKBregler attbanlagenskommerbestämmelsen omGenom
såvälpåkraveninnebärmiljöbalken. Det attenligtgällerreglerde som

motiveringenDenskärpts. närmareharförfarandetutformningMKBzns som
banlagenireglernapåtillämpning ävenbestämmelser ägermiljöbalkenstill

ff.68del 2huvudbetänkandevårtff och623 s.lagrådsremissense s
ordningnuvarandebestämmelseförevarande motsvararstycket isistaDet

nedan.kap. 2 §2Jämförbanlagen. även§kap. 42enligt

skeskallmiljöbalkenkap.enligt J 7tillåtlighetsprövningb § Regeringens1
1kap.enligt 2järnvägsutredningupprättad agrundvalpå enav

första§lkap.22kraven iuppfyllaskalltillåtlighetansökanEn om
miljöbalken.stycket

föroch sörjatillåtlighetansökanhandläggaskallBanverket omen
tillfråganöverlämnayttrandemeddärefter egetutredningerforderlig samt

regeringen.

planeringsprocessenundertillfällevilketvidreglerarochParagrafen är ny
vadske,skalltillåtlighetsprövningregeringensjärnvägbyggandeför somav

handläggaskallmyndighetvilkenochinnehållaskall somansökansådanen
ansökan.

järnväg.§ Den1 avsomc ---
enskilda.orsakardeI ---
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Paragrafen den tidigare bestämmelsenmotsvarar i kap.2 1

2 § I järnvägsplanen skall den mark och de särskilda rättigheter anges som
behöver anspråk föri järnvägentas och för byggandet järnvägen. Omav
mark behöver anspråk medi tillfälligtas nyttjanderätt, skall det planenav

framgå vilken mark och under vilken tid den skall Planennyttjas.som avses
skall innehålla miljökonsekvensbeskrivning. Vad gäller kraven på miljö-en
konsekvensbeskrivningen planer och planeringsunderlagsamt skall 6 kap. 3

7 § och 10-12 §§ miljöbalken motsvarandeäga tillämpning. Miljökonse-
kvensbeskrivningen skall godkännas berörda länsstyrelser deninnanav tas
in i järnvägsplanen.

De skyddsåtgärder planen redovisas.---

förstaI stycket finns bestämmelser innehållet i jämvägsplan.om en
Trots MKB enligtatt upprättats l § i samband med jämvägs-en a

utredningen skall fördjupad MKB finnas i j ämvägsplanen. Detta beror påen
planeringen har kommitatt mycket längre och jämvägsplanen resulteraratt i

beslut visst jämvägsalternativatt ett väljs. Det bör observerasom 6 kap. 7att
§ MB, reglerar innehållet i MKB, uppställer krav bl.a.på redovisningsom en

alternativa platser, sådana möjliga, i fall därärav verksamhet kanom en
medföra betydandeantas miljöpåverkan.en

Även den MKB i jämvägsplaneskedetupprättas bör godkännassom av
länsstyrelsen i enlighet med vad gäller vid järnvägsutredning enligt 2som
kap. 1 Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 4.2.a

3 § Till järnvägsplanen skall fastighetsföreteckning fogas. fastighets-Ien
förteckningen skall, den mån dei berörs planen, redovisasav

gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen 1973:1149 och
samfälligheter enligt lagen 0000 med särskilda bestämmelser vatten-om
verksamhet till de fastigheterägarna deltarsamt anläggningarnai ellersom
samfälligheterna.

Om eller innehavare.en ---

I paragrafens första stycke har hänvisningen fjärdei punkten till vattenlagen
1983:291 bytts lagen 0000ut medmot särskilda bestämmelser om
Vattenverksamhet.
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upphävd.bliföreslåsParagrafen§4

berördagodkännasskallMKB avföreskrivs attparagrafenI ennu
jämvägsplanen.iindenlänsstyrelser innan tas

i jämvägs-MKBbeträffandereglermotsvarandeförelårvi attEftersom
kanoch 2kap. li 2injärnvägsplan tasrespektive autredning

upphävas.bestämmelseförevarande

skall 6Därvidgranskning.förjärnvägsplanställaskallBanverket ut§7 en
tillämpning.motsvarandemiljöbalken ägastycketförsta§kap. 8

särskild rätt.järnvägsplanEn ---
färdigställt.Vad ärsom ---

iMKBinnebäroch attutställelseförförfarandet enreglerarParagrafen
ställsjämvägsplanenmedsambandi attkungörasskalljämvägsplaneskedet

enligt 6alltallmänheten,förtillgänglighållasskall MKB:nDessutomut.
MB.stycketförsta8 §kap.

prövning.regeringensjärnvägsplan§ En8 ---
ianspråktagande.sådantplanenOm --- ochsamrådresultatetochmiljökonsekvensbeskrivningen avInnehållet i

fastställs.järnvägsplanendåbeaktasskallyttranden
och denkungörasskalljärnvägsplanfastställelsebeslutEtt avom

6 §kap.6enligthållitssamrådvilketmedlanddetmyndigheten iansvariga
informeras.miljöbalken

ochMKBzniinnehålletregelinförts attharstycketredje omSom ennytt
järnvägsplanbeaktasskall näryttrandenochsamråd enresultatet av

§9kap.6Iskett.hardettahurframgåbörjämvägsplanenfastställs. Av
prövning tillstånd.vidbestämmelsemotsvarande avfinnsMBstycketandra

vårtoch634lagrådsremissenframgår s.motivenDe avnärmare
80del 2huvudbetänkande s.

sådanEnkungöras.börjämvägsplanfastställelsebeslutEtt avom
detimyndighetskall denstycket. Dessutomfjärdeiföreslåsbestämmelse

informeras.hållitssamrådvilketmedland
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft deni

Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om
det ärendet ingåri miljökonsekvensbeskrivning har överlämnats tillen som
länsstyrelsen för godkännande vid denna lags ikraftträdande. Bestäm-
melserna miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.om

Övergångsbestämmelserna har kommenterats i avsnitt 4.2.
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1957:297Luftfartslagen5 i

ireglernadetupplysas, utöverskall attluftfartslagenIFörslag:
påtillämpligakanmiljöbalkenregler ifinns varalagenden som

verksamheten.
huvud-vilka iinförsmiljökonsekvensbeskrivningarRegler om

miljöbalken.enligtgällerbestämmelsertill deanslutersak som
miljön.vidläggasdagiviktskall änvillkortillstånds störreI ett

villkor.ändradeellermedförenasskall kunnatillstånd nyaEtt
verk-beroende attkunnaskall görastillstånd avEtt

återställning.förkostnadernaförsäkerhetställersamhetsutövaren
skyldig atttillståndshavarenskallupphör,tillstånd varaOm ett

återställningsåtgärder.vidta
gällaskall ävenflygplatserallmännaföruppställskravDe som

anläggningar.tillståndspliktigaandraför

innehållLagens1

karaktär,skiftandebestämmelserantalinnehåller stort avLuftfartslagen ett
indelad iärstraffrättsliga. Lagenochoffentligrättsligacivilrättsliga,såsom

ochkapitel14innehåller omluftfart encivilavdelningar,två somomen
endainnehåller ettstatsändamålförluftfartoch somluftfartmilitär annan

bestäm-bl.a.innehålleravdelningenförstaparagrafer. Denkapitel treom
besätt-miljövärdighet,ochluftvärdighetsåsomflygplanen,melser omom

flygplatser,flygplanen,ombord påordningenluftfartscertifikat,ochningama
räddningstjänst,ochflygsäkerhetflygtrañk,kommersielltilltillstånd

skadeståndsansvar.ochflygtransporterförvillkoren
påkravställer att1986:171luftfartsförordningenochLuftfartslagen

kap.3Iluftfart.vidanvändsdå demiljövärdigaskallluftfartyg vara
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luftfartslagen finns bl.a. bestämmelser luftfartygs miljövärdighet. I l §om
förskrivs luftfartyg skall luftvärdigaatt och miljövärdiga då de användsvara
vid luftfart. Enligt l § tredje stycket luftfartyg miljövärdigt, detettanses om

konstruerat, byggt,är och hållet i stånd påutrustat sådant det inteett sätt att
orsakar skada buller eller luftförorening eller liknandegenom genom annan
störning.

I princip skall luftfartyg registrerat förett få användas. En sådanattvara
registrering förutsätter Luftfartsverket utfärdatatt s.k. miljövärdighets-ett
bevis. I sådant bl.a.ett uppfyller vissa kravatt i frågamotorernaanges om
buller och utsläpp luftföroreningar. Luftfartsverket har utfärdat före-av
skrifter de krav skall ställas. Kravnivåema har utarbetats i inter-om som
nationellt samarbete.

Bestämmelserna i 6 kap. luftfartslagen flygplatser och markorga-om
nisationen i övrigt anknutna tillär naturresurslagen. Om flygplatser gäller
bl.a. följande. Flygplatser och andra anläggningar för luftfarten skall
uppfylla säkerhetens krav 1 §. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter luftvägar och luftrum 2 §.om
Flygplatser för allmänt bruk, allmänna flygplatser, får inte inrättas eller
drivas tillstånd regeringen ellerutan den myndighet regeringenav
bestämmer 4 Tillstånd§. får beviljas bara hinder inte hänsynmöterom av
till det allmänna. Vid prövningen skall hänsyn, förutom till tillannat, tas
markförhållandena, störningar kan uppkomma för omgivningen och tillsom
totalförsvaret. Därvid kan anmärkas flygplatser med instrumentbanaatt över
1 200 tillståndspliktigaär enligtmeter miljöskyddslagenäven medan övriga
flygplatser anmälningspliktiga. Vidär tillståndsprövningen enligt luftfarts-
lagen skall naturresurslagen tillämpas 5 §. Villkor kan föreskrivas för
tillståndet 6 §, också under angivna förutsättningar kan återkallas 7som
§. Allmänna flygplatser får inte i bruk innan de har godkänts.tas
Godkännandet skall förenas med villkor och kan under vissa förutsättningar
återkallas 9 §. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
föreskriva vilka flygplatser får användas vid olika slag luftfart 12 §.som av

Luftfartslagen anknöts till naturresurslagen under riksdagsbehandlingen
den sistnämnda lagen efter förslag Bostadsutskottet BoU 1986/ 87:3av av s.

14, BoU 1986/87:4 43. Utskottet ansåg detta väl motiverat bl.a. meds.
hänsyn till lagen reglerar tillkomsten anläggningaratt har storav som
påverkan på omgivningen.

Vad beträffar enskilda flygplatser finns inte något krav på tillstånds-
prövning luftfartslagen.i ställetI räcker det enligt luftfaftsförordningen60 §
med sådan flygplats anmäls till Luftfartsverketatt innan den bruk.itas
Luftfartsverket kan då förbjuda flygplatsen inrättas eller föreskriva villkoratt
för detta. Om enskild flygplats uppfyller kraven för allmän flygplats, kanen
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enskildgodkändkallasdåflygplatsen,godkännaLuftfartsverket som
luftfartsförordningen.flygplats 61 §

miljöbalkentillAnpassningen5.2

allmännaförtillståndspliktnärvarande storaförfinnsframgåttSom en
enligtPrövningmiljöskyddslagen.luftfartslagensåvälenligtflygplatser som

ochUmeåNorrköping,iflygplatsernabl.a.skettharmiljöskyddslagen av
beslutatårunderregeringenharSundsvall-Härnösand. omDessutom senare

tredjeArlandaskanHärnaturresurslagen. nämnasenligttillåtlighetsprövning
deförutsättasfår attKarlstad. Detflygplats iMellerudstorpsochrullbana

kommermiljöskyddslagen attenligttillståndspliktiga varaflygplatser ärsom
medvetna attfulltviutredningenI ärmiljöbalken. omenligtså även

såsamordnasborde attlagarnaolikadeenligt enprövningsförfarandena
idag.gällervadtillförhållandeiskapasordning somtydligare

och juli1994decemberiregeringentillskrivelserockså iLuftfartsverket har
luftfartslagstiftningeniförändringarbehov somsammanställt de1995 av

förutredare atttillsätterregeringenföreslagitoch attuppkommit enäven
1996:32.dir.skettocksåharSålagstiftningen.helaöversyngöra aven

denpåindjupareuppgiftsin attdet inteMiljöbalksutredningen somser
ställetfår iproblemen tasföreligger. Desamordningsproblematik uppsom

idirektiven,framgårocksåvilketluñfartslagstifmingen, avvid översynen av
bl.a.börutredaren överframhållersärskilt att seregeringenvilka

flygplatser.förnaturresurslagstiftningochmiljö-samordning nyaav
faller inomdensådanluftfartslagen attregleras i ärverksamhetDen som

deexempelvisföljdtillfårvilket atttillämpningsområde,miljöbalkens
huvudregel,MB,kap.i 2finnshänsynsregler upptagna somallmänna som

luftfartslagen.enligtverksamhetsutövareoch tillämpasbeaktasskall av
ochflygplatserbehandlarluftfartslagen,kap.6haridagRedan som

nämligenstadgas att,§hänsynskaraktär. I 5regelmarkorganisation, aven
bl.a.tillskallhänsynflygplatser, tastill allmännatillståndprövningvid av

omgivningen.föruppkommakanstörningar som
ellerverksamhettillämpasskall ävenmiljöbalkenReglerna i enom

omfattasocksåtillämpningsområdebalkens avomfattasåtgärd avsom
enskilda lagendendet iOmluftfartslagen.exempelvislagstiftning,annan

frågaregleraravseendensärskildai sombestämmelser enfinns som



310 Avsnitt 5 SOU 1997:32

omfattas miljöbalken skall enligt kap.1 första3 § stycket ställetMB iav
gälla vad deni enskilda lagen.sägssom

För undantag från balken bör det normalt krävasutgöraatt att
bestämmelsen preciserar vilka slags miljöhänsyn skall eller vilkentassom
slags prövning skall ske, exempelvis lokaliseringsbedömning.som en

bakgrundMot det sagda måste regeln i kap. hänsyn6 5 skallatt tasav
till kanstörningar uppkomma för omgivningen, så allmäntsägassom vara
hållen den inte undantag från miljöbalken.utgöratt ett

Reglerna hushållning med i 2 och kap.3naturresurserom
naturresurslagen återfinns i 3 och kap.4 kap. finnsMB. I l 2 § MB
dessutom bestämmelse med den innebörden och kap. skall3 4 MBatten
tillämpas bl.a. enligt vad föreskrivet i vissa angivna lagar, exempelvisärsom
luftfartslagen. kap. tredjeI 6 5 § stycket luftfartslagen finns lcnytningen till
naturresurslagen. Bestämmelsen skall ändras den tillså hänvisar och3 4att
kap. MB.

Miljöbalken innehåller vidare den bestämmelsen myndigheter skallatt
iaktta miljökvalitetsnormer de planerar och planläggernär prövarsamt
tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden 5
kap. 3 § MB. Reglerna skall tillämpas vid tillståndsbeslut enligtäven
luftfartslagen.

Av 6 kap. § följer miljökonsekvensbeskrivningl MB MKB skallatt en
bifogas ansökan tillstånd eller tillåtlighet enligt miljöbalken elleren om
föreskrifter meddelats med stöd balken. de flygplatserFörsom av som
kommer kräva tillstånd enligt miljöbalken blir således den regelnatt
tillämplig. närvarandeFör stadgar förordningen6 § 1991:738 om
miljökonsekvensbeskrivningar skyldighet bifoga tillMKB ansökanatten en

tillstånd till allmän flygplats enligt kap.6 4 § luftfartslagen. En MKBom
skall finnas fortsättningsvis vid tillståndsprövning enligt luftfartslagen,även

flygplatsen så den samtidigt kräver tillstånd enligtäroavsett stor attom
miljöbalken. Frågan hur fonnaliserad och omfattande enligtMKB:när
luftfartslagen bör hur förfarandet i samband med upprättandet börsamtvara

utformat.vara
Bestämmelserna MKB i miljöbalken bör utsträckningi så storom som

möjligt få tillämpning lagarMKB i utanför balken.även
Vad först gäller innehållet i miljöbalkenMKB skillnad pågören om

verksamheten kan ha betydande miljöpåverkan eller inte kap.6 §7antas
MB. Det saknas enligt vår skälmening ha andra regler inomatt
luftfartslagens område gäller enligt miljöbalken. Bestämmelsen i 6än som
kap. 7 § MB skall därför tillämpas på enligt luftfartslagen.MKBäven

Vad förfarandet finns regler i miljöbalken tidigt samråd, beslutavser om
betydande miljöpåverkan, utökat samråd med miljökonsekvens-om
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godkännande,sig,tillfälleallmänhetens yttraattkungörande,bedömning,
kostnader.ochprövningvidMKBbeaktande av

såiluftfartslagen storenligtordningenbörnämndestidigareSom
miljöbalken.enligtgällerdenliknamöjligtutsträckning somsom

trafik-eftersomtrafikområdet,speciella inomdockFörhållandena är
såsomroller,ochuppgifterflerahakanLuftfartsverket,däriblandverken,

granskningsmyndighet.ochexploatörbeslutsmyndighet,
tidigtimåste ettMKB-förfarandet startaunderstrykasärskilt attvillVi

planeringsprocessen.skede av
ochmiljöbalkenenligttillståndsprövas ävenskallflygplatsdåfallI

haskälintefinns atttillämpligablirdärförMBkap.6ibestämmelserna
MKBmedförfarandetangående somluftfartslagenireglerutförligasamma
nedanVadtillståndsplikt. omföreskriver angessommiljöbalken intedå

enligtföreliggersamtidigttillståndsplikt intedärgällerförfarandet
miljöbalken.

ochlänsstyrelserberördamedskesamrådskallMKB upprättasInnan en
länsstyrelse inomdenskallsamrådetEfternärboende.exempelvisenskilda,

frågaibeslutabedrivasskallhuvudsakligen omverksamhetenområdevars
falldet attFörmiljöpåverkan.betydandehakanverksamheten antas

utökatsådantskallmiljöpåverkanbetydandehakanverksamheten antas
MB.5-6kap.6föreskrivs iskesamråd som

miljöpåverkan,betydandemedförakanverksamheten antas enNär
Ävenskall kungöras.MKBstycket MBförsta att§8kap.6föreskrivs i en

därefterskallMKB:ngälla.ordningdennabörområdeluftfartslagenspå
dettaGenomsig.tillfällefår yttraattallmänheten,förtillgänglighållas som

dentillhänsynmyndigheter störreatt tapåverkamöjlighet attenges
intressen.enskildes

skall dengjortsMKB:nkompletteringeventuellochskettdetta avNär
läns-innebärGodkännandet attlänsstyrelser.berördasamtligagodkännas av

samladförunderlagtillräckligt enMKB:n utgör ettstyrelsen attanser
miljö,exempelvispåinverkanverksamhetensplaneradedenbedömning av

såledesinnebärGodkännandetmedhushållning naturresurser.ochhälsa
någotdet inte ärunderstrykavill attVigodkänns.kvalitetenendast att

projektetellergodtaskanmilj omtillställningstagande om
beslutLänsstyrelsens51.l995/96:2 omjfrgenomföras s.bör prop.

första9 §kap.jfr 6överklagas,kunnaskall inteMKBgodkännande av
MB.stycket

detbörMBstycketandra8 §kap.i 6föreskrivsvadmedenlighetI som
deiskall kungörastillståndbeslutbestämmelse att ettinföras omomäven en

kungjorts.tidigarefall MKB:n
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I samband med prövningen tillstånd bör det också finnasav en
lagstadgad skyldighet beakta innehålletatt i MKBzn och resultatet samrådav
och yttranden jfr 6 kap. 9 § andra stycket MB.

När det gäller kostnaderna bör den skyldigär MKB:n ståatt upprättasom
för dessa. Så fallet enligtär miljöbalkenäven 6 kap. 10 § MB.

Beträffande flygplatser samtidigt kräver tillstånd enligt miljöbalkensom
bör, förutom vad kravetnämnts på innehålletatt i MKB:n enligtsom 7om
kap. 7 § MB skall gälla, kap.6 9-10 MB motsvarandeäga tillämpning,
dvs. reglerna tillståndsmyndigheten skallatt MKB:npröva uppfyllerom om
uppställda krav och beakta innehållet i MKBzn vid prövningen samt attom
den skyldigär MKBzn skallupprättaatt stå för kostnaderna.som

Skydd områden och djur- och reglerasväxtarter i och7 8 kap.av MB.
Sådana bestämmelser skall beaktas vid tillståndsgivning enligt luftfartslagen.
För detta behövs ingen hänvisning till miljöbalkens regler.

När tillstånd meddelas, får enligt kap.6 6 luftfartslagen§ föreskrivas
villkor för tillståndet. Det inte i lagtextennärmare vilkaanges typer av
villkor då kan bli aktuella. föreslårVi paragrafen ändras så detsom att att
framgår tydligt villkor kan och skall föreskrivasatt till skydd för bl.a. miljön.

Luftfartslagen saknar bestämmelser tillstånd kan förenas medattom nya
eller ändrade villkor. Det enligt vårär mening lämpligt sådanaatt
bestämmelser införs. Hänsyn till tillståndshavaren detta inte bör fågör att
ske vidare. Som förutsättningutan bör gälla det verksamhetenatt genom
uppkommit någon betydande olägenhet inte förutsågs tillståndetnärsom
meddelades eller verksamheten medverkaratt till miljökvalitetsnonnatt en
överträds.

En nyhet med miljöbalken regeringenär skall tillåtlighetsprövaatt
flygplatser med banlängd minst 2 100 17 kap. l § 21 MB.meteren av
Prövningen bör ske i tidigt skede i planeringsprocessenett innan lokalise-
ringen blivit alltför låst och kostnader lagts nedstora i projekteringen. Då ges

möjlighet föräven regeringen samlat bedöma flera lokaliseringsaltemativatt
sådana aktuella. Somär anförts kommer de flygplatsernaom medstora

sannolikhetstörsta tillståndspliktigaatt enligt miljöbalken.även Ivara
sådana fall kommer ansökan vanligt in till den myndighetattsom ges som
har sådanpröva ansökanatt enligt miljöbalkens regler. Det kanen -
anmärkas vi i 24 lagen§ införandeatt miljöbalken föreslagitom attav
flygplatser börjat anläggas före den l januari 2001 inte behöversom prövas
enligt bestämmelserna obligatorisk regeringsprövning. föreslagnaDenom
regeln hindrar inte regeringen framatt till nämnda tidpunkt prövar
flygplatsen efter förbehåll.

I 28 kap. l § föreslårMB vi ordning där myndigheter har rätten att
tillträde till exempelvis fastigheter och anläggningar för kunna fullgöraatt
sina uppgifter enligt miljöbalken. Bestämmelser myndighets tillträdesrättom
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luftfartslagen.stycketandraochstycket 2 §fjärde§kap. 1också i 6finns
följdSomflygsäkerhet. attbakgrundtillsynfråga avdå enmotDet är avom

tillanledningbestämmelser intemiljöbalkenssyftenolikahar såreglerna ger
luftfartslagen.ändring i

bestämmelserfinnsnaturresurslagentillanknutna omolika lagar ärI som
ochbortanläggningarviktigtså tasvälåterställningsåtgärder. attDet är

upphörtharVerksamhetenutplånasövrigti närverksamheten ävenspåren av
tillståndettillknytas närlämpligenkanTidpunktenluftfartslagen.enligt
verkligenåterställningsåtgärderförförutsättningarnaöka attupphör. För att

säkerhet.ställaåläggaskunna atttillståndshavarenbörvidtas,
harärendenviföreslårmiljöbalken attinförande somlagen6 §I avom

enligtbedömasochhandläggasskallikraftträdandemiljöbalkensföreinletts
tillämpasskallmiljökvalitetsnormerreglernabestämmelser, attäldre ommen

luftfartslagen.enligtärendenvidgällabörordning ävenomedelbart. Denna
träder iändringarnadagdenhar gjortsansökanalltsåbliravgörandeDet om

viSomMKB.gällervadsärskiltbetydelsefårbestämmelsesådankraft. En
miljö-tillÖvergångsbestämmelserangåendedelbetänkandevårtanför i

tidenunder närmastansökaninfår den att36balken, ge enavsersoms.
tilldenne attframförhållningsådan attikraftträdande ha serbalkensefter en

fårsituationerspeciellavissaIansökanuppfyllda görs.närbalkens krav är
uppfyllda.krav intesamtliga ärövergångsskede attaccepterasdock idet ett

någotinteviövrigtluftfartslagen. Ienligtärendengäller serDetta även -
hartillståndbörFöljaktligenÖvergångsbestämmelser. ett sombehov av

ellerytterligaremedförsesikraftträdande kunnaändringamasföremeddelats
beroende attochbestämmelserna görasdeenligt avvillkorändrade nya

återställningsåtgärderVidare böråterställningsåtgärder.förställssäkerhet
upphört.tillstånd haräldresedankrävas ettkunna även

Författningskommentar5.3

övrigtimarkorganisationenochFlygplatser6 kap.

flygplatsen.drivaTillstånd får§5 ---
regionen.iAvser prövningen ---

rörandebestämmelserfinnslagdennabestämmelserna iUtöver
miljöbalken.miljöpåverkan i
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Vid tillståndsprövningen skall 3 och kap., kap.4 5 3 § och kap.16 5 §
miljöbalken tillämpas.

Tillstånd får avvikelser göras.---

Det behöver inte särskilt i lagar utanför miljöbalken balkens regler,attanges
huvudregel, också gäller verksamheten eller åtgärden ñåga.i dettaTrotssom

vi sådan erinran miljöbalken böratt införas i bl.a. luftfartslagen.anser en om
Se avsnitt 1.3.även

En myndighetsutövning enligt lag regleras normalt bara i just denen
lagen. I den mån miljöbalkens regler skall läggas till rättslig grund för
myndighetsutövning enligt lag måste det föreskrivas särskilt. Dettaen annan
sker i fjärde stycket. De lagrum på detta kopplas insätt ärsom
hushållningsreglema i och kap.3 4 MB f.d. 2 och kap.3 NRL och
bestämmelserna myndigheter skall iaktta miljökvalitetsnormerattom samt

verksamhet medverkar tillatt miljökvalitetsnonn överträds inteattny som en
får tillåtas.

5 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå ansökan tillstånd.ia en om
Innan miljökonsekvensbeskrivningen skall denupprättas attsom avser

ansökaninge ha samråd enligt kap.6 första§4 stycket miljöbalken med
berörda länsstyrelser och enskilda förekommande fall,i med Luft-samt,

fartsverket.
Vad gäller förfarandet kraveni på miljökonsekvensbeskrivningzrövrigt,

planer och planeringsunderlag skall kap.6samt 3 tredje4 § stycket, 5-8
§§ och 10-12 miljöbalken§§ motsvarande tillämpning.äga

Innan ansökan tillstånd skall miljökonsekvensbeskrivningenprövasom
godkännas länsstyrelsen. Beslutet får överklagas.inteav

Innehållet miüökonsekvensbeskrivningeni och resultatet samråd ochav
yttranden skall beaktas vid tillståndsprövningen.

tillståndNär till flygplatsen, förutom enligt detta kapitel, krävs enligt
miljöbalken gäller andra-femteinte styckena. Då skall stället 6 kap. 3i 7

9-12 miljöbalken§§ tillämpas.

Av 6 § förordningen 1991:738 miljökonsekvensbeskrivningar följer attom
MKB skall bifogas ansökan tillstånd enligt 6 kap. 4 §en en om

luftfartslagen. Någon formell skillnad fallenpå de där Luftfartsverket självt
initierar ärendet och där ansökan kommer från kommun, bört.ex.annan, en
inte finnas.



5 315Avsnitt1997:32SOU

luftfartslagensparagrafen kommerinförs ibestämmelserdeGenom som
miljöbalken. Detgäller enligtde reglertillanslutaMKBregler att somom

skärpts.förfarandet harutformningsåväl MKB:nspåkraveninnebär att som
tillämpningbestämmelsermiljöbalkens ägertillmotiveringenDen närmare

och Vårt623lagrådsremissenseluftfartslagenreglerna ipå s.även
ff.68huvudbetänkande del 2 s.

enligtidaggällervadtillansluterstycketfjärdeBestämmelsen i som
byggande järnväg.1995:16491971:954 och lagenvägkungörelsen avom

denmyndighet ängod ordningmeningvår attenligt somDet är annanen
MKB:n.får godkännaexploatörsjälv är

resultatetochinnehållet i MKB:nregelinförsstycketfemte att avI omen
tillstånds-prövningsamband medbeaktas iskallyttrandensamråd och av

vidbestämmelsemotsvarandefinnsstycket MBandrakap. 9 §6ärenden. I
framgårmotivenmiljöbalken. Deenligttillstånd närmare avprövning av

80huvudbetänkande del 2och vårt634lagrådsremissen s.s.
beträffandekravställasdet intekanavsnitt 5.2anfört iviSom samma

före-tillståndspliktdåsituationerMKBupprättandevidförfarandet av
fallet.intedetta ärmiljöbalkenochluftfartslagen närbådeenligtligger som

tillståndspliktdå ärsituationerreglerarstycket,sistaframgårDet somav
båda lagarna.enligtföreskriven

skallflygplatsenhurvillkormed deförenasskalltillstånd6 § Ett om
skadamotverkaellerbegränsaförbehövsoch begagnasanordnas attsom

och främjaellerhälsa omgivningenmänniskorspåolägenhet eneller
förföreskrivasvillkorfårDessutommedhushållninghållbar naturresurser.

enskildochandra allmännaskydda intressensäkerheten samttryggaatt
rätt.

denföreskrivasvillkorfårmeddelas regeringen,tillståndet avNär av
bestämmer.myndighet regeringen

-uförbehållasfårTillståndet staten.

nuvarandeimeningenstycket förstaförstadelvisstycketFörsta motsvarar
nuvarandeimeningenandrastycketförstastycketAndralydelse. motsvarar
nuvarandestycket imed andrastycketTredje överensstämmerlydelse.

lydelse.
behovetmarkeratydligareförändras attparagrafenföreslår att avVi att

skallsärskiltmedhushållningenochmiljön naturresurserhälsan,skydd för
villkor.fråganbedömningenvidbeaktas omav

flygsäkerhetentillgodoseockså tillemellertidsyftarlag attFörevarande
intressenallmänna änandraavvägningtill gentemotävenoch i övrigt en
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miljöintressena liksom enskilda Villkorintressen. måste kunnagentemot
meddelas till skydd för flygsäkerheten och andra allmänna intressen än
miljöintressen liksom till skydd för enskild rätt.

6 illståndsmyndigheten får§ T förena tillstånd med ytterligare elleretta
ändrade villkor, det verksamheten uppkommer betydande olägen-om genom
het förutsågs tillståndet meddelades verksamhetenellerinte närsom om
medverkar till miljökvalitetsnorm enligt miljöbalkenkap. §5 Iatt en
överträds. -

Paragrafen saknar motsvarighet lagensi nuvarande lydelse. Enligt
bestämmelsen får tillståndsmyndigheten ändra de villkor meddelats isom
tillståndet och förena tillståndet med ytterligare villkor. Förutsätt-även
ningarna för detta det har uppkommit oförutsedd betydandenågonär att
olägenhet eller verksamheten medverkar till miljökvalitetsnonnatt att en
överträds.

6 b tillstånd får för§ Ett giltighet beroende densin göras attav som avser
bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för skyldighetsinatt

enligt bort anläggningar och7 § vidta andra åtgärder för återställ-att taa
Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver ställaning. inte

säkerhet.
Om det kan den ställda säkerheten tillräcklig, fårinte ärantas att

tillståndsmyndigheten besluta ytterligare säkerhet.om
fråga beskafenhetenI säkerheten gäller kap.2 25 § utsök-om av

ningsbalken. Säkerheten skall tillståndsmyndigheten förvarasochprövas av
länsstyrelsen det län där verksamheten bedrivs.iav

Skyldighet ställa försäkerhet återställningsåtgärder bör huvudregelatt vara
vid ingrepp i beaktansvärd omfattning. enlighet med vadInaturen av som
föreskrivs i 16 kap. bör och kommun3 § MB befriade från ställastat attvara
säkerhet.

tillståndshavare7 § Om väsentlig mån åsidosätter villkoren förien
verksamheten, får återkalla tillståndet. gäller, detDetsammaregeringen om
måste tillståndshavaren fullgörakan förpliktelser ifrågainte sinaantas att

anläggningen och dess drift.om
tillståndet återkallaOm tillståndet.---
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föreskrift ändrats till villkor.ordetparagrafen harI

innehafthardenupphör gällatillståndOm§ är7 senastattett soma
ochanläggningaromfattning det behövs bortdentillståndet skyldig i taatt

för återställning.andra åtgärdervidta
har bestämtsåtgärdervidta sådanaskyldigheten inteOm att genom

tillståndsmyn-ellerskall frågantillståndet,villkor regeringenprövasi av
tillståndet upphör.samband meddigheten i att

ålagts honom,hariakttar vadhaft tillståndetharden inteOm somsom
åtagan-fullgörahonomvid förelägga sinatillståndsmyndighetenfår vite att

skall delges.Vitesföreläggandetden.

harförhållandennaturligamöjlighet föreskrivabör finnasDet att att somen
Fråganupphör.verksamhetenåterställasverksamhet skallrubbats närav en

flygplatserolika Eftersomregleras på äråterställningsåtgärder kan sätt.om
fråganordningrimligdetanläggningarlånglivade attrelativt vara ensynes

upphör.tillståndetsamband medtillståndsmyndigheten iskall attprövas av
villkor iskyldigheten kan bestämmasdock hindrabör inteDetta att genom

tillståndet.

och drivatillstånd fördet krävs inrättafår föreskriva8 § Regeringen attatt
Frågorflygplatser.luftfarten allmännaföranläggningarandra änäven om
myndigheteller denför dettavillkorentillstånd och regeringenprövas avom

§§.bestämmelserna 5-7gällerDärvid ibestämmer.regeringen a

flygplatser börställs allmännapåtillagd. kravDeSista meningen är som
radioanläggningar.ochtlygfyrarsåsomandra anläggningar,gälla även

Övergångsbestämmelser

kraft denträderlagDenna i
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Ett ärende tillstånd till allmän flygplats skall handläggas bedömasochom
enligt äldre bestämmelser, ärendet har inletts före denna lags ikraft-om
trädande. Bestämmelserna miljökvalitetsnormer skall dock tillämpasom
omedelbart.

Övergångsbestämmelsema har kommenterats i avsnitt 5.2.
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inrättande,1983:293Lagen6 om

allmänavlysningochutvidgning av

hamnallmänochfarled

denireglernadetupplysas,skall utöverfarledslagen attIFörslag:
påtillämpligakanmiljöbalkenregler ifinnslagen varasom

verksamheten.
huvud-vilka iinförsmiljökonsekvensbeskrivningarRegler om

miljöbalken.enligtgällerbestämmelsertill deanslutersak som
fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen av

skallfarledallmänhurföreskriftermeddelamiljöskäl enom
och begagnas.ordnas

innehållLagens6.1

farledallmänavlysningochutvidgninginrättande,1983:293 avLagen om
skallåtgärdersådanafrågorinnebärfarledslagen atthamnoch allmän om

regeringen.principhandhas iPrövningenordning.administrativi avprövas
eftertillkomst ettmed lagenssambandiståndpunktDenna togs

skulleverketanfördeSjöfartsverket, attremissyttrande varasomav
kundedetvarförfarleder,allmännaflertaletfall varaiinnehavare vartav

ochfrågorsådanabeslutande iskulleocksåverketinkonsekvent att vara
särskilda tvångsrätterdesjälvtsigtillerkännabefogenhet bl.a.därmed attges

ansågsBeslutanderättenfarled.allmänförklaringenmedföljer enavsom
prop.Sjöfartsverkettilldelegeraskunnautsträckningvissdock i

144.1981/822130 s.
materielladeenligtbeslutanderättdelegeratocksåharRegeringen
inrättande,1983:814förordningenverket itilllagenibestämmelserna om

Anläggningarhamn.och allmänfarledallmänavlysningochutvidgning av

l l 17-0268
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och åtgärder i behövs för allmänvatten farled eller allmän hamnsom en
skall vattendomstolprövas enligt vattenlagen med för regeringenrättav men

tillåtlighetenatt pröva viktiga företag.av
En farled betecknar område i vilket för båtarett och skepp. kanDenman

utmärkt behöver inte det. Farled således geografisktärvara men ettvara
begrepp. Allmän farled däremot inte geografisktär begreppett utan ett
rättsligt. endaDen innebörden farled allmän iatt är är attav en man
vattenlagens mening får rådighet dvs. erforderligöver Vattnet, rätt över
vattenområdet, för kunna ansöka hos vattendomstolatt utföraattom
vattenföretag. Det vanligaste farleden först har ñmnits,är därefter haratt
hamnen byggts och slutligen har leden gjorts till allmän farled. Farleder har
ofta Sjöfartsverket innehavare nyttjas i princip alla. Betydelsensom men av

innehavare allmän farledatt något oklar.ärav vara av
Hamnar byggs med stöd reglerna i vattenlagen och plan- ochav

bygglagen. Inrättandet hamnar inte Sjöfartsverkets uppgift.är Arbetar-av
skyddsstyrelsen och kommunala myndigheter för hur hamnaransvarar
utnyttjas.

Farledslagen knuten till naturresurslagen.är Anlcnytningen kom till
års1991 miljöpolitiska beslut. Genom beslutet infördes i lagen,l §genom a

vari föreskrivs vid prövning ärenden enligt lagen,att, naturresurslagenav
skall tillämpas. I 1990/91:90 En god livsmiljö motiverades ändringenprop.
med inrättande och utvidgning allmänna farlederatt och allmänna hamnarav
i vissa fall innebär ingrepp i miljön kan föranledastora behovsom av
prövning hos regeringen enligt kap.4 2 § naturresurslagen, dvs. fall när
regeringen förbehåller sig prövningen enligt lagen 459.

I samband med lagens tillkomst anförde departementschefen att en
naturlig utgångspunkt för vad i framtiden bör omfattas begreppetsom av
allmän farled bör aktuella transportpolitiska bedömningar. Vissavara
farleder kan bedömas särskilt lämpliga för handelstonnaget.ex. störrevara
med ofta miljöfarlig last medan andra bör trafikeras främst mindre fartyg,av

fritidsbåtar. Det givet kravet farledsanordningart.ex. påär måsteatt avpassas
efter de risker den aktuella trafiken medför och de samhällsintressen den

prop. 1981/822130 142.representerar s.
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miljöbalkentillAnpassningen6.2

undvikaförtillämpasskall attbestämmelserfinnsNDSmiljöbalkenI som
påpåverkannegativinnebäråtgärderochverksamheterslagsolika enatt

ellerbedriverAllamedhushållningenoch naturresurser.miljön somhälsan,
allmärmafölja deskallåtgärdvidtaellerverksamhetbedriva enatt enavser

gällerskyldighetenDenkap. MB.i 2finnshänsynsregler upptagnasom
hamn.allmänfarled och iallmänverksamhet pådenbl.a. utöversåledes som

kap.och 3i 2medhushållning naturresurserReglerna om
finnsMB§2kap.I lMB.kap.och 4återfinns i 3naturresurslagen
skallMBkap.och 43innebördendenmed attbestämmelsedessutom en

exempelvislagar,angivnavissaiföreskrivetvadenligtbl.a. ärtillämpas som
naturresurslagen.tillknytningenfinnsfarledslagen§I 1farledslagen. a

MB.kap.och 4till 3hänvisardenändras såskallBestämmelsen att
skallmyndigheterbestämmelsenden attvidareinnehållerMiljöbalken

prövarplanläggeroch samtplanerardemiljökvalitetsnormer näriaktta
5anmälningsärendenochdispensergodkännanden,tillstånd,tillåtlighet,

vidmiljökvalitetsnormer äveniakttaskallMyndigheterMB.kap. 3 §
tillstånd inteMB,§16 kap. 5bör attfarledslagen. Dessutomtillämpning av

miljökvalitetsnorrntillmedverkarverksamhet attförmeddelas enfår somny
farledslagen.enligtvid besluttillämpningmotsvarandehaöverträds,

skallMKBmiljökonsekvensbeskrivningföljerMB§kap. l att6Av en
ellermiljöbalkenenligttillåtlighetellertillståndansökanbifogas omen

dock inteföljer attdettabalken. Avstödmedmeddelatsföreskrifter avsom
stadgar 8närvarandeFörfarledslagen.enligtärendeniskall finnasMKBen

skyldighetmiljökonsekvensbeskrivningar1991:738 enförordningen§ om
avlysningochutvidgninginrättande,ansökan avtillMKBbifogaatt omen

följafortsättningenskall ipå MKBKrav avharrm.allmänellerfarledallmän
börMKB:nomfattandeochformaliserad varahurFråganfarledslagen. är

utformat.upprättandet börmedsambandförfarandet ihur varasamt
utsträckningsåbör imiljöbalken stor somiMKBBestämmelserna om

balken.utanföri lagarpå MKBtillämpningfåmöjligt även
påskillnadmiljöbalkenMKBinnehållet i gör omgällerförstVad en

7 §kap.6inteellermiljöpåverkanbetydandehakanverksamheten antas
farleds-regler inomandrahaskälmeningvårenligt attsaknasMB. Det

kap. 7i 6Bestämmelsenmiljöbalken.enligtgällerdeområdelagens än som
farledslagen.enligtpå MKBtillämpasdärförskall även§ MB

beslutsamråd,tidigtmiljöbalkenregler ifinnsförfarandetVad omavser
miljökonsekvens-medsamrådutökatmiljöpåverkan,betydandeom
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bedömning, kungörande, allmänhetens tillfälle sig, godkännande,att yttra
beaktande MKB vid prövning och kostnader.av

Som tidigare nämndes bör ordningen enligt farledslagen i så stor
utsträckning möjligt likna den gäller enligt miljöbalken.som som

Förhållandena dock speciella inomär trafikornrådet, eftersom
trafikverken, däribland Sjöfartsverket, kan ha flera uppgifter och roller,
såsom beslutsmyndighet, exploatör och granslmingsmyndighet.

Vi vill särskilt understryka MKB-proceduren måste i tidigtatt starta ett
skede planeringsprocessen.av

Med utgångspunkt från miljöbalkens regler vi förfarandet skallattanser
utformat följandepå sätt.vara

Innan MKB skall samråd ske med berörda länsstyrelserupprättas ochen
enskilda, såsom närboende. Efter samrådet skall den länsstyrelse inom vars
område verksamheten huvudsakligen skall bedrivas besluta frågai om
verksamheten kan ha betydande miljöpåverkan. det fallantas För att
verksamheten kan ha betydande miljöpåverkan skall sådant utökatantas
samråd ske föreskrivs i kap.6 5-6 MB.som

VerksamhetenNär kan medföra betydande miljöpåverkan,antas en
Ävenföreskriver 6 kap. första8 § stycket MB MKB skall kungöras.att en

farledslagenspå område bör denna ordning gälla. MKB:n skall därefter
hållas tillgänglig för allmänheten, får tillfälle sig. Genom dettaatt yttrasom

möjlighet påverka myndigheter hänsyn till denatt störreatt tages en
enskildes intressen.

detta skettNär och eventuell komplettering MKB:n gjorts, skall denav
godkännas samtliga berörda länsstyrelser. Godkännandet innebär attav
länsstyrelsen MKB:n tillräckligt underlag för samladatt utgör ettanser en
bedömning den planerade verksamhetens inverkan exempelvis miljö,av
hälsa och hushållning med Godkännandet innebär såledesnaturresurser.
endast kvaliteten godkänns. villVi understryka det inteatt någotäratt
ställningstagande till miljökonsekvensema kan godtas eller projektetom om
bör genomföras jfr l995/96:2 51. Länsstyrelsens beslutprop. s. om
godkännande MKB skall inte kunna överklagas, jfr kap.6 9 § förstaav
stycket MB.

enlighetI med vad föreskrivs i kap.6 8 andra stycket§ bör detMBsom
införas bestämmelse beslutäven inrättande, utvidgning ochatt etten om om

avlysning allmän farled och allmän hamn skall kungöras i de fall MKB:nav
tidigare kungjorts.

I samband med prövningen ärenden enligt farledslagen bör det ocksåav
finnas lagstadgad skyldighet beakta innehållet i ochMKB:n resultatetatten

samråd och yttranden jfr kap.6 andra9 § stycket MB.av
det gällerNär kostnaderna bör den skyldig MKB:n ståär upprättaattsom

för dessa. Så fallet enligt miljöbalkenär 6 kap. MB.även 10 §
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och kap.områden och djur- och regleras i 8 MB.Skydd 7växtarterav
ärenden enligtskall beaktas vid prövningSådana bestämmelser av

miljöbalkens regler.behövs hänvisning tillfarledslagen. detta ingenFör
skall tillåtlighetsprövamed miljöbalken regeringennyhetEn är att

skedebör ske tidigt ifarleder kap. MB. Prövningen iallmänna 17 l § 20 ett
alltför låst ochlokaliseringen blivitplaneringsprocessen innan stora

möjlighet för regeringenkostnader lagts ned i projekteringen. Då attges
aktuella.lokaliseringsaltemativ sådana Förbedöma flerasamlat ärom
byggandeförfarleder ordningeninrättande allmänna är än aven annanav

tillåtlighetsprövningoch Regeringensoch avsnitt 3järnvägar,vägar se
planeringsprocessenfarleder torde kunna infogas ibeträffande allmänna

verksamhethar beslutat tillåtaregeringensvårigheter. När ärattutan en
tillSjöfartsverketavgjord. bör kunna åliggafrågan tillåtlighet Det att seom

prövning.farleder överlämnas till regeringensfrågan allmännaatt om
ärendena regeringen. Detockså kunna handläggaSjöfartsverket torde -

föreslagitmiljöbalkenlagen införandeanmärkas vi i 24 §kan attatt avom
behöverföre den januari 2001 intefarled börjat anläggas lallmän som

obligatorisk regeringsprövning. Denbestämmelsernaenligtprövas om
tidpunktfram till nämndaregeln hindrar inte regeringenföreslagna att

efter förbehåll.farledenden allmännaprövar
harärendenmiljöbalken föreslår viinförandelagen6 §I att somavom

enligtoch bedömasikraftträdande skall handläggasmiljöbalkensföreinletts
skall tillämpasmiljökvalitetsnormerreglernabestämmelser,äldre attmen om

inrättande,ärendenbör gälla vidordningomedelbart. Denna även om
avgörandehamn.allmän farled och allmän Detavlysningutvidgning och av

ändringarnaSjöfartsverket den daghosansökan har gjortsblir alltså om
vad gäller MKB.får betydelse särskiltsådan bestämmelseträder kraft.i En

Övergångsbestämmelser tilldelbetänkande angåendeanför i vårtSom vi
tidenansökan underfår den inmiljöbalken, 36 attsom avser ge ens.

framförhållning dennesådanikraftträdande haefter balkens attnärmast en
speciellaansökan vissauppfyllda Ibalkens kravtill görs.närärattser

samtliga krav inteövergångsskedefår det dock isituationer accepteras attett
farledslagen.ärenden enligtuppfyllda. gällerDetta ävenär
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6.3 Författningskommentar

bestämmelsernaI § Utöver denna lag finns bestämmelser rörandeia
miljöpåverkan miljöbalken.i

Vid ärenden enligt denna lag skall och kap., kap.3 5 §prövning 4 3av
och 16 kap. miljöbalken tillämpas.5 §

behöver särskilt lagar utanförDet inte i miljöbalken balkens reglerattanges
också gäller ellerverksamheten åtgärden i fråga. dettaTrots vi attanser en
erinran miljöbalken bör införas bl.a. farledslagen.i Se avsnitt 1.3.ävenom

myndighetsutövning enligt lag regleras normalt bara denEn i justen
aktuella lagen. den mån miljöbalkens regler skall läggas till rättslig grundl
för myndighetsutövning enligt lag det föreskrivas särskilt.måsteen annan

sker i andra stycket. lagrurn på detta kopplas in"Detta De ärsättsom
hushållningsreglema i och kap. f.d. och kap. NRL och3 4 MB 2 3
bestämmelserna myndigheter skall iaktta miljökvalitetsnormeratt samtom

verksamhet medverkar till milj ökvalitetsnonn överträds inteatt attsom enny
får tillåtas.

b miljökonsekvensbeskrivning skall ingå ärende enligt denna lag.1 § En i ett
miyökonsekvensbeskrivningen skall denInnan upprättas attsom avser

ansökan enligt denna lag ha samråd enligt kap. första stycket6 4 §inge
miljöbalken med berörda länsstyrelser och förekommandeenskilda isamt,
fall, Sjöfartsverket.med

Vad gäller förfarandet kraven på miüökonsekvensbeskrivningarövrigt,i
och planeringsunderlag skall kap. andra stycket,planer 6 3 § 5-84samt

och miljöbalken motsvarande tillämpning. Vad därvid§§ 10-12 §§ äga som
föreskrivs länsstyrelse skall gälla den länsstyrelse områdeinomom vars
verksamheten huvudsakligen skall bedrivas.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas berörda länsstyrelserav
beslutet inrättande, utvidgning och avlysning allmän farled ochinnan om av

allmän hamn fattas. Beslutet får överklagas.inte
samband med ärende enligt denna lag skall miljö-I prövningen ettav

konsekvensbeskrivningen och resultatet samråd beaktas.och yttrandenav
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följer1991:738 miljökonsekvensbeskrivningarförordningenAv 8 § attom
bifogas ansökan ärenden enligt farledslagen. Någonskall iMKB enen

därfall där Sjöfartsverket självt ärendet ochformell skillnad på initierar
andra, exempelvis rederier, bör finnas.ansökan kommer från inte

farledslagensbestämmelser införs paragrafen kommerde iGenom som
de regler gäller enligt miljöbalken. Detansluta tillregler MKB att somom

skärpts.utformning förfarandet harkraven på såvälinnebär MKBznsatt som
tillämpningbestämmelsermotiveringen till miljöbalkensDen ägernärmare

och vårtfarledslagen se lagrådsremissen 623reglerna ipåäven s.
ff.huvudbetänkande del 682 s.

gäller idag enligtansluter till vadfjärde stycketBestämmelsen i som
byggande järnväg.lagen 1995:16491971:954 ochvägkungörelsen avom

denmyndighetgod ordningenligt vår meningDet änattär somannanen
får godkännaexploatör MKB:n.själv är

resultatetochinförs regel innehållet istycket MKBznsistaI att aven om
ärendenskall beaktas i samband med prövningsamråd och yttranden av

motsvarandefinnskap. andra stycketfarledslagen. 6 9 § MBenligt I
framgårtillstånd. motivenbestämmelse vid prövning De närmare avav

f huvudbetänkande del 80och vårt 2lagrådsremissen 634 s.s.

miljöbalken skall skeenligt kap.tillåtlighetsprövning 17 i1 § Regeringensc
farled planeras.till allmänanslutning att en

förstauppfylla kap. 1 §tillåtlighet skall kraven 22ansökan iEn om
miljöbalken.stycket

förochtillåtlighethandlägga ansökan sörja.Sjöjürtsverket skall en om
frågan tillyttrande överlämnadärefter mederforderlig utredning egetsamt

regeringen.

tillåtlighetsprövningfrämst vad ansökanoch reglerarParagrafen är en omny
handläggaskallinnehålla och vilken myndighetskalltill regeringen ensom

sådan ansökan.

farledändamål allmänpåkallat med hänsyn till detdet3 § Om är ensom
medhushållningenför hälsan eller miljön ellertillgodose, skyddetskall

till allmännafarleden eller med hänsynsäkerheten i i övrigtnaturresurser,
myndighetenskild får eller deneller regeringenregeringenintressen rätt,

allmänna farledenföreskrifter hur denbestämmer meddela särskilda om
ordnas och begagnas.skall
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Farledslagen innehåller bestämmelserinte några tillstånd och villkorom men
däremot bestämmelser särskilda föreskrifter får meddelas beträffandeattom
farleder. ordningen bör behållas.Den bör paragrafen ändrasDäremot så att
det framgår tydligt föreskrifter får meddelas till skydd för hälsan,att även
miljön och hushållningen med naturresurser.

Övergångsbestämmelser

1 lag träder kraft denDenna i
.

handläggasEtt ärende skall och bedömas enligt äldre bestämmelser, om
ärendet före dennahar inletts lags ikraftträdande. Bestämmelserna om
miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.

Övergångsbestämmelsema har kommenterats i avsnitt 6.2.
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innefattande3.1,l902:7lLagen7

elektriskabestämmelserVissa om

anläggningar

denreglerna idetupplysas,skall utöverellagenI attFörslag:
påtillämpligakanmiljöbalkenregler ifinnslagen varasom

verksamheten.
viddag läggasiskall viktnätkoncessionför änvillkor störreI

miljön.
ellerytterligaremedförenasskall kunnanätkoncessionEn

vilkenförverksamhetdendetvillkorändrade genomom
olägenhetbetydandeuppkommermeddelatsharnätkoncession
ellermeddeladesnätkoncessionentörutsâgsinte när omsom

kap.enligt 5ökvalitetsnorrnmiljtillmedverkarverksamheten att en
överträds.miljöbalken1 §

beroendegiltighet kunnaför sinskall görasnätkoncessionEn av
förkostnadernaförsäkerhetställerkoncessionshavarenatt

återställning.

innehållLagens7.1

driftenochtillkomstenreglerarelområdetinomlagstiftning avDen som
bestäm-innefattande vissal,l902:7llagenstarkströmsledningar är s.

ellagen.anläggningarelektriskamelser om
ellerdras framintestarkströmsledningarelektriskafårellagenEnligt

bemyndigande,efter regeringenseller,tillstånd regeringenbegagnas utan av
elförordningenhar i l §Regeringennätkoncession.nätrnyndighetenav

teknikutvecklingsverketoch attbemyndigat Närings-1994:1250 vara
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nätmyndighet och i vissa angivna fall delegerat beslutanderätten till verket.
Till lednings framdragande räknas inte bara själva byggandeten av
ledningen också schaktning, skogsavverkning eller liknandeutan åtgärder
för bereda plats för ledningen. koncessionEnatt skall linje med iavse en
huvudsak bestämd sträckning nätkoncession för linje eller ledningsnätett
inom visst område nätkoncession för område 2 § ellagen.ett l mom.

Förutsättningarna för koncession behandlas i 2 § 2 Där bl.a.mom. anges
anläggningennätkoncession får meddelas endastatt lämplig frånärom

allmän synpunkt och sökanden lämplig nätverksamhet.är Medutövaatt
nätverksamhet förstås enligt § fjärdel stycket ställa starkströmsledningaratt
till förfogande för överföring projektering, byggande,ström samtav
underhåll, anslutning elektriska anläggningar, mätning ochav annan
verksamhet behövs för överföra på det elektriska Vidareatt ström nätet.som
får nätkoncession inte strida detaljplan eller områdesbestämmelser. Ommot
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser skallDessutom vid koncessionsprövningengöras. naturresurs-
lagen tillämpas. Vidare gäller den generella föreskriften i § förordningen5
1993:191 tillämpning lagen l987:l2 hushållning medom av om

myndighet vid prövningen skall anlägg-naturresurser attm.m. ange om
ningen eller åtgärden går förena med gällande regionplan eller kommunalatt
översiktsplan.

I 2 § 3 finns regler villkor för nätkoncession. föreskrivsDärmom. om
bl.a. nätkoncession för bestämd tid och skall förenas med deatt villkorges

behövs dels för skydda allmänna intressen och enskild delsatt rättsom av
säkerhetsskäl eller från allmän synpunkt.annars

Om koncessionshavaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter
enligt gällande villkor kan koncessionen återkallas fjärde2 § 6 mom.
stycket. Frågor återkallelse nätmyndigheten. samband medprövas Iom av

nätkoncession upphör gälla den haftatt koncessionenäratt senasten som
skyldig bort ledningen med tillhörande anläggningar ochatt ta vidta andra
åtgärder för återställning, detta behövs från allmän eller enskildom
synpunkt. Frågan skyldighet vidta sådana åtgärderatt prövasom av
nätmyndigheten i samband med koncessionen upphör 3 § mom..1 Omatt
det behövs för återställningsåtgärdema skall kunna vidtasatt markatt annans

i anspråk, får nätmyndigheten besluta tillträdetas till marken skall lämnasatt
under viss tid 3 § 3 mom..

Ellagen anknöts till naturresurslagen vid den lagens tillkomstsenare
Ursprtmgligen det meningen de överväganden förutsätts enligtattvar som
naturresurslagen skulle först i samband med prövningengöras av
ledningssträclcningen och arbetenas utförande. Lagrådet hade emellertid
invändningar denna lösning och i propositionen knötsmot naturresurs-
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eller inteståndtillskulle få kommaledningenfrågantillprövningen om
129.1985/86:90prop. s.

i sittEllagstiftningsutredningensedananmärkaskanDet att
skalllag1902 årsföreslagitellag1995:108 Nyslutbetänkande SOU att

rörandepropositionbeslutatmaj 1997ihar regeringenupphävas, nyom en
frånutgåarbetevårtbeslutat ihar1996/97:136. Vi attellag prop.

tillförslagkan vårabedömningvårEnligtnuvarande lag. anpassassenare
ellagen.den nya

miljöbalkentillAnpassningen7.2

undvikaförskall tillämpasbestämmelser attfinnsMBmiljöbalkenI som
påpåverkannegativinnebäråtgärderochverksamheterolika slagsatt en

skallframgåttSommedhushållningenochmiljön naturresurser.hälsan,
elektriskabegagnandeframdragande ochvidtillämpasellagen av

medförakankraftledningarFramdragandet storastarkströmsledningar. av
mark ivärdefulloftainnebär taskulturmiljö ochoch attiingrepp natur-

Bl.a.risker.Även medförakanledningarnabegagnandetsjälvaanspråk. av
ellagenireglerasverksamhetdenbakgrunddenna utgör enmot som

följdtillämpningsområde. Sommiljöbalkensfaller inomverksamhet ensom
debl.a.följaellagenenligtverksamhetsutövare atthardetta enav

kap.i MB.2finnshänsynsregler upptagnasom
innehåller någotmiljöbalken intedelsbör erinrassammanhanget attI om

reglernamiljöskyddslagen,stycketandra attmotsvarande §lundantag om
ochelektriskabeträffandeskall tillämpasverksamhet intemiljöfarlig

särskildaanläggningelektriskverkningarmagnetiska varomenav
kap. MB,dels 32MB,stycketförstakap. §jfr 3 attgäller lbestämmelser

påskall tillämpasmiljöskador, inteskadestånd för vissabl.a.behandlarsom
elektriskfrånelektriskinverkan strömorsakatsharskador avgenomsom

gäller.bestämmelsersärskildafall dåianläggning
och kap.3i 2med naturresurs-hushållningReglerna naturresurserom

dessutomfinnskap. 2 § MBloch kap. MB. I4återfinns i 3lagen en
bl.a.tillämpasskalloch kap. MB4innebörden 3med denbestämmelse att

ellagen. 2 §exempelvis Ilagar,angivnai vissaföreskrivetenligt vad ärsom
naturresurslagen.tillfinns knytningenellagensjunde stycket2 mom.

och kap. MB.till 4hänvisar 3denändras såskallBestämmelsen att
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Miljöbalken innehåller vidare den bestämmelsen myndigheter skallatt
iaktta miljökvalitetsnonner de planerar och planläggernär prövarsamt
tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden 5
kap. 3 § MB. kanDet tveksamt verksamhet enligt ellagen kanvara om en
påverka miljökvalitetsnorm. Skulle detta ändå ske det inte lämpligtär atten
samhället koncession sanktionerar verksamhetattgenom ge en som
medverkar till sådan öveiträds. Därför skall miljökvalitetsnormeratt en norm
iakttas vid koncessionsprövning enligt ellagen. börDessutomäven
bestämmelsen i 16 kap. 5 § MB, tillstånd inte får meddelas föratt ny
verksamhet medverkar till miljökvalitetsnorrn överträds, haattsom en
motsvarande tillämpning vid beslut nätkoncession.om

Av 6 kap. följer1 § MB miljökonsekvensbeskrivning MKB skallatt en
bifogas ansökan tillstånd eller tillåtlighet enligt miljöbalken elleren om
föreskrifter meddelats med stöd balken. För närvarande stadgar 4 §som av
förordningen 1991:738 miljökonsekvensbeskrivningar skyldighet attom en
bifoga till ansökanMKB koncession enligt ellagen.en om

En skall finnas fortsättningsvisMKB vid koncessionsprövningen.även
Bestämmelserna i miljöbalkenMKB bör i så utsträckningstorom som

möjligt få tillämpning på lagarMKB i utanför balken.även
Vad först gäller innehållet i MKB miljöbalken skillnad pågören om

verksamheten kan ha betydande miljöpåverkan eller inte 6 kap. 7 §antas
MB. saknasDet enligt vår mening skäl ha andra regler på ellagensatt
område de gäller enligt miljöbalken. Bestämmelsenän i 6 kap. §7 MBsom
skall därför tillämpas på enligtMKB ellagen.även

Vad förfarandet finns regler miljöbalkeni tidigt samråd, beslutavser om
betydande miljöpåverkan, utökat samråd med miljökonsekvens-om

bedömning, kungörande, allmänhetens tillfälle sig, godkännande,att yttra
beaktande MKB vid ochprövning kostnader.av

heller beträffandeInte förfarandet finns det anledning ha andra regleratt
vid upprättande följerMKB miljöbalkens bestämmelser.änav som av

Skydd områden och djur- och regleras i och kap.7 8växtarter MB.av
Sådana bestämmelser bör tillämpas vid koncessionsprövning enligt ellagen.
För detta krävs ingen hänvisning till miljöbalkens bestämmelser.

nätkoncessionNär meddelas får, enligt 2 § ellagen,3 de villkormom.
föreskrivas behövs för bl.a. skydda allmänna intressen och enskildattsom

lagtextenI uttryckligen,rätt. framgick i avsnittet lagensanges som om
innehåll, villkor kan föreskrivas med hänsyn till säkerheten. Viatt attmenar
paragrafen bör ändras så det tydligt framgår koncession skall förenasatt att
med de villkor behövs till skydd för bl.a. miljön.som

ellagen saknasI bestämmelser nätkoncession kan förenas medattom nya
eller ändrade villkor. Det enligt vår lämpligtmeningär sådanatt en
bestämmelse införs. Hänsynen till innehavaren nätkoncessionen gör attav
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detgällaförutsättning börvidare. Somfå skebör attdetta inte utan genom
förutsågsintebetydande olägenhet näruppkommit någonverksamheten som

tillmedverkarverksamhetenmeddelades eller attnätkoncessionen att en
överträds.ökvalitetsnonnmilj

återställningsåtgärder.bestämmelser s.k.finnsellagen3 § 1-2I ommom.
därför ingenfinnsmed miljöbalken. Detlinjehelt iReglerna ligger

förförutsättningarnaökadessa.föreslå ändring i För attanledning attatt
prövnings-finnas förmöjlighetvidtas, börverkligenåterställningsåtgärder

försäkerhetställaskyldighetkoncessionshavarenåläggamyndigheten attatt
åtgärder.sådana

harärendenföreslår vimiljöbalkeninförandelagen attI 6 § somavom
enligtbedömasochhandläggasikraftträdande skallmiljöbalkensföreinletts

skall tillämpasmiljökvalitetsnonnerreglernabestämmelser,äldre att ommen
ellagen. Detenligtärendengälla vidbörordningomedelbart. ävenDenna

träder iändringarnaden dagansökan har gjortsblir alltsåavgörande om
viSomvad gäller MKB.särskiltbetydelsebestämmelse fårsådankrañ. En

tillÖvergångsbestämmelserangåendedelbetänkandevårtanför i
ansökaninfår den361996:147SOU attmiljöbalken, engeavsersoms.

framförhållningsådanhaikraftträdandebalkensefterunder tiden närmast en
vissaIansökanuppfylldakrav görs.balkenstill närdenne ärattatt ser

samtligaövergångsskededockfår det i attaccepterasspeciella situationer ett
övrigtellagen. Ienligtgäller ärendenuppfyllda. Dettakrav inte även serär -

börFöljaktligenÖvergångsbestämmelser.behovnågotvi inte enav
ikraftträdande kunnaföre ändringamasmeddelatsharnätkoncession som

bestämmelserna.devillkor enligtändradeellerytterligareförses med nya
beroendekunnanätkoncessionmeddelad attredan görasbörVidare aven

återställningsåtgärder.försäkerhet ställs

Författningskommentar7.3

synpunkt.allmänfårNätkoncession2 § 2 mom. ---
ledningen.förNätkoncession av---

koncessionsområde.förNätkoncession annat---
landet.Nätkoncession zsom ---

området.begärdafårNätkoncession ---
avvikelserfårNätkoncession göras.---
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bestämmelserna denna lag finns bestämmelser rörandeUtöver i
skall och kap.,miljöpåverkan miljöbalken. Vid koncessionsprövningen 3 4i

miljöbalken tillämpas.kap. och kap. §5 3 § 16 5
ansökan koncession.miljökonsekvensbeskrivning skall ingåEn i omen

planerpå miljökonsekvensbeskrivningarVad gäller förfarandet, kraven samt
planeringsunderlag gäller kap. miljöbalken.och 6

får stycket tillämpas.Nätkoncession ---

balkens reglersärskilt lagar utanför mljöbalkenbehöver iDet inte attanges
eller åtgärden fråga. detta viockså gäller verksamheten i Trots attanser en
införas ellagen. avsnitt 1.3.miljöbalken bör i bl.a. Seerinran ävenom

dennormalt bara i justenligt lag reglerasmyndighetsutövningEn en
till rättslig grundmiljöbalkens regler skall läggasden månaktuella lagen. I

särskilt.det föreskrivasenligt lag måsteför myndighetsutövning en annan
dettalagrum påstycket andra meningen.sker sjunde De sättDetta i som

f.d. och kap.och kap. 2 3hushållningsreglema i 3 4 MB"kopplas in är
skall iakttamyndigheterbestämmelsernaochNRL attom

medverkar tillverksamhetmiljökvalitetsnormer attsamt att ensomny
får tillåtas.överträds intemiljökvalitetsnorm

finnas istycket skall, liksom tidigare, MKBframgår åttondeSom enav
här tillskerenligt ellagen. hänvisningkoncession Enansökan om

framgår lagråds-bestämmelser. motivenmiljöbalkens De närmare av
ff.huvudbetänkande del 2 68ff och vårtremissen 623 s.s.

detföreslagna lydelsendennionde och sista stycket iDet motsvarar
åttonde stycket.nuvarande

år.Nätkoncession 402 § 3 gesmom. ---
förbehövsförenas med de villkorskallnätkoncessionEn attsom

hälsa ellermänniskorseller olägenhet föreller motverka skadabegränsa
hållbar hushållning medfrämjaomgivningen, trygganaturresurser,en

enskildandra allmänna ochsäkerheten skydda intressen rätt.samt
meddelatsharverksamhet för vilken nätkoncessionUppkommer genom

förutsågs nätkon-olägenhet ickebetydandeenligt denna lag närsom
miljökvalitetsnormmedverkar den tillmeddelades ellercessionen att en

eller, eftermiljöbalken överträds, fårkap.enligt 1 § regeringen5
ellerytterligarenätmyndigheten föreskrivabemyndigande,regeringens

framtiden.förförebygga eller minska olägenheternaändrade villkor för att
säkerhetberoendefår för giltighetnätkoncession sinEn göras attav

skyldighetenskall fullgöraden innehar nätkoncessionenställs för att som
åtgärder förledningen och vidta andrabortenligt § 13 att tamom.
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gäller kap. 25 §beskajfenheten säkerheten 2frågaåterställning. I avom
eftereller,skallutsökningsbalken. Säkerheten regeringenprövas av

länsstyrelsennätrnyndigheten och förvarasbemyndigande, iregeringens av
landsting ochbedrivs. kommuner,verksamheten Staten,det län där

ställa säkerhet.kommunalförbund behöver inte
stycketfjärdeställda säkerheten enligt inteden ärdet kanOm antas att

bemyndigande,eftereller,fårtillräcklig, regeringensregeringen
säkerhet.ytterligarenätrnyndigheten besluta om

nuvarande lydelse.medstycketFörsta överensstämmer
avsnitt 7.2.iSkälen för detta har redovisatsföreslås ändrat.stycketAndra

ocksåsyftar ellagen till avvägningparagrafenframgår gentemotSom enav
enskildaliksommiljöintressenaallmänna intressenandra gentemotän

kunnanuvarande lydelse,enligtdärför, såsomVillkor börintressen.
miljöintressenaandra allmänna intressenockså förtill skydd änmeddelas

finnsintressenBland andra allmännaför enskildskyddliksom till rätt.
såvälframgårvilket ocksåsäkerheten,särskiltanledning nämnaatt av

lydelse.dess föreslagnanuvarandeparagrafens som
fårnätrnyndighetenellerstycket RegeringenBestämmelsen tredjei är ny.

ochnätkoncessionenvidvillkor meddelatsde attmöjlighet ändraatt som
för dettaFörutsättningarnaytterligare villkor. ärmednätkoncessionenförena

verk-olägenhet ellerbetydandeoförutseddnågonuppkommit attdetatt
liknandeöverträds. Enmiljökvalitetsnormtillmedverkarsamheten att en

avsnittrörledningar,1978:160 vissaidag lagenregel finns i 7 § seom
och i 24 kap. 5 § MB.

försäkerhetställandebehandlarochfemte styckenaFjärde och är avnya
ihuvudregel vid ingreppbörnågotåterställningsåtgärder, naturensom vara
kap. 2 §föreskrivs i 18med vadenlighetbeaktansvärd omfattning. I somav

säkerhet.från ställabefriadeoch kommunbörMB attstat vara

belagd meddenna lag dömsenligt gämingen ärTill inte28 § omansvar
eller miljöbalken.brottsbalkenstraff enligt

meddelatsharbl.a. villkorden bryterstadgasellagen27 §I motatt somsom
fängelseeller itill böterandra stycket kan dömasmed stöd 2 § 3 mom.av

förevarandestraffbarhet.fall undantas från Idockhögst år, ringaattett
enligtskall ådömasnuvarande lydelse inteparagraf i dess att ansvaranges

brottsbalken.straff enligtbelagd meddå gämingenellagen är
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framkommit föreslårSom vi andra stycket ellagen2 § 3att mom.
utformas så det tydligt framgår villkor kan och skall föreskrivas tillatt att
skydd för b1.a. miljön. sådana villkor kan samtidigt brottBrott utgöramot

bara brottsbalken ocksåinte miljöbalken, beroende på hurmot utan mot
villkoren utformats. sådant fallhar I bör brottsbalkens respektive
miljöbalkens regler ha företräde framför ellagens. brottsbalkenDå och
miljöbalken samtidigt straffbelägger följer kap. andragärning 29 ll §en av
stycket vilken lagarna skall tillämpas.MB av som

Övergångsbestämmelser

lag träder kraft denDenna i

bedömasnätkoncession skall handläggas ochärendeEtt prövningom av
denna lagsärendet har inletts föreäldre bestämmelser,enligt om
skall dockBestämmelserna miljökvalitetsnormerikraftträdande. om

tillämpas omedelbart.

Övergångsbestämmelsema har kommenterats i avsnitt 7.2.
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Vissa1978:160Lagen8 om

rörledningar

ireglernadetupplysas,skall utöverrörledningslagen attIFörslag:
påtillämpligakanmiljöbalkenregler ifinnslagenden varasom

verksamheten.
vidläggasdagvikt iskall änkoncession störreförvillkorI

miljön.
villkorändradeellermedförenasskall kunnakoncessionEn nya

meddelatsharkoncessionvilkenförverksamhetdenom
l §kap.enligt 5miljökvalitetsnonntillmedverkar att en

överträds.miljöbalken
kon-beroende attkunnaskall göraskoncessionEn av

återställning.förkostnademaförsäkerhetställercessionshavaren

innehållLagens8.1

forkoncessionkrävsrörledningslagenrörledningarvissalagenEnligt om
ellerfjärrvärmeförrörledning transport aveller begagnaframdra avatt en

vätskaellerråolja ellerprodukt naturgaseller annanråolja, avnaturgas av
dockbehövsKoncessionbränsle.användasägnad atteller är somsomgas

förledningarkilometer,högst 20längdmedledningarförinte aven
§.lindustriområdeellerhamninomledningarellerhushålltilldistribution

koncessions-antaletvarforprojekt,baraomfattarRörledningslagen stora
börjanoch1980-talettillhuvudsak begränsatoch ilitet avvaritärenden har

Skåneoch ivästkustennaturgasutbyggnaden påsvenskaden1990-talet när
föraktuellavaritgasledningarvaritfrämstpraktikenhar iägde Det somrum.

Vidjord.underallmänhetiförläggsRörledningarkoncessionsprövning.
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ledningens början och slut vid förgreningar finnssamt terminaler eller
stationer. Utefter ledningen kan finnas pumpstationer för naturgas
kompressorstationer linjeventil-, och regelstationer.samt mät-

Frågan koncession regeringenprövas ansökan in till denom av men ges
myndighet regeringen bestämmer 3 §. förordningenI 1978:164som om
vissa rörledningar har regeringen bemyndigat Närings- och teknikutveck-
lingsverket handlägga ansölmingar enligtatt lagen. Koncession får meddelas
endast det från allmän synpunkt lämpligt ledningenär dras fram ochom att
begagnas och sökanden lämpligär den verksamhetatt utövaom som avses
med koncessionen. Koncession får inte strida detaljplan eller ornrådes-mot
bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas,
får dock mindre avvikelser Vid koncessionsprövninggöras. skall natur-
resurslagen tillämpas 4 §. Dessutom gäller den generella föreslcriñen i 5 §
förordningen 1993:191 tillämpning lagen 1987:12 hushållningom av om
med myndighetnaturresurser vidatt prövningen skallm.m. ange om
anläggningen eller åtgärden går förena med gällandeatt regionplan eller
kommunal översiktsplan. Koncessionsprövningen enligt 3 § rörlednings-
lagen för med sig rörledningsföretaget kanatt underkastas samladen
prövning i alla de avseenden där samhällsintressen sig gällande.gör Detta
innebär bl.a. och näringspolitiska,att transport- energipolitiska miljö-,samt
naturvårds-, försvars- och planpolitiska synpunkter kan beaktas prop.
1985/86:90 129.s.

I finns5-7 regler villkor för koncession. föreskrivsDär bl.a. attom
koncession skall ledning med i huvudsak bestämd sträckning ochavse en
gälla viss tid 5 §. Enligt 6 § skall koncession förenas med de villkor som
behövs för skydda allmänna intressen elleratt enskild Vissa särskildarätt.
villkor statligt deltagande, avgifter, fárdigställandetid får ocksåom m.m.
föreskrivas. Under förutsättning det uppkommit betydande olägenhet,att

inte förutsågs koncessionen meddelades,när får villkor föreskrivassom som
ägnade förebyggaär och minska olägenhetemaatt för framtiden 7 §.
Om koncessionshavaren åsidosätter gällande villkor kan koncessionen

återkallas 15 §. sambandI med koncession upphör gälla,att skallatt
återställningsåtgärder vidtas detta påkallat från allmän ellerär enskildom
synpunkt 16 §. detKrävs för återställningsåtgärderna skall kunnaatt vidtas

mark i anspråk, fåratt den myndighettas regeringen bestämmerannans som
besluta tillträde till marken skallatt lämnas under viss tid 18 §. Skulle
verksamheten enligt rörledningslagen bedrivas så uppenbar fara föratt
allmänt eller enskilt intresse uppkommer, kan myndigheten besluta att
förbjuda verksamhetens fortsatta bedrivande 20 §.

Rörledningslagen anknöts till naturresurslagen vid den lagenssenare
tillkomst. Ursprungligen det meningen de övervägandenattvar som
förutsätts enligt naturresurslagen skulle först i sambandgöras med
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hadeLagrådetutförande.arbetenasochledningssträclmingenprövningen av
knötspropositionenoch ilösningdennainvändningaremellertid mot
ståndtillkommaskulle fåledningenfrågantillnaturresursprövningen om

131.1985/86:90prop.eller inte s.

miljöbalkentillAnpassningen8.2

undvikaförtillämpasskall attbestämmelserfinnsMBmiljöbalkenI som
påpåverkannegativinnebäråtgärderochverksamheterslagsolikaatt
förAnläggningsarbetenmedhushållningenoch naturresurser.miljönhälsan,
tid.underfallinaturmiljönpåverkar vartrörledningar enframdragande av
denutsläppförriskinnefattarrörledningamabegagnandet avSjälva enav
denbakgrund utgördennaBl.a. motellervätska transporteras.somgas

faller inomverksamhetrörledningslagenregleras i somverksamhet ensom
tillämpningsområde.miljöbalkens

rörledningslagenenligtverksamhetsutövaretillledernämnda attDet en
MB,kap.2ifinnshänsynsregler upptagnadebl.a.följaskall som

ellerbedriver attdenstadgar avser3 attkap.exempelvis 2 somsom
skyddsåtgärder,vidta deskallåtgärdvidtaellerverksamhetbedriva enen

behövsövrigtförsiktighetsmått idevidtaochbegränsningar somdeiaktta
ellerskadamedförverksamhetenmotverkaellerhindra attförebygga,för att

gällerkravDessaövrigt.iomgivningenhälsa ellermänniskorsförolägenhet
rimligtkan attdetutsträckningdeniMB8 §kap. anses2dock enligt

ochskyddsåtgärderskallbedömning nyttanVid dennadem.uppfylla av
2åtgärder. Isådanaförkostnadernamedjämförasförsiktighetsmåttandra

ellerverksamhetinnebörd,stoppregel attfinnsMBkap. 9 § enomaven
betydelseväsentligolägenhetellerskadaföranledabefaraskanåtgärd av

krävsvidtagitsförsiktighetsmåttochskyddsåtgärdersådana somäven om
detendastvidtasåtgärdenellerbedrivasverksamheten omfårbalken,enligt

dettagäller intestycketredjeparagrafensEnligt omskäl.särskildafinns
liknandeEttrörledningslagen.enligtverksamhetentillåtitregeringen

dockbörsammanhangetmiljöskyddslagen. Inärvarande iförfinnsundantag
rörledningslagen, attstycketandra20 §regeln iangivnadenerinras om

farauppenbarpå sådantbedrivsden sätt attförbjudaskanverksamheten om
uppkommer.enskilt intresseellerallmäntför

kap.och 32imedhushållning naturresurserReglerna om
finnsMB2 §kap.I 1kap. MB.och 4återfinns i 3naturresurslagen
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dessutom bestämmelse med den innebörden och3 4 kap. skallMBen att
tillämpas bl.a. enligt vad föreskrivet i vissaär angivna lagar, exempelvissom
rörledningslagen. I 4 § tredje stycket rörledningslagen finns knytningen till
naturresurslagen. Bestämmelsen skall ändras så den hänvisar till 3 och 4att
kap. MB.

Miljöbalken innehåller vidare den bestämmelsen myndigheter skallatt
iaktta miljökvalitetsnonner de planerarnär och planlägger samt prövar
tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden 5
kap. 3 § MB. kanDet tveksamt verksamhet enligt rörledningslagenvara om
kan påverka milj Skulle detta ändå ske det inte lämpligtären

samhället koncessionatt sanktioneraratt verksamhetgenom ge en som
medverkar till sådan överträds.att Därför skall miljökvalitetsnonneren norm
iakttas vid koncessionsprövning enligt rörledningslagen.även Dessutom bör
bestämmelsen i kap.16 5 § MB, tillstånd inte får meddelas föratt ny
verksamhet medverkar till miljökvalitetsnorm överträds,att hasom en
motsvarande tillämpning vid beslut koncession.om

Av 6 kap. l § följerMB miljökonsekvensbeslqivning MKBatt skallen
bifogas ansökan tillstånd eller tillåtlighet enligt miljöbalken elleren om
föreskrifter meddelats med stöd balken. För närvarande stadgar 5 §som av
förordningen 1991:738 miljökonsekvensbeskrivningar skyldighetom atten
bifoga MKB till ansökan koncession enligt rörledningslagen.en om

En skallMKB finnas fortsättningsvisäven vid koncessionsprövningen.
Bestämmelserna MKB i miljöbalken bör i så utsträckningstorom som

möjligt tillämpning MKB i lagaräven utanför balken.
Vad först gäller innehållet i MKB miljöbalken skillnad pågören om

verksamheten kan ha betydande miljöpåverkan ellerantas inte 6 kap. 7 §
MB. Det saknas enligt vår mening skäl ha andra regler på rörlednings-att
lagens område vad gäller enligtän miljöbalken. Bestämmelsen i kap.6som
7 § skallMB därför tillämpas på MKB enligtäven rörledningslagen.

Vad förfarandet finns regler i miljöbalken tidigt samråd, beslutavser om
betydande miljöpåverkan, utökat samråd med miljökonsekvens-om

bedömning, kungörande, allmänhetens tillfälle sig, godkännande,att yttra
beaktande MKB vid prövning och kostnader.av

hellerInte beträffande förfarandet finns det anledning ha andra regleratt
vid upprättande MKB följer miljöbalkensän bestämmelser.av som av

Skydd områden och djur- och regleras ochväxtarter i 7 8 kap. MB.av
Sådana bestämmelser bör tillämpas vid koncessionsprövning enligt
rörledningslagen. dettaFör krävs ingen hänvisning till miljöbalkens
bestämmelser.

När koncession meddelas får, enligt 6 § rörledningslagen, de villkor
föreskrivas behövs för skydda allmänna intressenatt och enskild Isom rätt.
lagtexten vissa de villkor kan komma ifråga, exempelvisanges av som
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detändras såparagrafen bör attdeltagande. Vistatligt attvillkor menarom
tillbehövsvillkormed deförenasskallkoncessionenframgårtydligt somatt

miljön.för bl.a.skydd
kanvillkorbestämmelse i 7 § attinnehållerRörledningslagen omen

enligtuppkommit. Det ärolägenhetbetydandeoförutsedddåföreskrivas en
medutökasdockbörbehålls. Denregelndenändamålsenligtmening attvår

verksamhetenvillkorändradeeller närmedingripamöjlighet att nyaen
överträds.§ MBkap. 1enligt 5miljtillmedverkar att en

återställ-s.k.bestämmelserfinnsrörledningslagenoch 1716 omI
därförfinnsmiljöbalken. Detmedlinjehelt iliggerReglernaningsåtgärder.

förförutsättningarnaökadessa. Föriändringföreslå attanledningingen att
förfinnasmöjlighetbörvidtas,verkligenåterställningsåtgärderatt

ställaskyldighetkoncessionshavaren attåläggaprövningsmyndigheten att
åtgärder.sådanaförsäkerhet

harärendenviföreslårmiljöbalken attinförande somlagen6 §I avom
enligtbedömasochhandläggasskallikraftträdandemiljöbalkensföreinletts

skall tillämpasmiljökvalitetsnormerreglernabestämmelser,äldre att ommen
enligtärendenvidgällabörordning ävenDennaomedelbart.

dagdengjortsharansökanalltsåbliravgöranderörledningslagen. Det om
vadsärskiltbetydelsefårbestämmelsesådankraft. Enträder iändringarna

angåendedelbetänkandevårtanför iviSomMKB.gäller
denfår361996:147SOUmiljöbalken,tillÖvergångsbestämmelser soms.

ikraftträdandebalkenseftertidenunderansökan närmastinatt engeavser
uppfylldakravbalkenstill ärdenneframförhållning attattsådanha seren

dock idetfår ettsituationerspeciellavissaIansökan görs.när
gälleruppfyllda. Dettakrav intesamtliga ärövergångsskede attaccepteras

behovnågotvi inteövrigtIrörledningslagen. avenligtärenden seräven -
meddelatsharkoncessionbörFöljaktligenÖvergångsbestämmelser. somen

ställssäkerhetberoendekunna attikraftträdande görasändringamasföre av
medförseskunnavidarebörkoncessionsådanåterställningsåtgärder. Enför

villkor.ändradeellerytterligare

Författningskommentar8.3

koncessionen.medfår§ Koncession4 ---
avvikelserfår göras.Koncession ---
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bestämmelsernaUtöver denna lagi finns bestämmelser rörande
miljöpåverkan miljöbalken.i

Vid koncessionsprövningen skall 3 och kap., kap.4 5 och kap.3 § 16 5 §
miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå ansökan koncession.i en om
Vad gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar planersamt
och planeringsunderlag gäller kap.6 miljöbalken. Vad därvidsom
föreskrivs tillståndsmyndighet skall gälla eller den myndighetregeringenom

bestämmer.regeringensom

Det behöver inte särskilt i lagar utanför miljöbalken balkens reglerattanges
också gäller verksamheten eller åtgärden fråga.i Trots detta vi attanser en
erinran miljöbalken bör införas i bl.a. rörledningslagen. Se avsnittävenom
1.3.

myndighetsutövningEn enligt lag regleras nonnalt bara i just denen
aktuella lagen. denI män miljöbalkens regler skall läggas till rättslig grund
för myndighetsutövning enligt lag måste det föreskrivas särskilt.en annan

sker fjärdeDetta i stycket. De lagmrn på detta kopplas insätt ärsom
hushållningsreglema i 3 och kap.4 f.d.MB 2 och 3 kap. NRL och
bestämmelserna myndigheter skall iaktta miljökvalitetsnormeratt samtom

verksamhet medverkar till miljökvalitetsnonnatt överträds inteattny som en
får tillåtas.

framgårSom femte stycket skall, liksom tidigare, finnasMKB iav en
ansökan koncession enligt rörledningslagen. hänvisning skerEn här tillom
miljöbalkens bestämmelser. De motiven framgår lagråds-närmare av
remissen 623 ff och vårt huvudbetänkande del ff. Eftersom2 68s. s.
regeringen tillståndsmyndighet enligt rörledningslagen kanär det vara
naturligt regeringen får bemyndigande låta den myndighetatt ett att som
normalt handlägger ärendet, dvs. Närings- och teknikutvecklingsverket, även
handlägga förfarandet med framMKB:n till dess den färdigställd och kanär
bifogas ansökan koncession.om

6 § koncessionEn skall förenas med de villkor behövs för begränsaattsom
eller motverka skada eller olägenhet på människors hälsa eller omgiv-

främja hållbar hushållningningen, med säkerhetennaturresurser, tryggaen
skydda andra allmänna och enskildintressensamt rätt.

Som villkor liknande villkor.---
Vidare får föreskrivna tiden.---
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ochAndralydelse.nuvarandestycket idelvis förstastycketFörsta motsvarar
nuvarande lydelse.medstyckenatredje överensstämmer

avsnitt 8.2.redovisats iför detta harSkälenändrat.föreslåsstycketFörsta
allmännaandraocksåavvägningtillsyftar gentemotRörledningslagen en

enskilda intressen, ägarest.ex.liksommiljöintressena gentemotintressen än
börVillkorföretagaren.förhållande tilliintressennyttjoch
förskydd ocksåtillmeddelaslydelse, kunnanuvarandeenligtdärför, såsom

enskildskydd för rätt.tillliksommiljallmänna intressenandra än
dvs.säkerheten,särskiltanledning nämnafinnsintressen attallmännaBland

och explosion.brandexempelvisförebyggaförkrävsvad attsom

ställssäkerhetberoendegiltighetför attfår görassinkoncession6 § En ava
enligt 16 §skyldighetenfullgöraskallinnehar koncessionenför denatt som

återställning. Staten,föråtgärderandraoch vidtaledningenborttaatt
säkerhet.ställabehöverkommunalförbund inteochlandstingkommuner,

fårtillräcklig,säkerhetenställda inte ärdenkandetOm attantas
beslutabestämmermyndighet regeringendeneller omregeringen som

säkerhet.ytterligare
utsök-§kap. 25gäller 2säkerhetenbeskaffenhetenfrågaI avom

myndighetdenellerskall regeringenSäkerheten prövasningsbalken. somav
verk-därländetlänsstyrelsen ioch förvarasbestämmerregeringen av

bedrivs.samheten

huvudregelböråterställningsåtgärderförsäkerhetställaSkyldighet varaatt
kanSäkerhetenomfattning.beaktansvärdivid ingrepp naturen av

ellerbankkonto attpåmedel in spärratbestå i sätts ett enexempelvis att
bör§ MBkap. 316föreskrivs imed vadenlighetställs. Ibankgaranti som

säkerhet.ställafrånbefriadeoch kommun attstat vara

meddelatsharkoncessionför vilkenverksamhetUppkommer7 § genom
koncessionenförutsågsickeolägenhet närbetydandelagdennaenligt som

kap. Ienligt 5miljökvalitetsnormden tillmedverkarellermeddelades att en
myndighet regeringendenellerfåröverträds, regeringenmiljöbalken§ som

ellerförebyggavillkor förändradeellerytterligare attföreskrivabestämmer
framtiden.förolägenhetenminska
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paragrafen har tillagts ytterligare eller ändrade villkor får föreskrivasatt om
verksamheten medverkar till milj överträds.att en

Övergångsbestämmelser

lag träderDenna kraft deni

ärendeEtt koncession skall handläggasprövning och bedömasom av
enligt äldre bestämmelser, ärendet har inletts före denna lags ikraft-om
trädande. Bestämmelserna miljökvalitetsnormer skall dock tillämpasom
omedelbart.

Övergångsbestämmelserna har kommenterats i avsnitt 8.2.
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:451991Minerallagen9

reglerna idetupplysas,skall utöverminerallagen attIFörslag:
påtillämpligakanmiljöbalkenregler ifinnslagenden varasom

verksamheten.
fjällområdenade obrutnaiundersökningtillmedgivandeEtt

kulturvärden.ochskydd förtillvillkormed natur-få förenasskall
verksamhettillfåskall inteKoncession somen nyges

överträds.ökvalitetsnorrnmiljtillmedverkar att en
verk-villkorbestämmaskall kunnaBergmästaren omnya

miljötillmedverkarbetydelse attmed någonsamheten en
överträds.kvalitetsnonn

såvittlänsstyrelsenmedsamrådaskall avserBergmästaren
länsstyrelsenochbergmästarenOmmiljöbalken.tillämpningen av

regeringen.tillhänskjutasskall ärendetuppfattningolikahar

innehållLagens9.1

påavseendemedolikaidelas inkanSverigeiMineralhanteringen grenar
räknasgnivnäringenTillanvänds.hur deochutvinnsproduktervilka som

Övriga bildarmineralgruppermalmproducerandedevanligen somgruvoma.
ochsmyckestenenergimineral,industrimineral, natursten,ärgrenaregna

ballastföljtmalmgruvoma,domineraromsättningRäknat iballast. av
industrimineralsektom.ochindustrin

ochjärnmalmsgruvoridelas inbrukargmvindustrinsvenskaDen
nämligen iSverige,ijärnmalmsgnivortvåfinnsDetickejärnmalmsgruvor.

Luossavaara-KirtmavaaraBåda ägsMalmberget.ochKiruna avgruvoma
guldmalmsgruvor,tvåfinns treickejämmalmsgnivomaBlandLKAB.AB

s.k.sjuzinkmalmsgruva samtblymalmsgruva,kopparmalmsgruvor, enen
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komplexmalmsgmvor, dvs. där malmen innehåller fleragruvor av ovan-
stående metaller. Antalet har minskat i Sverige de decennisenastegruvor

Under år har dock produktionen ökat något. Sverigeema. senare är ett
betydande gruvland och exempelvis för fjärdedelarnästan EU:stresvarar av
järnmalmsproduktion.

Gruvnäringen i Sverige utförligt beskrivenär i Gruvkommitténs be
tänkande SOU 1996: 152 Gruvoma och framtiden.

Minerallagen trädde i kraft den juli1 1992, då bl.a. gruvlagen 1974:342
och lagen 1974:890 vissa mineralfyndigheter upphörde gälla. Denattom

lagen innebar inmutningssystemet i gruvlagenatt avskaffades ochnya
koncessionssystem,ersattes i och förett sig har inmutningsrättsligaav som

inslag. Inmutningssystemet innebar den först ansökte tillståndatt attsom om
undersöka område fick exklusivett undersöka.rätt Principen föratt

koncessionssystemet undersökaär rätten och bearbetaatt fyndighetatt en
upplåts efter prövning myndighet.av en

Minerallagen gäller undersökning och bearbetning fyndigheter ettav av
Ämnenaantal särskilt uppräknade harämnen. i lagen samlingsbeteckningen

koncessionsmineral l kap. §.1 Lagen tillämpas inte inom allmänt vatten
område i havet 1 kap. 2 §. Där i stället lagen 1966:314är kontinental-om
sockeln tillämplig. Kontinentalsockellagen behandlas i avsnitt 1

endaDet energimineral utvinns i Sverige Torvär torv. ärsom numera
inte koncessionsmineral enligt minerallagen,ett omfattas i ställetutan av
lagen 1985:620 vissa torvfyndigheter. Torvlagen behandlas i avsnittom
10.

Bestämmelser berör den verksamhet regleras i minerallagensom som
finns i plan- och bygglagenäven 1987:10, PBL, miljöskyddslagen
1969:387, naturvårdslagen 1964:822, lagen 1987:12 hushållningom
med NRL lagen 1988:950naturresurser kulturminnensamtm.m. om

l kap. 7 §. lagarDessa gäller parallellt med minerallagen.m.m.
Med undersökning i minerallagen arbete syftei påvisaattavses en

fyndighet koncessionsmineral ochett fyndighetens sannolikaatt utrönaav
ekonomiska värde, allt under förutsättning arbetet innebär intrång iatt
markägarens eller rättsinnehavares 1 kap. 3 §. Sistnämndarättannan
förutsättning antyder reglerna undersökning främstatt förhållandetom avser
mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare eller innehavare särskildav

till fastigheten.rätt
Undersökning får enligt huvudregeln utföras endast den harav som

undersökningstillstånd 1 kap. 4 §. Sådant tillstånd skall lämnas, detom
finns anledning undersökning kan ledaanta att till fynd koncessionsav
mineral och sökanden inte uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att
till stånd undersökningen. Vid tillstånd bedriva undersökning beträffandeatt



9 345AvsnittSOU 1997:32

bedömasskall dessutomeller diamantkolvätengasformiga omolja,
§.2 kap. 2lämpligsökanden är

ellerkolvätengasformigaolja,beträffandeUndersökningstillstånd
allmännaskyddaförbehövsvillkormed de attförenasskalldiamant som

bestämmelserlagensaknarövrigt§.kap. 10 I2enskildeller rättintressen
undersölcningstillstånd.villkor iom

vållasintrångochskadaså minstaskall utförasUndersökningsarbete att
ellernationalparkerinomfår inteUndersökningsarbete äga§.3 kap. 3 rum

harföreskriftermedstridheller ioch intenationalparker somtilltänkta
hellerfår inteUndersölcningsarbetebeträffandemeddelats naturreservat.

räknasfjällområdendeinomlänsstyrelsenmedgivande äga somrumutan av
fårbergmästarenmedgivande§. Utankap. 63NRL§kap. 5i 3 avupp

medfrånbl.a. 100 tomtinom meterundersökningsarbete inte äga rum
ellerdetaljplanmedområdeellerbosattnågondär permanentbyggnad är
kap.3bör erinras§. attkap. Det3 7enligt PBLområdesbestämmelser om

beskrivninguttömmandeinnefattarinteminerallagen avoch6 7 en
verksamhetföreligga. Denkanundersökninghinderdär somområden mot

lag-övrigalliakttagandemedbedrivasalltidmåstelageniregleras av
78.1996,kontinentalsockellagen,medMinerallagenDelin,stiftning s.

lbearbetningskoncessionhardenendastutförasfårBearbetning somav
fyndighetmeddelas,skallBearbetningskoncession som§.4kap. enom

fyndighetensochpåträffatsharekonomiskttillgodogöraskansannolikt
begärdadenfårsökandenolämpligtdet attoch inte görbelägenhet art

§.kap. 24koncessionen
§.4 kap. 2tillämpasskall NRLkoncessionbeviljandeärendenI avom

kap.jñ 8frångåsnormalt intefårNRL-fråganuppfattning iLänsstyrelsens
företagkoncessionbeviljande ettärende vars§§. Oml-2 avserett avom

ochskall 2lagarna,NRL-anknutnadefleraenligtskalltillåtlighet prövas av
koncessionssker iprövningvid denendasttillämpasNRLkap.3 som

miljökonsekvensskallkoncessionbeviljandeärendenärendet. I enavom
§.4 kap. 2ansökantillfogasMKBbeskrivning

områdesbestämmelser. Omellerdetaljplanstridafår inteKoncession mot
mindredockfårmotverkas,bestämmelserna inteellerplanenmedsyftet

§.kap. 24avvikelser göras
skyddaförbehövsvillkor attmed deskall förenaskoncessionEn som

förbehövs natureller attenskildeller rättintressenallmänna som
kap.4ändamålsenligt sättpåtillvaratasellerutforskasskall etttillgångarna

försäkerhetställa attnormalt åläggasskall attKoncessionshavaren§.5
§.6 Enkap.4uppfyllasskallefterarbeteutföraskyldighetema att

skallKoncessionstiden§.4 kap. 7för årmeddelas 25skallkoncession
4 kap. 8-11förutsättningarangivnai lagenunder vissaförlängasdärefter

§§.
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Bestämmelserna i kap.3 6 och 7 hinder undersökningsarbetemotom
skall tillämpas också på bearbetning kap.5 10 §.

Ett undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession kan återkallas,en
tillstånds- eller koncessionshavaren fullgörinte sina skyldigheter enligtom

lagen eller villkor eller det finns synnerliga skäl 6 kap. 3 §. Omom annars
verksamheten enligt koncession upphov till betydande olägenheteren ger

inte förutsågs koncessionen meddelades, fårnär prövningsmyndighetensom
bestämma eller ändrade villkor 6 kap. 4 §.nya

Ärenden beviljande undersökningstillstånd eller bearbetningsom av
koncession bergmästaren 8 kap. l §. skall hän-prövas Bergmästarenav
skjuta till regeringen betydelsefulla ärenden och ärenden där berg-mer

och länsstyrelsen har olika uppfattningmästaren beträffande tillämpningen
NRL 8 kap. §.2av

bearbetningskoncessionNär har upphört skall koncessionshavarenen
utföra efterarbete och bort anläggningar i den mån detta motiverat frånta är
allmän eller enskild synpunkt 13 kap. 4 §.

9.2 Anpassningen till miljöbalken

Miljöbalken skall tillämpas parallellt med lag reglerar sådanannan som
verksamhet, åtgärder, anläggningar och produkter omfattas balkenssom av
tillämpningsområde andra frågor. denI utsträckning det någonimen avser

lag finns bestämmelser i särskilda avseenden reglerar frågaannan som en
omfattas balken gäller i stället vad den lageni sesägs ävensom av som

avsnitt 1.3.
ÄvenMiljöbalken tillämplig vid bearbetning mineral.är vidav

undersökningsarbete prospektering kan balken tillämplig. Exempelvisvara
kan detta fallet vid byggande fram till undersökningsområde.väg ettvara av

I fåtal fall påträffas vid undersökningsarbetena fyndigheterett i sådanen
omfattning provbrytning inleds. Vid provbrytning schakt eller,att tas ett upp

det redan finns i närheten, frångång denna. Prov-görsom en gruva en
brytning har typiskt sådan miljöpåverkan miljöbalken tillämplig.sett att ären

Miljöbalken och minerallagen gäller parallellt. finnsDet inämntssom
minerallagen enligt dess nuvarande lydelse undantag från dennaett
princip, nämligen bestämmelsen i 4 kap. 2 § 2 och kap.3 NRL inteatt
skall tillämpas i andra prövningar koncessionsprövningen. föreslårViän
nedan denna bestämmelse skall finnas kvar.att
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förhållandet mellanförsta hand till regleraMinerallagen syftar i att
innehavareochgruvinnehavare å sidan och markägareprospektör och ena

omfattning harandra sidan. Endast mindresärskild till marken å irättav
normaltsyftar till skydda miljön.bestämmelser Dessalagen ärattsom

minerallagens bestämmelser viVid den genomgångallmänt hållna. somav
huvudregelnfrånfinna något undantaghar inte kunnatgjort vi annat om

nämnda.parallellitet detän nyss
hamåstetill miljöbalken diskuterasminerallagens anpassningNär man

miljölag.första hand Närminerallagen inte iklart för sig äratt en
arbetenormalt mycket innanenligt minerallagen återstårskerprövningen

därför svårtskall bedrivas.hur verksamheten Detdetalj kani är attangeman
dennaför miljön.exempelvis villkor till skydd Avmeddelai koncessionen

skydd för denväsentliga villkor, bl.a. tilldärföranledning bestäms yttre
miljöskyddslagen,lagstiftning såsommiljön, med stöd natur-av annan

viddärför avgörande betydelseoch vattenlagen. Detvårdslagen är attav -
omfattasocksåskall ske verksamhetmiljöbalksprövningden avsomsom av

tillämpas.och kap. kansamtliga regler i MB 3 4minerallagen utom-
nödvändig intekan beskrivasenligt minerallagenEn rätt mensom en

omfattasverksamhetför bedriva dentillräcklig förutsättning att avsom
kommerundersökningsarbeteibland också förgruvdrift ochlagen. För

sådanVidmiljöprövning.alltså preciserasförutsättningarna att engenom en
tillämpas.miljöbalkenenlighet med det sagda,kommer, imiljöprövning att

kap.närvarande enligt 2 10 §undersökningsarbete gäller förBeträffande
gasformigabeträffande olja,undersökningstillståndendastminerallagen att

skydda allmännamed villkor förskall förenaskolväten eller diamant att
Även andraundersökningsarbeteenskildellerintressen rätt. avsersom

risker förmeddiamant kan förenatellermineral olja,än varagas
miljöhänsynbakgrund de skärpta krav påMotomgivningen. somav

undersökningstillstånddiskuterasmiljöbalken kan detkännetecknar om
med villkor till skydd för miljöintressen.skall kunna förenasgenerellt

miljövillkor kanfrämst i två situationerenligt vår uppfattningDet är som
mineral. Redanefterprovbrytningvid undersökning. Denaktualiseras ärena

miljöskyddsenligtlänsstyrelsentillståndsprövasdag skall provbrytningi av
1989:364.miljöskyddsförordningen, Prov-tillbilaganlagen 23.0l.02 i
miljöbalken.tillståndsprövas enligt Denfortsättningenbrytning kommer i att

undersökningsornrådet. Omfram tillbyggandeandra situationen vägär av
skall anmälannaturmiljönvägbyggnad väsentligt ändrasådan kommer atten

får därefterSamrådsmyndighetenenligt kap.samråd 12 6 § MB.görasom
förbud.särskilda fallförelägganden miljöhänsyn och imeddela om

enligt kap.medgivande 3föreslagit länsstyrelsensGruvkommittén har att
fjällområdenutföra undersökningsarbete deminerallagen inom6 § att som

nödvändigaskall förenas med de villkorräknas i kap. § NRL3 5 ärsomupp
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för förhindra påtaglig skada uppkommer för områdets ochatt att natur-
kulturvärden och 141. tillägg lagtextenSOU 1996: 152 115 Ett sådant i ärs.

uppfattning för detenligt vår motiverat, det har inteäven uppgetts attom oss
Ävenförekommer undersökningar i de obrutna fjällområdena. vinågra

skall kunnaföreslår sådan bestämmelse. dock villkoralltså Vi attanseren
för förhindra mindre skador sådana kanställas även änatt anses varasom

"påtagliga".
miljöbalkenden miljöprövning skall ske enligtMed hänsyn till som

föreslå undersaknas uppfattning skäl i övrigtdet enligt vår att att
för miljön.kunna förenas med villkor till skydd Detsökningstillstånd skall

har föreslagit bergmästarensbör dock påpekas Gruvkommittén ävenattatt
villkor.minerallagen skall kunna förenas medmedgivande enligt kap. §3 7

förvillkor till skydduppfattat detta i första hand skallVi har inteatt avse
genomföras.till detta förslag börmiljön. därför ställningVi intetar om

miljöskyddsbilagan tillBeträffande gäller enligt 23.01 ibearbetning
amikningsverk, sintrings-gruvanläggningförordningen utgörsatt aven som

skallmineralfyndighetför bearbetningverk eller anläggning avannan
enligtTillstånd krävasenligt miljöskyddslagen. kantillståndsprövas även

1988/89:92naturvårdslagen jfr 77bestämmelsen täkt i l8 § prop. s.om
föreliggernaturvårdslagenföreligger enligt 18 §Om tillståndsplikt inte

bestämsarnrådsskyldighet enligt naturvårdslagen. Dessavanligen 20 §
ändringbearbetningen. Någonmelser säkerställer miljöprövning görsatt av

införs.avsedd miljöbalkeninte närär
för användningeninnehållerTill detta kommer PBL styrinstrumentatt av

detaljplan.användning sker Förmark. Regleringen markens genomav
Enligt kap. §områdesbestämmelser 3 7begränsade områden kan antas.

undersökningsmedgivande för utförabergmästarensminerallagen krävs att
områdesbestämmelser. Koncessiondetaljplan ellerarbete område medinom

detaljplan eller områdesnormalt inte stridafår enligt kap. §4 2 mot
bestämmelser.

minerallagen. Enligtmiljöprövning ske enligtskall dockavseendeI ett en
och kap.hushållningsbestämmelsema i 2 3 NRLlagen skall nämligen

innehåller påbearbetningskoncession.tillämpas vid Lagenprövningen av
ärende beviljande koncessiondetta område särdrag: Om ettett avserom av

andra NRL-anknutnatillåtlighet skall enligtföretag prövas ävenett vars
sker itillämpas endast vid den prövninglagar, skall och 3 kap. NRL2 som

fjärde stycket minerallagen.koncessionsärendet 4 kap. §2
diskuteradtill minerallag innehöllmed förslag intePropositionen nu

införasföreslogs det i skullebestämmelse. stället NRLI att en ny
innehåll tillåtlighetenkap. andra stycket,bestämmelse, 1 2 § ettatt avav om

skall enligtexploateringsföretag eller i miljöningreppvisst prövasannat
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flera de NRL-anknutna lagarna så skall och tillämpas2 3 kap. NRLav
endast vid den prövning först prop. 1988/89:92 76ägersom rum s.

Vid riksdagsbehandlingpropositionens påpekade Bostadsutskottet i ett
yttrande bet.till Näringsutskottet 1990/91:NU7 bil. 5 det tidigare iatt

med förslag till hade anförtspropositionen NRL för prövningatt, att en
enligt lag skulle anknytas till det borde krävas det fannsviss NRL, atten
behov bred verksamhetens ställning förhållandeprövning igöraattav en av

markanvändningsintressen. angelägnatill andra Vidare hade framhållits det i
få till stånd samordning mellan och de till denna anknutnaNRLatt en

föreslagnalagarna. accepterande den i minerallagspropositionenEtt av
ordningen skulle enligt Bostadsutskottets innebära den eftermening att

vidsträvade samordningen inte kom till stånd på det sätt avsettssom
tillkomsten NRL.av

bet.Enligt Näringsutskottets mening borde frågan ytterligareövervägas
därför1990/91:NU7 18. föreslagna ändringen genomfördes inte iDens.

gällerNäringsutskottet uttalade dock samtidigt utskottet, såvittNRL. att
exploateringsföretag på mineralornrådet, fann den föreslagna bestämmelsen
lämplig. Riksdagen ställde bakom Näringsutskottets uttalande rskr. 67.sig

framMed anledning riksdagens beslut lade regeringenav en ny
med förslag prop. 1991/922161. grundval dennaproposition i Påämnet av

bestämmelse Regeln sålundaintogs nämnda i 4 kap. 2 § minerallagen. är nu
begränsad till förhållandet mellan minerallagen och övriga NRL-att avse

propositionen betonades vikten avvägningen ianknutna lagar. I attav
betonadesallsidig och övergripande. Vidarekoncessionsärendet är att ett

miljöaspektema fårordentligt beslutsunderlag måste finnas och att en
och beaktas beslutet.grundlig belysning i

Följdlagstiftning tillMiljöskyddskommittén föreslog slutbetänkandei sitt
utformning.miljöbalken 1994:96 bestämmelsen skulle följandeSOU att

ärende beviljande koncession företagOm ett ettom av avser vars
fleratillåtlighet skall enligt de lagar 2iprövas av som anges

endastkap. miljöbalken, skall och kap. balk tillämpas§ 31 4 samma
vid den sker mineralärendet.prövning isom

miljöbalksförslagdåvarande gjordes i kap. liksom iI 2 1 § NRL en
uppräkning skulle knytas till hushållningsbestämmelsema,lagarav som

och kap.vilka intagna i 3 4 föreslagna utformningenDenvar av
minerallagens bestämmelse innebar den ändringen jämfört med gällande
lydelse den omfattade lagarinte de föreslogs ingå i balken,att som
exempelvis miljöskyddslagen och ändringennaturvårdslagen. Troligen var

jfrinte avsedd SOU 1994:96 431.s.
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Vid remissbehandlingen Miljöskyddskommitténs slutbetänkandeav
ansåg Naturvårdsverket bestämmelsen borde upphävas.att

Vi konstaterar det främst prövningar enligt miljöskyddslagen,att är
naturvårdslagen, vattenlagen och kan bli aktuellaPBL sedansom
bearbetningskoncession har meddelats. första lagarna kommerDe tre att

miljöbalken. kan diskuterasDet det lämpligt behålla denersättas är attav om
ordning gäller också då miljöbalken införs.som nu

Gruv- och mineralindustrin i Sverige samhällsekonomiskt viktigär en
basnäring. skulle allvarligtDenna hotas bestämmelsen bort. Det ärtogsom
nämligen tveksamt prospektering överhuvudtaget kommer skeattom om
den får bearbetningskoncession riskerar kunnainte utnyttjaattsom
koncessionen därför det vid den ofta flera är senare följande miljöatt

beslutas markenprövningen bör användas för ändamål.någotatt annat
Farhågoma grundas på prospektering mycket kostnadskrävande,äratt
bedrivs under lång tid och sällan leder till fyndigheter upptäcks i sådanatt en
omfattning de kan utvinnas. undersöka fyndighet fram till dessAttatt atten
den klar bearbeta kostar i regel tiotals miljoner kronor. Resultatenär att av
verksamheten ligger långt fram i tiden, ofta år. Endast omkringtiomotupp

proj leder till bearbetning.procenten av
Enligt vår uppfattning talar mineralhanteringens försärdrag bestäm-att

melsen bör finnas kvar. behöver dockDen språkligt.anpassas
viktigt det sker förutsättningslösDet "NRL-prövning" iär att en

koncessionsärendet. Länsstyrelsen har viktig roll till marken fåratt atten se
den användning den lämpad för. Redan enligt nuvarandeär mestsom
bestämmelser har länsstyrelsen uppgift frågan bästai bevakaatt att om
markanvändning blir allsidigt belyst i ärendet bearbetningskoncession.om

föreslårVi bergmästaren skall samråda med länsstyrelsenatt om
tillämpningen miljöbalken. bergmästaren och länsstyrelsen har olikaOmav
uppfattning skall ärendet hänskjutas till regeringen.

Miljöbalken innehåller den bestämmelsen myndigheter skall iakttaatt
miljökvalitetsnormer de planerar och planlägger, tillåtlighet,när prövar
tillstånd, godkännanden och före-dispenser, tillsyn och meddelarutövar
skrifter 5 kap. MB.3 § Bestämmelserna miljökvalitetsnormer måsteom
gälla all verksamhet bidrar till jfröverträds, avsnitt 1.3.attsom normerna
Miljökvalitetsnormer skall därför iakttas vid koncessionsprövningäven
enligt minerallagen. börDessutom bestämmelsen kap.i 16 5 § MB, attom
tillstånd fårinte meddelas för verksamhet medverkar till atten ny som en
miljökvalitetsnorrn överträds, ha motsvarande tillämpning vid prövning av
bearbetningskoncession.

Miljökvalitetsnormema skall slutligen kunna ligga till grund för ellernya
ändrade villkor för koncessionen.



9 351AvsnittSOU 1997:32

ansökanskall bifogasMKBföljer§ MBkap. l6 attAv omenen
harföreskrifterellermiljöbalkenenligttillåtlighetellertillstånd som
föranläggningarförtillämpligblirRegelnbalken.stödmedmeddelats av

miljötillstånd enligtkräverdagvilka imineralfyndigheter,utvinning av
enligtdetframtiden kommeroch i göranaturvårdslagen attochskyddslagen

balken.
finnas iminerallagenstycketfemte ävenkap. 2 §skall enligt 4MKBEn

formaliserad ochhurFrågankoncession.beviljande ärärenden avom
förfarandet ihurbörminerallagenenligt samtomfattande MKB:n vara

iMKBBestämmelsernautformat.börupprättandetmedsamband omvara
påtillämpningfåmöjligt ävenutsträckningsåbör imiljöbalken stor som

balken.utanförlagarMKB i
börochMBkap. 3 §detta i 6MKBsyftet medgällerVad först angesen

minerallagen.enligtprövningmedsambandiMKBocksågällarimligen en
kap. 7 § MBinnehålla 6iskallMKBvadreglerbalkensVidare bör enom

verksamheterförobligatoriskadärställskrav ärtillämpas. De somuppsom
bearbet-förAnläggningarmiljöpåverkan.betydandemedförakan antas en

effekt. Försådanhaoftakanmineralfyndigheter antasning enav
skallmiljöpåverkanbetydandehakaninteverksamheter antas ensom

tillmed hänsynbehövsdetutsträckninguppfyllda i denkraven vara
med MKBzn.syftetmöjliggöraomfattning förochverksamhetens attart

handförstaminerallagen ienligtprövningenhartidigareSom sagts avser
sidanågmvinnehavareochprospektörmellanförhållandetreglera enaatt

sidan. Viandraåtill markensärskildinnehavareoch rättoch markägare av
minerallagenenligtMKBvärdefulltallt ävendet atttrots envaraanser

miljöprövning. Dettaförbetydelseuppgiftersamtligainnehåller enav
eftersomsökanden,förolägenhetermedföra någraknappastkommer att

iskall upprättasi den MKBredovisasändå måsteuppgifterna som
miljöbalken.enligttillståndsärendet

samråd,tidigtmiljöbalkenbestämmelser iförfarandet finnsVad omavser
miljömedsamrådutökatmiljöpåverkan,betydandebeslut om

sig,tillfälleallmänhetenskungörande, att yttrakonsekvensbedömning,
Eftersomkostnader.ochprövningvidMKBbeaktandegodkännande, av

tillståndsprövasskallmineralfyndigheterbearbetningföranläggningar av
regler iutförligahaskäldet intefinnsbalkenenligt attäven samma

ireglernatillräckligtvid Detförfarandet MKB. attangående ärminerallagen
tillståndsbestämmelsernadvs. atttillämpas,MBkap. 9-106 om

och beaktauppställda kravuppfyllerMKB:nskallmyndigheten pröva om
skyldigden attärvid prövningenMKB:n attinnehållet i samt somom
och 12kap llbör 6Slutligenkostnaderna.förskall ståMKB:nupprätta

tillämpas.planeringsunderlagochplanerom

12 17-0268
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Vi har i 6 § lagen införande miljöbalken föreslagit ärendenattom av som
har inletts före balkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt
äldre lag. Reglerna miljökvalitetsnormer skall dock enligt förslagetom
tillämpas omedelbart. Denna ordning bör gälla i ärenden enligtäven
minerallagen. Det avgörande blir alltså ansökan har dengjorts dagom som
ändringarna träder i kraft. sådanEn bestämmelse får betydelse särskilt vad

Övergångsbestämmelsergäller MKB. Som vi anför i vårt delbetänkande till
miljöbalken SOU 1996:147 får36 i den in ansökanatts. som avser ge en
under tiden efter balkens ikraftträdandenärmast ha sådan framförhållningen

denne till balkens krav uppfyllda ansökanatt att är l vissanär görs.ser
speciella fårsituationer det dock i övergångsskede samtligaett accepteras att
krav inte uppfyllda. gällerDetta ärenden enligt minerallagen.är även

Vidare bör övergångsbestämmelse införas inskränkningen i 3atten om
kap. 6 första stycket§ möjligheten utföra undersökningsarbete i vissaattav
skyddade områden inte bör gälla undersökningsarbete för vilket tillstånd har
lämnats vid lagens ikraftträdande.

övrigtI vi inte något behov Övergångsbestämmelser. Följaktligenser av
bör miljökvalitetsnormer kunna ligga till förgrund eller ändrade villkor inya
koncessioner har meddelats före lagändringamas ikraftträdande.som

9.3 örfattningskommentarF

l kap. Inledande bestämmelser

§7 Utöver bestämmelserna denna lag finns bestämmelseri rörande
miljöpåverkan miljöbalken. Bestämmelser beröri verksamhetsom som avses

denna lag finnsi plan- och bygglageni 1987:10 och lagenäven
1988:950 kulturminnenom m.m.

Bestämmelser strålskyddslagen 1988:220.om ---

I paragrafens första stycke hänvisas dagi till bl.a. miljöskyddslagen,
naturvårdslagen och NRL. Dessa hänvisningar har erinranersatts av en om

miljöbalken gäller. I avsnitt behandlas9.2 förhållandetatt mellan
minerallagen och miljöbalken. bör observerasDet miljöbalken gäller vidatt
undersökning påverkar miljön och vid bearbetning.som
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upphävd.föreslås bliParagrafen§8

efterdelvis§kap l1bestämmelse i 19föreslogshuvudbetänkandetI en -
innebördmiljöskyddslagen attstycketandrafrån §2 enmönster av-

tillåtlighet,beslutregeringensbundentillståndsmyndighet är omav
med itagitsinteBestämmelsen harvillkor.eventuellaochlokalisering

följabundenhetsådanöverflödig endå denlagrådsremissen ansetts anses
paragrafförevarandehärmed börkonsekvensrättsprinciper. Iallmännaav

bortfalla.

Undersökningsarbete3 kap.

områdeellernationalparkfårUndersökningsarbete inominte äga6 § rum
tillskallbegärthar avsättashosmyndighet regeringenstatligensom

ellerförmeddelatsharföreskrifter natur-strid mednationalpark eller i som
miljöbalken.kap.stöd 7medkulturreservat av

länsstyrelsen,medgivandeheller,fårUndersökningsarbete inte utan av
inomäga rum

miljöbalken.kap. 5 §4område iavsessom
villkordemedförenasfårstycket 3andraenligtmedgivande somEtt

kulturvärden.ellerpåuppkommerskadaförhindraför natur-behövs attatt

tilländratsharnaturvårdslagentillstyckeförstaparagrafensiHänvisningen
undersökningsarbetegjortsdessutomtillägg har attMB. Ettkap.7att avse

skyddsforrnenför denföreskrifterstrid medifårinte nyaäga rum
dag,iskillnadnågonpraktiken inte motinnebär iDettakulturreservat.
kanredanmed kulturreservatuppnåsskallskydddeteftersom nusom

ff302lagrådsremissenjfrskyddsinstitutet naturreservatuppnås s.genom
observerasdäremotbör attDetdel 316huvudbetänkandet,och s.

tidigareområdenomfattarbeteckning ävenmiljöbalkens naturreservat som
och289lagrådsremissennaturvårdsområdekallatshar s.

därför ifårUndersökningsarbete314delhuvudbetänkandet, s.
tidigare.färre ställenpå änfortsättningen äga rum
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I paragrafens andra stycke punkt har3 hänvisning till kap.3 §5 NRLen
ändrats till kap.4 § MB.5 Bestämmelsen de s.k. obrutnaavser
fjällområdena.

Paragrafens tredje stycke liknande tilläggEtt har tidigareär nytt.
föreslagits Gruvkommittén SOU 1996:152 och 141 betänkandet115 iav s.
Gruvoma och framtiden. Bakgrunden till förslaget det har råttär att
tveksamhet länsstyrelsen kan villkora sitt medgivande eller inte. Det börom
därför i lagtexten villkor får lämnas. Exempel på villkoratt är attanges
arbeten skall ske vintertid marken frusen.när är

4kap. Bearbetningskoncession

2 § Koncession skall begärda koncessionen.---
för sådan bearbetning.Koncession ---

I ärenden beviljande koncession skall kap.3 och kap., 3 § och4 5om av
kap. miljöbalken tillämpas.16 §5

beviljandeOm ärende koncession verksamhetett om av avser en som
skall enligt miljöbalken eller andra lagar, skall och3 4prövas ävensenare

kap. miljöbalken tillämpas endast vid den skerprövning isom
koncessionsärendet.

ärenden beviljandeI koncession skallom av en
miljökonsekvensbeskrivning fogas till gäller förfarandet,ansökan. Vad
kraven på miljökonsekvensbeskrivningar planer ochsamt
planeringsunderlag skall kap. § och miljöbalken tillämpas.6 3 7 9-12 §§

får avvikelserKoncession inte göras.---

Enligt paragrafens nuvarande tredje stycke skall tillämpas i ärendenNRL om
beviljande koncession. En konsekvensändring bör anledningigöras attav av

och förs miljöbalken.2 3 kap. in i Vidare bör bestämmelsenNRL kap. 35
hur miljökvalitetsnormer skall§ beaktas kopplas tredje stycket börin. Iom

slutligen kap16 § skall tillämpas vilket innebär5 MBatt attanges
bearbetningskoncession inte får meddelas bearbetningen medverkar tillom

miljökvalitetsnorm överträds. Koncession skall dock kunnaatt en ges om
verksamhetsutövaren vidtar sådana åtgärder olägenhetema från någonatt

verksamhet upphör eller minskar så uppfyllamöjligheternaatt attannan
miljökvalitetsnorrnen därigenom ökar i inte obetydlig utsträckning. De
åtgärder vidtas behöver nödvändigtvisi inte mineralutvinning.som avse

4 kap. § fjärde stycket gällande föreskrivsI 2 i lydelse att ettnu om
ärende beviljande bearbetningskoncession företagettom av avser vars
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skall 2lagarna, såenligt flera de NRL-anknumatillåtlighet skall prövas av
sker iendast vid den prövningtillämpasoch kap. NRL3 som
kvar.bestämmelsen finnsvarförkoncessionsärendet. avsnitt 9.2 motiverasI
och 4hushållningsbestämmelsema i 3hindrar baraBestämmelsen att

skallverksamhetenenligt andra lagar. Omtillämpas vid prövningarkap. MB
förlängaaktuelltminerallagen, detenligtpå när är attt.ex.prövas nytt
balkensdäremotvillkoren, skalländraellerkoncessionen

hushållningsbestämmelser tillämpas på nytt.
hushållningsbestämmelsemavidare barahindrarBestämmelsen att

efterskerlagarenligt andraprövningartillämpas vid som
skerkoncessionsprövningennonnalakoncessionsprövningen. Det är att

koncessionsprövningensker föreprövningundantagsvisförst. Om en annan
såväl vid den prövningenhushållningsbestämmelsema tillämpasskall som

koncessionsprövningen.vid
ärendenskall iparagrafens femte styckelydelsenuvarandeEnligt omav

ansökan.tillkap. fogasenligt NRLkoncession MKB 5beviljande enav
för tillämpningenligga till grundparagrafenskall enligtBeskrivningen även

ochfemte stycketflyttats till detBestämmelsen haroch kap. NRL.2 3av
tillMotiveringenbestämmelser miljöbalken.till ihänvisa vissaändrats till att

detta i avsnitt 9.2.ges

verksamheteller sådanregelbunden bearbetningPågår10 § inte som anges
koncessionshavarenpåkoncessionstiden ansökanfårförsta stycket,9 §i av

till detmed hänsyndetår,med högstförlängas motiverattio ärom
ändamålsenligtpåmineraltillgångarna utnyttjasallmännas intresse ettattav

sätt.
miljöbalken tillämpas.skall och kap.3 4Vid prövningen

förtsharoch kap. NRLtill följd 2 3har gjortskonsekvensändringEn attav
miljöbalken.iin

Överlåtelse, återkallelsefrånträdande, ändringoch6 kap. av
undersökningstillstånd koncessionoch

betydandetillkoncession upphovenligtverksamhetOm§4 geren
ellermeddeladesförutsågs koncessionenolägenheter inte när omsom

miljökvalitetsnormbetydelse medverkar tillmed någonverksamheten att en
deprövningsmyndigheten bestämmaöverträds, fårmiljöbalkenkap.enligt 5

ellerförebyggabehövs förverksamhetenden fortsattavillkor för attsom
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minska olägenheterna. Vad betydande olägenheter gällersägs ävensom om
arbete enligt undersökningstillstånd för olja, gasformiga kolväten och
diamant.

eller medgivande.övrigt ---
skall och kap. miljöbalken tillämpas.Vid 3 4prövningen

till villkor koncession kan bestämmasdet första stycket har lagts iI att en om
miljökvalitetsnorrnverksamheten med någon betydelse medverkar till att en

överträds.
paragrafens nuvarande tredje stycke skall tillämpas vidEnligt NRL

hareller ändrade villkor. Bestämmelserna i NRLbestämmandet av nya
härav harmiljöbalken. konsekvensändring i anledning orts.arbetats in i En

Prövningsmyndigheter8 kap. m.m.

Ärenden§ 21 om av---
fårBergmästaren sig.yttra---
beviljande bearbetningskoncession skall bergmästaren,ärendenI om av

miljöbalken, samråda med länsstyrelsen detsåvitt gäller tillämpningen iav
får därvid beslutaeller de där koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsenlän

kulturminnenenligt kap. lagen 1988:950särskild utredning 2 11 § omom
m.m.

bergmästarenparagrafens tredje stycke skallEnligt nuvarande lydelse av
tillämpningensamråda med länsstyrelsen såvitt NRL.avser av

mineralutvinningviktigt länsstyrelsen vid samrådet bevakarDet är attatt
och kap.bästa markanvändningen enligt bestämmelserna i 3 4 MBdenutgör

nämnda bestämmelser if.d. NRL. viktigt eftersom2 och 3 kap. Detta är
Vid dentillämpas vid efterkommande prövningar.miljöbalken inte skall

alltsåmiljöprövningen enligt balken kan inteefterkommande
formed marken bör användasmineralutvinningen nekas motiveringen att

iändamål.något annat

Ärenden skall hänskjutas tillbeviljande bearbetningskoncession§2 avom
prövning,regeringens om

särskilt betydelsefullbedömer frågan koncessionbergmästaren om vara
ellerallmän synpunktur
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frångåbergmästaren vid tillämpningen miljöbalken finner skäl vadattav
länsstyrelsen har föreslagit.

tillfrån hänvisa till till hänvisaandra punkten har ändrats NRLDen attatt
och länsstyrelsenmiljöbalken. Hänskjutande skall ske b1.a. bergmästarennär

den bästauppfattning frågan mineralutvinninghar olika i utgörom
fårblir då regeringenmarkanvändningen enligt och 4 kap. MB.3 Det som

skall tillåtas.bearbetningavgöra om

Ärenden meddelats.har3 § i övrigt ---
kap.enligt 10 §förlängning bearbetningskoncession 4ärendenI avom

samråda medtillämpningen miljöbalken,såvitt gällerskall bergmästaren, av
koncessionsområdet ligger.det eller de län därlänsstyrelsen i

Ärenden enligt kap. 10 §förlängning bearbetningskoncession 4avom
vidbergmästarenhänskjutas tillskall prövningregeringens om

vad länsstyrelsen harmiljöbalken finner skäl frångåtillämpningen attav
återkallelseskall också ske ärendenföreslagit. Hänskjutande om avav

synnerliga skälbearbetningskoncessionundersökningstillstånd eller av
paragrafärenden enligt dennakap.enligt 6 3 § övrigasamt somav

synpunkt.från allmänsärskilt betydelsefullabedömerbergmästaren vara

haroch tredje stycket till NRLdet andraHänvisningar i ersatts av
till miljöbalken.hänvisningar

Övergångsbestämmelser

träder kraft denlag1 Denna i
.

bestämmelser,handläggas och bedömas enligt äldreärende skallEtt om
Bestämmelsernaföre denna lags ikraftträdande.ärendet har inletts om

omedelbart.miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas

skallförsta stycket dess lydelseBestämmelsen kap. 6 §3 intei i nya
före dennaför vilket tillstånd har lämnatspå undersökningsarbetetillämpas

ikraftträdande.lags
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Punkt övergångsbestämmelsema kommenteras2 i i avsnitt 9.2.
den första stycketEnligt punkt skall lydelsen 3 kap. § inte3 6nya av

tillämpas undersökningsarbete för vilket tillstånd har lämnatspå när
lagändringen träder kraft. har betydelse för eventuellai Detta
undersökningsarbeten pågår i naturvårdsområden.som
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vissa1985:620Lagen10 om

torvfyndigheter

detskall upplysas,torvfyndigheter attvissalagenIFörslag: om
kanmiljöbalkenregler ifinnslagendenreglerna i varasomutöver

verksamheten.påtillämpliga
lagenskall,bearbetningskoncession utöverVid prövning omav

lagenoch ibalkenbestämmelser iantaltorvfyndighetervissa ett
b1.a.Vattenverksamhetbestämmelsersärskildamed omom
ochtalerättmiljöorganisationersmiljökonsekvensbeskrivningar,

tillämpas.markavvattningssakkunniga
medförenaskunnalängreskall inteUndersökningskoncession

bearbetningskoncession.fåinnehavarenför atträtt senare
villkorbestämmakunnaskallLänsstyrelsen omnya
överträds.ökvalitetsnormmiljtillmedverkarverksamheten att en

beroende attskall kunna göraskoncessionEn av
förkostnadernaförsäkerhetställerverksamhetsutövaren

återställning.
skyldighetuppfyller sin attinteverksamhetsutövareOm en

meddelalänsstyrelsenskallåterställningsåtgärdervidta
särskildkronofogdemyndighetenochvitesföreläggande

handräclcning.

innehållLagens10. 1

växtdelar.dödanedbrutnafrämstbildasjordartorganiskTorv är avsomen
påliggerSverigetorvmark.landareal bestårSveriges%Omkring 15 avav

torvmarksareal.vad gällervärldenplats isjätte
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Torv skördas i Sverige för dels odling odlingstorv eller torvmull, dels
användning bränsle energitorv. Torvbruk bedrivs dagi i Sverige påsom
omkring l3 000 ha, vilket endast 0,2 % den totalamotsvarar ca av
torvmarksarealen. längreI perspektiv kan dock andel kommaett större atten

i anspråk, bl.a. beroende på ökandetas behov odlingstorv olika hållpåett av
i Europa. Volymmässigt dominerar i Sverige utvinningen för energiändamål.
I skala energitorv på ungefärstörre platser150tas i landet.runt om

Innan kan utvinnas måstetorv beredas. Dettaur en mosse mossen
innebär all vegetation på bort ochatt dikasyta tas att ut.mossens mossen
Den påverkan på skerstörsta dessa förberedande åtgärder.naturen genom
Även den därefter följande torvbrytningen påverkar emellertid miljön. Då
täktverksamheten avslutats måste efterbehandlas. Efterbehand-torvmossen
lingen syftar till antingen skapa ellervåt miljö på den utbrutnaatt torren en
mossen.

Torvutvinningens påverkan på miljön har nyligen beskrivits ingåendei
Naturvårdsverkets 4596 Torvbruk Miljö.rapport -

Lagen vissa torvfyndigheter torvlagen reglerar utvinningom av
energitorv. tillkomLagen för förenkla tillståndsprövningenatt av
undersökning och bearbetning energitorv prop. 1984/851120 3.av s.
Bestämmelser bearbetning energitorv fanns tidigare i lagenom av
1984:890 vissa mineralfyndigheter.om

Undersökning och bearbetning energitorv inte bara underkastadärav
Ävenbestämmelserna torvlagen.i föreskrifter i plan- och bygglagen,

miljöskyddslagen och andra författningar skall iakttas 6 torvlagen.§
För undersökning och bearbetning fyndigheter för utvinnatorv attav av

fordrasenergi enligt torvlagen koncession l §. kan lämnasKoncession som
undersökningskoncession eller bearbetningskoncession 2 §. En
fastighetsägare har dock undersökningarrätt koncession.göraatt utan
Fastighetsägaren får också koncession tillgodogöra försigutan torv att
utvinna för husbehovenergi 3 §. Frågor koncession prövasom av
länsstyrelsen 5 §.

Undersökningskoncession kan förenas med för innehavarenrätt atten
få bearbetningskoncession för fyndigheten eller företräde framförsenare

andra till sådan koncession 4 §.
Koncession får meddelas endast det från allmän synpunkt lämpligtärom
verksamheten kommer till stånd och sökandenatt från allmän synpunkt är

lämplig bedriva verksamheten. Bearbetningskoncession får dessutomatt
meddelas endast det sannolikt fyndigheten kan tillgodogörasgörs attom
ekonomiskt. Naturresurslagen skall tillämpas vid tillståndsprövningen 7 §.

Koncessionen skall tidsbegränsas 11 § förenas med de villkorsamt som
behövs för motverka eller begränsa menlig inverkanatt på naturmiljön och
för beakta andra allmänna intressenatt och enskild 12 §.rätt
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Koncessionshavaren skall normalt åläggas ställa säkerhet för villkorenatt att
uppfylls 13 §.

betydandeOm det uppkommer olägenheter förutsågsinte närsom
koncessionen meddelades får länsstyrelsen bestämma villkor för dende
fortsatta verksamheten behövs 14 §. får återkallasKoncessionensom av
länsstyrelsen, koncessionshavaren åsidosätter villkor eller synnerligaom om
skäl föreligger 17 §.

förUndersökningsarbete får omfatta endast sådana åtgärder behövssom
kännedom torvfyndighetens beskaffenhet ochstorlek,vinna närmareatt om
Åtgärderna skall utföras skada ochutvinningsbarhet. så minsta intrångatt

motsvarande finns för bearbetning.vållas 20 §. Någon hänsynsregel inte
upphör skall koncessionshavaren bort anläggningarkoncessionNär taen

för från allmänandra åtgärder återställning, detta motiveratoch vidta ärom
skall faställasSkyldigheten vidta sådana åtgärder ieller enskild synpunkt. att

samband medlänsstyrelsenvillkor koncessionen eller ii prövas attav
upphör 34 §.koncessionen

Förhållandet till miljöbalken10.2

enligtfråga den verksamhet i torvlagen skall 6 §I ävenom som avses
miljöskyddslagenföreskrifter bygglagen,iakttas tillämpliga i plan- och

författningar dock föreskrivasoch andra författningar. andra kanI att
torvlagen.dessa skall tillämpas på verksamhet omfattasinte som av

reglerar sådanskall tillämpas parallellt med lagMiljöbalken somannan
omfattas balkensåtgärder, anläggningar och produkterverksamhet, avsom

frågor. utsträckning det i någontillämpningsområde andra denIavsermen
reglerar frågabestämmelser särskilda avseendenlag finns i enannan som

lagen seomfattas balken gäller stället vad deni i ävensägssom av som
avsnitt 1.3.

omfattas bådeBearbetning sådan verksamhet kanutgörtorv avav som
Vad gäller myndighetsutövning blir härvidmiljöbalken och torvlagen.

lag. miljöbalkenshuvudregeln den skall ske med stöd respektive Omatt av
enligt torvlagenbestämmelser skall bli tillämpliga vid myndighetsutövning

skallsärskilt den lagen. Balkens bestämmelser intekrävs detta iatt anges
särskiltvid myndighetsutövning enligt balken, dels dettillämpas angesom

finns bestämmelser särskildaden, dels det i lag ii annan somom
reglerar fråga omfattas balken.avseenden viss som av
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viktigtEtt inslag bearbetningi dränering den mark därärtorvav av
finns. Miljöbalken innehåller omfattande regler markavvattning.torven om

Tillstånd enligt balken behövs dock enligt ll kap. för13 § inte
markavvattning i samband med torvtäkt koncession har lämnats enligtom
torvlagen.

kap. finnsI 12 MB bestämmelser täkt bl. Tillstånd enligttorv.om av a.
balken behövs heller förinte täkt för vilkentorvav
bearbetningskoncession lämnats enligt torvlagen kap. §.12 1

10.3 Anpassningen till miljöbalken

Torvlagen syftar första tilli hand reglera förhållandet mellan å sidanatt ena
den undersöker och bearbetar torvfyndighet och å andra sidansom en
markägare och innehavare särskild till mindremarken. iBararättav
omfattning finns i lagen bestämmelser har syfte. Exempel påett annatsom
regler det slaget de kan betecknasärav senare som som
hindersbestämmelser och reglerna intresseavvägning enligtom
naturresurslagen. Hit hör också bestämmelser det möjligt ställagör attsom
villkor till skydd for motstående intressen.

Vid koncessionsprövning i dag enligt skalltorvlagen tillses atten
reglerna i just den lagen uppfyllda. Enligt uttryckligt stadgande i 7 §är ett
skall dessutom naturresurslagen tillämpas. verksamhetsutövarenTrots att
enligt skall iaktta tillämpliga föreskrifter6 § i bl.a. miljöskyddslagen kan inte
länsstyrelsen lägga denna lag till förgrund sakprövningen. En är attannan
koncessionen enligt skall förenas12 § med de villkor behövs för attsom
motverka eller begränsa menlig inverkan på naturmiljön.

Enligt miljöbalken behövs inte tillstånd till markavvattning sambandi
med torvtäkt koncession har lämnats enligt torvlagen. heller behövsInteom
tillstånd till förtäkt vilken bearbetningskoncession har lämnats.torvav
Eftersom den verksamhet bedrivs enligt torvlagen, fall de delari ivartsom

kräver bearbetningskoncession, ofta påverkar miljön det viktigtär attsom
nödvändiga miljöhänsyn vid koncessionsprövningen.tas

Enligt gällande lydelse bilagan till miljöskyddsförordningen skallnu av
tillstånd enligt miljöskyddslagen sökas för torvtäkt med produktionen
överstigande 25 000 kubikmeter år 29.01. täkt förFör vilkenper annan
krävs tillstånd enligt l § torvlagen skall anmälan till den kommunalagöras
nämnden 29.02. Prövningen enligt miljöskyddslagen främst störningarrör
på omgivningen i form damm och buller.t.ex.av
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miljöbalkendet i377 anförthuvudbetänkande del 1har vårt attVi i s.
dag skeritäktdubbelprövningdenbehovnågotfinnslängreinte somavav

delar dennaRegeringenmiljöskyddslagen.ochnaturvårdslagenenligt
påeffektersamtligaTäktens356.lagrådsremissenjfruppfattning, s.

redandetEftersomtillfälle.vidställetbör iomgivningen prövas ett av
därförmåstetäkttillstånd förkrävsframgår§kap. 1miljöbalken 12 att

den inteändras såmiljöskyddsförordningen attnuvarandedentillbilagan
stycket MBtredjekap. §Bestämmelsen i 12 l atttäkter.omfattarlängre

bearbetningskoncession harvilkenförtäktförkrävstillstånd inte torvav
någoninnebäradärefterkommer atttorvlagenenligtlämnats att

kommeröverhuvudtaget intemiljöbalken attstödmedtillståndsprövning av
förslagläggabetänkandeiVi kommer atttäkter.för sådanaske ett senare

miljöbalken.motiveradeförordningsändringarde är avsomom
bådeenligtverksamhetenprövadestillkomsttorvlagensFöre

avskaffadesDubbelprövningenminerallag.dåvarandeochnaturvårdslagen
328.1984/851120prop.och smidigareenklareskulle bliför s.systemetatt

enligtskerdagiprövningavskaffa dendessutomAtt somnu
får interiktning. Dettadennaiytterligaremiljöskyddslagen stegär ett

miljöhänsynmindreinnebära tas.att
vidtillämpatshaskullebestämmelser,Relevanta ensom

måstemiljöbalken,enligtverksamhetmiljöfarligtillståndsprövning av
enligtmyndighetsutövningvidkopplas intillämpligadärför göras

torvlagen.
utvinningminerallagennaturvårdslagen ochidubbelprövningenNär av
skulletidigareden hänsynanfördes tasavskaffadesenergitorv att somav
torvlagendenenligtskullefortsättningsvisnaturvårdslagen tasenligt nya

påmiljökravenstärksinförsmiljöbalkenNärl984/85zl20 328prop. s.
täktergällainkopplingnämnda ävenkommer atttäkter. Detta somgenom

enligt torvlagen.koncessionsprövas
bearbetningskoncessionverksamhet kräverdenframför alltDet är som

ochmarkavvattningbl.a.verksamhet ingårdennamiljöpåverkan. Iharsom
nämnbarnågonundersökningsarbeteinnebäroftaMindretorvtäkt.

tillellerinombyggsbl.a. dåaktuelltkan bli vägmiljöpåverkan. Detta en
medsambandiutvinnasmåsteeller dåundersökningsområdet torv

undersökning.
de"inkopplade"ochframförallt §i 12bestämmelserbefintligaGenom

meddelas.kunnanödvändiga villkorkommeröbalksbestämmelsema attmilj
miljöbalkensnedan börbehandlasbestämmelserdeUtöver som

kopplas in.hänsynsreglerallmänna
ärendenitillämpassakägarbegreppmiljöbalkensbörvår meningEnligt

miljöbeslutöverklagaförnödvändigt rättenenligt torvlagen. Detta attattär
enligttillståndsprövningeninskränkasskallintetorvtäkter närangående
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miljöskyddslagen avskaffas. dag harI nämligen miljöskyddslagen ett
bredare sakägarbegrepp torvlagen. Vi har i huvudbetänkandevårt anförtän

miljöskyddslagens sakägarbegrepp bör gälla i miljöbalken del l 5 llatt s.
Regeringen har i lagrådsremissen 463 funnit det enhetligaatt
sakägarbegreppet bör begränsas till den processuella sidan.

har möjligtDet inte varit i miljöbalkens lagtext preciseraatt ärvem som
sakägare. stället har kap.I i 16 13 § valts uttryckMB i 22 §samma som
förvaltningslagen 1986:223, nämligen "den beslutet angår, det harsom om
gått honom emot". Det kan tyckas onödigt torvlagen införaiatt en
hänvisning till 16 kap. denna13 § MB, paragraf har lydelsenär samma som
motsvarande paragraf förvaltningslagen.i Om hänvisningen finns skallinte

den likalydande bestämmelsen förvaltningslagen Syfteti tillämpas. med
detta hänvisa till miljöbalken balkens sakägarbegreppvisaatt ärtrots att att

skall gälla. Motivuttalanden balkens sakägarbegrepp rättspraxissamtom
beträffande häreñerdenna bör vägledande.vara

Vi vidare miljöorganisationer bör få överklaga beslutattanser om
bearbetningskoncession. motiverat bakgrund sådanDetta är rättmot attav en
skulle förelegatha vid miljöprövning enligt miljöskyddslagen, dennaen om
prövning inte hade avskaffats.

Ytterligare antal bestämmelser miljöbalken skall tillämpasi viett anser
vid bearbetningskoncession. Bestämmelserna finns kap.i 6
miljökonselcvensbeskrivningar, planer och beslutsunderlag, kap.12 2annat

Vägning§ behovet skador på djur- och växtliv miljön i övrigtmot samtav
och kap. tillstånd miljökvalitetsnonn16 5 § har överträtts.när en

markavvattningsförbudVi enligt kap. 14 § harll MBattanser om
meddelats börså koncession endast det finns särskilda skäl. Någonges om
särskild reglering denna del föreslås docki inte.

Vidare bör vissa bestämmelser i den lagrådsremissen föreslagna lageni
med särskilda bestämmelser Vattenverksamhet tillämpas vid prövningenom

bearbetningskoncession. bör torvlagen.Detta särskilt i Deav anges
bestämmelser vill koppla finnsvi in i kap. inledande bestämmelser,lsom

kap. rådighet2 m.m., kap. markavvattningssamfälligheter3övre vatten
kap. och markavvatmingssalclcimniga.7 22-28 30samt

Vi däremot kap. lageninte 7 20 § med särskilda bestämmelserattanser
Vattenverksamhet skall tillämpas vid koncessionsprövningen. Enligtom

denna skall länsstyrelsen ärenden tilli situationer överlämnatre
miljödomstolen. situationema framställs yrkandeDe angivna detär att om
1 någon sökanden skall delta markavvattningen, 2iäven änatt annan
särskild tvångsrätt enligt 28 kap. och enligt kap.lO § MB 3 ersättning 31

eller inlösen16 § enligt 31 kap. 17 § Torvlagen har bestämmelserMB. egna
tvångsrätt och ersättning alltjämt bör gälla. Frågor ersättningom som om

skall enligt dessa bestämmelser fastighetsdomstol.prövas av
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dennaihuvudbetänkande del 496lhar vi i vårtVad gäller 1 soms. -
mindredetf450med lagrådsremissendel ansettöverensstämmer vara-

deltagande ifrågor fleralänsstyrelsenlämpligt prövaratt personersom
sådana frågordessa.oenighet mellan Närdet rådermarkavvattning när

kanmiljödomstol. Dettilldärför lärrmasärendetskalluppkommer över
innebärmarkavvattningenannorlunda sakenpåskälsaknas närtyckas att se

energitorv. Trotsframtida brytninginförskall dränerastorvmosseatt aven
Ettdessa situationer.ske iöverlämnande inte börnågotvidetta attanser

helafickmiljödomstoleninnebära övertaskulleöverlämnande att
lagstiftningalltså frågor itorvlagen ochenligtkoncessionsprövningen en

varförfall,enstakaendastskulle ske ialdrig tillämpar. Dettaden annarssom
därförlagen. Vierfarenhetbredareskulle få någon stannardomstolen inte av

prövningenvidbefogenheterlänsstyrelsenför lösningen störreatt avge
andraienligt torvlagenärenden änimarkavvattning

markavvattningsärenden.
tillkallamöjlighetden fårunderlättashandläggning attLänsstyrelsens om

och453jfr lagrådsremissenmarkavvattningssalclcunniga s.
införas.därförbörmöjlighetff. sådandel 496 Enhuvudbetänkandet, s.

förmedförenasundersökningskoncession rättfårtorvlagenEnligt 4 §
ellerfyndighetenförbearbetningskoncessioninnehavaren att senare

Paragrafen bör över,koncession.till sådanframförföreträde sesannan
prövningenvidskall skemiljöprövningdeninnebäreftersom den att avsom

därde fallenikoncessionfår leda till vägrasbearbetningskoncession inte att
tillmedförenats rättharundersökningskoncessionen

densåändrasparagrafenbörmening attEnligt vårbearbetningskoncession.
förmedundersökningskoncession rättförenamedgerendast rätt att

bearbetningskoncession. Itillframförföreträdefåinnehavaren att annan
jfrbeviljassådanjustdet för övrigt rättpraktiken prop.är somen

bestämmelse inteliknandenågonbör327. Det1984/852120 nämnas atts.
1991 245.minerallagenbesläktademed torvlagendenfinns i

ytterligarenågraföreslår viförfattningskommentarenframgårSom av
genomslagskall fåmiljökvalitetsnormer äventorvlagen. Förändringar i att

villkorkunna bestämmalänsstyrelsenbörområdedettapå omnya
överträds.ökvalitetsnorrnmiljmedverkar tillverksamheten att en
återställningsåtgärderbestämmelserdaginnehåller redan iTorvlagen om

medkompletterasReglema bör attupphört.harverksamhetensedan
ställerverksamhetsutövarenberoendeskall kunnakoncessionen attgöras av

inteverksamhetsutövarenåterställning. Omförkostnadernasäkerhet för
länsstyrelsenböråterställningsåtgärdervidtaskyldighetsiniakttar att

kunnakronofogdemyndighetenbörvitesföreläggande. Vidaremeddela
handräckning.särskildmeddela
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Vi har i 6 lagen§ införande miljöbalken föreslagit ärendenattom av som
har inletts före balkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt
äldre lag. Reglerna miljökvalitetsnonner skall dock enligt förslagetom
tillämpas omedelbart. ordningDenna bör gälla i ärenden enligtäven
torvlagen. Det avgörande blir alltså ansökan har gjorts den dagom som
ändringarna träder kraft.i sådan bestämmelseEn får betydelse bl.a. vad

Övergångsbestämmelsergäller anförMKB. Som vi i vårt delbetänkande till
miljöbalken SOU f får1996:147 36 den in ansökanatts. som avser ge en
under tiden efter balkens ikraftträdande framförhållningha sådannärmast en

denne till balkens krav uppfyllda ansökan vissaIatt äratt när görs.ser
speciella fårsituationer det dock i övergångsskede samtligaett accepteras att
krav inte uppfyllda. gällerDetta ärenden enligt torvlagen.är även

I övrigt vi inte något behov Övergångsbestämmelser. Följaktligenser av
bör miljökvalitetsnormer kunna ligga till ändradegrund for eller villkor inya
koncessioner har meddelats fore lagändringamas ikraftträdande.som

10.4 Författningskommentar

medfår§ Undersökningskoncession förenas för innehavaren4 rätt att
företräde framför till bearbetningskoncession.andra

Enligt paragrafen dess nuvarande lydelse undersölcningskoncessioni kan
förenas med för innehavaren bearbetningskoncession.även rätt att senare

möjlighetDenna har tagits bort för inte den milj skall skeöprövning iatt som
samband med bearbetningskoncession skall föregripas.

6 § bestämmelsernaUtöver denna lag finns bestämmelser rörandei
miljöpåverkan miljöbalken. Dessutom skall verksamhetsutövaren iakttai
tillämpliga föreskrifter plan- och bygglagen 1987:10 och andrai

författningar.
framgårAv § bestämmelser och lagen 00007 miljöbalkenvissa i iatt

med särskilda bestämmelser vattenverksamhet skall tillämpas vid kon-om
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cessionsprövning.

enligtverksamhetfrågaskall ilydelsenuvarandeparagrafensEnligt om
bygglagen,ochplan-föreskrifter itillämpligaiakttastorvlagen även

författningar.andraöskyddslagen ochmilj
omfattasocksåkantorvlagenireglerasverksamhet avDen som

meningen.förstadärför iföreslåshäromerinranmiljöbalken. En
skall iakttaverksamhetsutövarenerinranvidare attföreslårVi att om

stårförfattningarandraochbygglagenochplan-föreskrifter itillämpliga
gällakanförfattningarandrasjälvklartför sig menoch attikvar. Det är

författningarandrapåExempeldetta.påpeka somvärde idet ligger attett
föreskrifterkulturminnen samt1988:950lagengälla m.m.kan är om

fornminnen.bl.lagendenenligtmeddelade a.om
lagenochmiljöbalkeninkopplingardetillhänvisasstycketandraI av

i 7gjortsVattenverksamhetbestämmelsersärskilda sommed om

verksamheten.bedrivafår§ Koncession7 ---
avvikelserfår göras.Koncession --- kap. 3och 5kap.bestämmelserna 2-4iskallkoncessionsprövningVid

tillämpas.miljöbalken§
tillämpasskall därutöverbearbetningskoncessionVid prövning av

§§och 1413kap.och 162 §kap.12kap.,6bestämmelserna i
lagen§§och 3022-28och kap.7kap.1-3bestämmelserna imiljöbalken,

föreskrifterVattenverksamhet samtbestämmelsersärskildamed0000 om
bestämmelser.dessastödmedmeddelatshar avsom

ekonomiskt.tillgodogörasfårBearbetningskoncession ---

skallnaturresurslagenstycketredje attnuvarandeparagrafensI anges
ibestämmelsernaalltframförDetkoncessionsprövningen. ärvidtillämpas
iflutit inharDessaintresse.naturresurslagen ärkap.och 32 avsom

härav.anledningikonsekvensändring görskap. Enoch 43balkens
kap.2hänsynsregler iallmännabalkensstyckekopplas iDessutom samma

beaktasskallmiljökvalitetsnormerhur§kap. 3ibestämmelsen 5och om
bearbetningskoncessionvidbådeskall tillämpasbestämmelserNämndain.

inkopplingentill ärAnledningenundersökningskoncession.vidoch
10.3.avsnittiredovisatsavskaffandedubbelprövningens ovansom

platspåendastbedrivasverksamhetfår som4 § MBkap. enEnligt 2 en
grundläggandedemål,miljöbalkenstillmed hänsynlämpligär
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bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden f.d. kap.2
NRL och de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och

för vissa områden landetvatten i f.d. 3 kap. NRL. Platsen skall väljas så
ändamålet kanatt uppnås med minsta intrång och olägenhet för

människors hälsa och miljön. Tillämpningen miljöbalkensav
lokaliseringsregel leder till torvtäkt i första hand bör kunnaatt komma i
fråga på mark redan påverkadär dikning eller uppodling ellersom av ex.
kommer påverkas framtidaatt exploatering torvtäkten. Enänav annan
förutsättning bör marken saknar speciellaatt skyddsvärden.vara
Naturvårdsverkets våtrnarksinventering får betydelse vid denna
bedömning.

Enligt 2 kap. 3 § MB gäller alla bedriver eller bedrivaatt attsom avser
verksamhet eller vidta åtgärd skall vidta de skyddsåtgärder, iaktta deen en

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt behövs för attsom
förebygga, hindra eller motverka verksamheten eller åtgärdenatt medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön eller omgivningen i
övrigt. Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas.
Försiktighetsmåtten skall vidtas så det finns skälsnart att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller milj örsiktighetsmåttF vid torvbruk kommer förstai hand att

sedimentationsfrågor, åtgärder försurning och utlakningavse mot av
metaller, hydrologiska hänsynstaganden, hänsyn till allmänna, hotade och
sällsynta särskilda faunahänsyn vid dikesgrävningarter, hänsyn tillsamt
allmänheten jfr Naturvårdsverkets 4596 Torvbruk-Miljö.rapport

Enligt den föreslagna lydelsen fjärde stycket skall vid prövningenav av
bearbetningskoncession tillämpas miljöbalkens bestämmelser om

miljökonsekvensbeskrivningar, planer och beslutsunderlag 6 kap.annat-
Vägning behovet materialet befarade skador på djur- ochmotav av-

växtliv och miljön i övrigt hinder tillstånd till täkter kansamt mot som
befaras försämra livsbetingelsema för djur- eller hotad,växtart ären som
sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande 12 kap. 2 §,

tillstånd fårinte meddelas föratt verksamheter medverkar till attnya som-
miljökvalitetsnonn överträds 16 kap. §,5en

sakägares överklaga kap.16rätt 13 §, ochatt-
miljöorganisationers överklaga 16 kap.rätt §.14att-

Dessutom skall lagen med särskilda bestämmelser om
Vattenverksamhet tillämpas i följande hänseenden

de inledande bestämmelserna 1 kap.,-
bestämmelserna rådighet 2 kap.,över vattenom m.m.-
bestämmelserna markavvattningssamfálligheter 3 kap., ochom-
bestämmelser markavvattningssakkunnig 7 kap. 22-28 och §.30om-
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bestämmelserna inämndadeÄven stödmedmeddeladeföreskrifter av
Vattenverksamhetbestämmelsersärskildamedoch lagenmiljöbalken om

skall tillämpas.
i 10.3.avsnittytterligare iÄndringama paragrafen kommenterasi

motverkaförbehövsde villkormedförenas attskallkoncession§ En12 som
andraskyddaförmiljönpåinverkan attmenlig samtbegränsaeller

enskildoch rätt.allmänna intressen
fortsättningen.bearbetningskoncession iMeddelas ---

skalllydelsenuvarandeEnligtstycket.förstadetiändratsharParagrafen
påinverkanmenligbegränsaellermotverkaförbl.a.meddelasvillkor att

miljön.uttrycketdet vidareuttryck harDetta ersattsnaturmiljön. av

ställssäkerhetberoendegiltighet attfår för görassinkoncession§ En13 av
bort34 §enligtskyldighetenfullgöra att taskallkoncessionshavarenför att

Vid iåterställning. ingreppföråtgärderandravidtaochanläggningar
finnsdetställas, intesäkerhetskallomfattning omstörrenaturen av

ochlandstingkommuner,Staten,någottillskälsärskilda annat.
säkerhet.ställabehöverkommunalförbund inte

fårtillräcklig,säkerhetenställda inte ärdenkandetOm attantas
skall ställas.säkerhetytterligarebestämmalänsstyrelsen att

§25kap.gäller 2säkerhetenbeskafenhetfrågaI avom
förvarasochlänsstyrelsenskallSäkerheten prövasutsökningsbalken. avav

denna.

intekoncessionshavaren,skallparagrafenlydelsenuvarande omEnligt av
tillvillkorförsäkerhetställa attåläggasföranleder attskälsärskilda annat,

skallenskildeller rättintressenallmännaandranaturmiljön,skydd för
bestämmalänsstyrelsen attfårotillräckligsigvisarsäkerhetenOmuppfyllas.

ställas.skallsäkerhetytterligare
svårtoftadet attsådan ärförmodas attkan art§enligt 12Villkor vara av

fullgör sinaintekoncessionshavarevärde. Närekonomisktdemåsätta ett en
stödmedåterkallaskoncessionenkanvillkorföreskrivnaenligtskyldigheter

påtryckningsmedel äneffektivarepåföljd tordesådan enettEn17 varaav
skyldighetendärförföreslårVisäkerhet. attställdtillbakafåinterisk att en

möjlighetinförsställetdet iutgå ochfårvillkorför attsäkerhetställa enatt
âterställningsåtgärder.fullgörandeförsäkerhetpåställa krav avatt
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14 § Länsstyrelsen får bestämma de villkor för den fortsatta verksamheten
behövs för förebygga eller minska olägenheten,attsom detom genom

verksamheten uppkommer betydande olägenhet förutsågsinte närsom
koncessionen meddelades eller verksamheten med någon betydelseom
medverkar till miljökvalitetsnorm enligt kap.att 5 l § miljöbalkenen
överträds.

Paragrafen delvis 14 § i lagensmotsvarar nuvarande lydelse.
Enligt gällande lydelse paragrafen får länsstyrelsen bestämma denu av

villkor för den fortsatta verksamheten behövs för förebygga ellerattsom
minska olägenheten, det den verksamhet för vilken koncessionom genom
har meddelats uppkommer betydande olägenhet inte förutsågs närsom
koncessionen meddelades. I paragrafen har lagts till villkor fåratt
bestämmas verksamhetenäven mednär någon betydelse medverkar till att

milj ökvalitetsnonn överträds.en

39 § Iakttar koncessionshavare villkorinte har förenats meden som
koncessionen eller uppfyller koncessionshavareninte skyldigheten enligt 34
§ vidta åtgärder för återställningatt eller vad begärs med stöd 35 §som av
eller 36 § andra stycket, får länsstyrelsen vid föreläggavite
koncessionshavaren fullgöra skyldigheter.sinaatt

Under förutsättning får kronofogdemyndigheten på ansökansamma av
länsstyrelsen eller, falli 35 myndighetnämns i därsom som avses
meddela särskild handräckning för åstadkomma rättelse på bekostnadatt av
koncessionshavaren. fråga sådan handräckning finns bestämmelser iom
lagen 1990: 746 betalningsföreläggande och handräckning.om

Paragrafen föreslås ändrad så koncessionshavarens skyldighetatt enligt 34 §
vidta återställningsåtgärderatt kommer omfattas både bestämmelsernaatt av

i första stycket för länsstyrelsenrätt förelägga vite ochattom
bestämmelserna i andra stycket särskild handräckningom av
kronofogdemyndigheten för åstadkomma rättelseatt på bekostnad av
koncessionshavaren.
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Övergångsbestämmelser

kraft denträderlag iDenna
bestämmelser,äldreenligtoch bedömashandläggasskallärendeEtt om

Bestämmelsernaikraftträdande.lagsföre dennainlettsharärendet om
omedelbart.dock tillämpasskallmiljökvalitetsnormer

10.3.avsnittikommenterasövergångsbestämmelsemaPunkt 2 i
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1966:314Lagenll om

kontinentalsockeln

detupplysas,skallkontinentalsockeln attlagenIFörslag: om
kanmiljöbalkenregler ifinnsden lagenreglerna i varautöver som

verksamheten.tillämpliga på
säkerhetsochanläggningartillämpas inomskallMiljöbalken

territorialgränsen.utanförzoner
vidgällaskallhänsynsregler ut-allmännaMiljöbalkens

naturtillgångaroch utvinningkontinentalsockelnforskning avav
den.från

miljöbalkensskallmiljökonsekvensbeskrivningar upprättasNär -
regler tillämpas.

materialetbehovetskalltäktansökanprövningVid avomav en
fåskall inteTillstånduppkommer.skadordevägas mot som

förförsämraslivsbetingelsemabefarasdet kanlämnas attom
värdefull.ellersällsynthotad,ellerdjur- ärnågon växtart som

miljötillhänsynskalltillståndsprövning tasVid
kvalitetsnormer.

miljön.vidläggasvikt i dagskalltillstånds villkor änstörreI ett
villkor.ändradeellermedförenasskall kunnatillståndEtt nya

verksarnhets-beroendeskall kunnatillstånd attgörasEtt av
återställning.förkostnadernaförsäkerhetställerutövaren

skyldigtillståndshavarenskall attupphörtillståndOm ett vara
återställningsåtgärder.vidta
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1 l.l innehållLagens

Lagen 1966:314 kontinentalsockeln kontinentalsockellagen grundadeom
sig ursprungligen på den år konventionen1958 i Geneve antagna om
kontinentalsockeln. Reglerna konventionen också deli ingår numera som en

havsrättskonvention. trädde kraft den1982 års Havsrättskonventionen iav
16 november och ratificerades1994 Sverige den 25 juli 1996.av

fortsättningen hänvisas endast havsrättskonventionen.I till artiklar i
har dock vanligen motsvarigheter kontinental-Dessa i konventionen om

sockeln.
Även Östersjönsskydd miljö och den1974 års konvention marinaom av

harikraftträdda konventionen från 1992 iännu ämnesamma
kontinentalsockelnsbestämmelser handlar utvinning natur-som om av

generell jurisdiktiontillgångar. Konventionema inte någonstaternager
respektiveutanför territorialhavet. skall däremot enligt artikel 4 iStaterna
och,konvention genomföra bestämmelserna territorialhav såvittinom sitt

1992 års konvention, sina inre vatten.avser
kuststatemaEnligt artikel i havsrättskonventionen77 suveränautövar

dessrättigheter kontinentalsockeln syfte utforska den och utvinnaiöver att
naturtillgångar.

sluttande delMed kontinentalsockeln brukar den långsamt avavses
nedhavsbottnen belägen mellan stranden och den branta sluttningenärsom

kontinentalsockellagen definieras kontinentalde havsdjupen. lmot stora
vattenornrådesockeln havsbottnen och dess underlag allmäntinom samtsom

utanför territorialgräns regeringeninom det havsområde Sveriges som
bestämmer i enlighet med 1958 års konvention l §.

och andra ickekontinentalsockelns naturtillgångar mineraliskaMed avses
levande organismer 1levande naturtillgångar vissa huvudsak orörligaisamt

olja,kontinentalsockeln bl.a. knutet till§. Intresset för naturtillgångar på är
fördelen kontinentalsockeln pågåroch sand. På den svenskanaturgas av

sand.närvarande endast utvinning av
utforskakontinentalsockellagenEnligt har ensamrättstaten att

kontinentalsockeln §. Regeringenoch utvinna dess naturtillgångar 2att
eller myndighet bestämmer kan dock andraden regeringen än statensom ge

skall tidsbegränsas.tillstånd till utforskning och utvinning. Sådana tillstånd
verksamheterhar vidare möjlighet föreskriva slagRegeringen vissaatt att av

får bedrivas tillstånd. tillståndsärenden skall naturresurslagen tillämpasIutan
3 §-

miljöntillstånd skall förenas med villkor till skydd för bl.a. 4 §. IEtt
tillståndshavaren fårsamband med tillståndet kan bestämmas på vilka villkor
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återkallas 5förutsättningarunder vissakanTillståndettillståndet.frånträda
§.

regeringenkanutvinningellerutforskningföranläggningarförskyddTill
medsäkerhetszonbestämmaregeringenmyndighet enutserdeneller ensom

§.yttersida 6anläggningsfrån500högstutsträckning meter enav
gällerterritoriumsvensktliggerkontinentalsockelndelPå den somav

ochanläggningarinomtillämpaslagSvensk ävensvensk lag.naturligtvis
fördockgällerUndantagterritorialgränsen.utanförsäkerhetszoner

jakt-vattenlagenminerallagen, samtmiljöskyddslagen,ibestämmelserna
bestämmaundantagenfårRegeringen§.10 trotsñskelagstiftningenoch

skall ske.miljöskyddslagenenligtprövningtillståndförvillkor attettsom
§.10verksamhetenförmiljöskyddslagenDärefter gäller a

kontinental-naturtillgångarutvinningochforskningFörutom av
rörledningarochundervattenskablarutläggandebehandlar lagensockeln av

tillståndkrävsdettaterritorialgränsen. Förutanförkontinentalsockeln avpå
skalltillståndEttbestämmer.regeringenmyndigheteller denregeringen som
ochbegränsaförhindra,förbehövsvillkor att t.ex.medförenas som

§.15rörledningarfrånföroreningarkontrollera a

imiljöbalkentillFörhållandet1.2l
hänseendegeografiskt

påtillämpligprinciperrättsligagrundläggandeenligtMBMiljöbalken är
delhuvudbetänkandet,och577lagrådsremissen s.tenitoriumsvenskt s.
svensktutanförsträcka sigtillämpningsområdet ävenfall kanenstakal4. I

kontinental-och 10l0bl.a.följdenblikanDettaterritorium. aav
utformas.paragraferdessahurberoende påsockellagen,

kontinentaldeldels denpåtillämpligKontinentalsockellagen är av
territorium,svenskpådvs.vattenornråde,allmäntinomliggersockeln som
regeringenterritorialgränsSverigesutanförsockelndel somdels den av

kontinentalsockeln.konventionenmedenlighetibestämmer om
kontinentalsockelochmiljöbalkenalltsågällerterritoriumsvensktPå

baranormaltdäremotgällertenitorietsvenskadetUtanförparallellt.lagen
utanförparallelltgälladock ävenkanLagamakontinentalsockellagen.

och l010säkerhetszonerochanläggningarinom aterritorialgränsen
lämpligt.dettabedöma äravsnittskall iVikontinentalsockellagen. nästa om
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Även lagarna inte gällernär parallellt och det alltså inte kan uppkomma
några kollisioner mellan reglerna kan det naturligtvis finnas anledning att

reglerna Ävenkontinentalsockellageni till balken. detta kommeranpassa att
behandlas i avsnitt.nästa

11.3 Anpassningen till miljöbalken

kuststatEn enligt artikelutövar 77 i havsrättskonventionen suveräna
rättigheter kontinentalsockeln syfteöver i utforska den och utvinna dessatt
naturtillgångar. dettaAv följer kan regler föratt hurstaten sätta upp
utforskning och utvinning skall till. Trots detta innehåller kontinentalinte
sockellagen någon hänsynsregel för utforskning och utvinning.

Enligt vår mening bör de grundläggande krav framgår kap.l lsom av
§ jämfört med kap.2 miljöbalken gälla utforskningäven ochnär utvinning
sker utanför den svenska territorialgränsen. I kontinentalsockellagen bör
därför föreskrivas balkens allmänna hänsynsregler skallatt gälla vidäven
denna verksamhet. En sådan regel har stöd i artikel 77 i
havsrättskonventionen.

Kontinentalsockellagen reglerar inte bara utforskning och utvinning på
kontinentalsockeln också utläggande undervattenskablarutan och rör-av
ledningar på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen 15 §. Det ära
enligt vår uppfattning tveksamt det finns stöd i artikel eller79 någonom

artikel i havsrättskonventionen för ha hänsynsregler denattannan som ex.
i 2 kap. 3 § MB för denna verksamhet.även Vi föreslår därför inte någon
ändring reglerna kablar och rörledningar.av om

Som har påpekats i avsnitt har11.1 1974 och års konventioneräven 1992
Östersjönsskydd marina miljö bestämmelser verksamhet påom av om

kontinentalsockeln. Konventionema inte någon jurisdiktionstaternager
utanför territorialhavet jfr artikel 4 i respektive konvention. Såvitt avser
svenskt territorialhav och svenskt inre uppfyller enligt vår uppfattningvatten
miljöbalken konventionemas krav.

Miljöbalkens bestämmelser miljökvalitetsnormer bör gälla allom
verksamhet bidrar till överträds. gälleratt Detta ävensom normerna
utforskning och utvinning på kontinentalsockeln och detta oavsett om
verksamheten bedrivs inom miljöbalkens geografiska tillämpningsområde
eller inte.
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skallMKBmiljökonsekvensbeskrivningarreglerMiljöbalkens om
jfr avsnittandra lagarenligtbeskrivningarvid sådanaanvändaskunna även

1991:738förordningendär enligt §de fall 7ibör gälla1.3. Detta även om
iskallbeskrivningar upprättassådanamiljökonsekvensbeskrivningar

tillståndärendendvs. ikontinentalsockellagen, attärenden enligt genomom
utvinnaellerkontinentalsockelnutforska attsprängningellerborrning

miljöförordningenBestämmelsen idenna.frånnaturtillgångar om
kontinental-tillförasmeningenligt vårbör överkonsekvensbesloivningar

sockellagen.
sandsugning,form ärexempelvis ikontinentalsockeln,Täkt på enav

bestämmelserSärskildakontinentalsockellagen.omfattasverksamhet avsom
Åtgärder enligttillståndkräverkap. MB.i 12dessutomfinnstäkter somom

stycket MBtredje§kap. 1dock enligt 12behöverkontinentalsockellagen
balken.enligttillståndinte

skalltill täktmiljöbalkenenligttillståndansökanprövningVid omenav
ochdjur-skador pådematerialetbehovet vägaskap. 2 § motenligt 12 av

Tillstånd fårorsaka.befaraskantäktenmiljön i övrigtpåväxtlivet och som
lämnas försämrabefaraskantäkttillaldrigbestämmelsenenligt somen

ellersällsynthotad,ellerdjur- ärför någon växtartlivsbetingelserna som
vidgällaförutsättningmotsvarandebörvår meningEnligtvärdefull.

kontinentalsockellagen.täkt enligttillståndsprövningen av
villkordefogastillståndetskall vidkontinentalsockellagen§Enligt 4

iräknasexempelantalsynpunkt. Ettallmänfrånpåkallade uppärsom
viändringarmiljön. Deskydd förtillbehövsvillkorbl.a.lagtexten, somsom

tillskallhänsyntill tassyftarkontinentalsockellagen störreattföreslår i
förtill skyddvillkormarkerasdettanaturligt attdåmiljön. Det attär genom

innehåll.ändratfådärförföreslåsParagrafenplats. ettfårmiljön större
förenaskantillståndbestämmelsersaknarKontinentalsockellagen attom

sådanlämpligtmeningenligt vår attvillkor.ändrade Deteller ärmed ennya
få skebördetta intetillståndshavarentill görinförs. attHänsynbestämmelse

harverksamhetengälla detbörförutsättningvidare. Som att genomutan
tillståndetförutsågsinteolägenhet närbetydandeuppkommit någon som
tillmedverkarbetydelse attmed någonverksamhetenellermeddelades enatt

överträds.miljökvalitetsnorm
bestämmelserfinnsnaturresurslagentillknutnalagarolika är omI som

väl såminerallagen. Detexempelvis ärifalletSååterställningsåtgärder. är
i övrigtverksamhetenspåren ävenochbortanläggningarviktigt atttasatt av
särskildfårkontinentalsockeln. Dettaberörtverksamheten harutplånas när

artikel 60tidsbegränsas. Avskalllagentillstånd enligteftersombetydelse
bortskyldigheti följer dessutom att tahavsrättskonventionenoch 80 en

används.längreeller inteövergivnakonstruktioneroch äranläggningar som
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Även kontinentalsockellagen bör därför innehålla bestämmelseen om
återställningsåtgärder.

Frågan återställningsåtgärder kan regleras formantingen i villkor iom av
tillståndet eller särskilt sambandi med tillståndet upphör.att

Efter förebild i miljöbalken bör i kontinentalsockellagen samtidigt införas
bestämmelse verksamhetsutövaren tillståndeti kan åläggasatt atten om

ställa säkerhet för kostnaderna för återställningsåtgärder.
kuststatEn har enligt havsrättskonventionen uppföra, underhållarätt att

och driva de anläggningar fordras för utforskning kontinentalsockelnsom av
och utvinning dess tillgångar. Kuststaten får vidare säkerhetsupprättaav

kring anläggningarna. Anläggningarna enligt konventionenärzoner
underkastade strandstatens jurisdiktion. Det däremot inte uttryckligensägs

underkastade strandstatemas jurisdiktion däremotatt är attzonema men
erforderliga åtgärder får vidtas i för anläggningarnas skydd.zonema
Avsikten torde i första hand den kraft konventioneniatt stat gettvara som av
tillstånd till anläggningen och verksamheten skall ha makt upprätthållaatt
ordning och säkerhet på anläggningen. bedömningen gjordesDen emellertid
vid kontinentalsockellagens tillkomst regeln som finns iatt även
konventionen kontinentalsockeln också inbegriper befogenhet förom
strandstaten tillämpa nationell lagstiftning anläggningenpå prop.att annan
1966:114 54. Av intresse i sammanhanget dessutom det enligtär atts.
artikel 194 åligger inom säkerhetszonen allavidta nödvändigastaterna att
åtgärder för säkerställa det inte uppkommer skada.att att

Enligt kontinentalsockellagen10 § i dess ursprungliga lydelse skulle bl.a.
vattenlagen 1918:523 tillämpasinte inom anläggningar och säkerhetszoner
utanför territorialgränsen. Motiveringen de allmänna intressenattvar som
kan beröras anläggnings inverkan på vattenförhållandena igenom en
tillräcklig mån kunde tillgodoses vid tillståndsgivningen enligt kontinental
sockellagen prop. 1966:114 55. lagens nuvarande lydelseI görss.
undantag för bl.a. miljöskyddslagen 1969:387 och vattenlagen 1983:291.

När miljöskyddslagen och vattenlagen arbetas in i miljöbalken måste 10 §
kontinentalsockellagen enligtDet vår mening lämpligtinteöver. är attses
generellt föreskriva miljöbalken skallinte tillämpas anläggningarinomatt
och säkerhetszoner utanför territorialgränsen. sådant undantag skulleEtt

vidare dag,i eftersom balken innehåller regler på andraän ävenvara
områden de omfattas miljöskyddslagen och vattenlagen.än Detsom nu av
ligger ställeti till hands endast undanta balkens kapitelnära att om
miljöfarlig verksamhet 9 kap. och Vattenverksamhet 11 kap.. Vi
ifrågasätter dock det finns några skäl för undanta delar balken. Avattom av
intresse något motsvarande undantag inte den tillkorrmaär iatt görs senare
ekozonslagen, vilken har liknande bestämmelse se avsnitt 12. Viden
ekozonslagens införande uttalades erfarenheterna skulle få visaatt om
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55.1992/93:54lag prop.införas i dennaallt bordeundantag äventrots s.
detta visat sig.behov intehar erfarit har någotSåvitt vi av

uppfyllakraftfulltkantillämplig Sverigehela balkenGenom görsatt mer
vidtasäkerhetszonenhavsrättskonventionen inomartikel 194 ikravet i att

uppkommer.föroreningarsäkerställa inteåtgärder förnödvändigaalla attatt
ochoch jakt-minerallagenundantas ocksåkontinentalsockellagen10 §I

undantas.lagar börheller dessamöjligt intefiskelagstiftningen. Det är att
Viändringar.föreslå sådanauppdragdock i vårt stannarligger inteDet att

ochanläggningarskall gälla inommiljöbalkenför föreslådärför attatt
tenitorialgränsen.svenskautanför densäkerhetszoner

Ändringama kraftträda ienligt vår meningkontinentalsockellagen böri
föreslagit i 6 §hartidigarevimiljöbalken. Påsamtidigt med sätt somsamma

äldre147 vimiljöbalken se SOU 1996: rättinförande attlagen anseravom
tidigarelagändringama. Eninletts förehari ärendenskall tillämpas som

fast i någotbör samtidigttill §övergångsbestämmelse 10 upprepas,a
övergångs-behovnågotfinner vi inteform. övrigtmodifierad I av

ändringamasföremeddelatstillstånd harFöljaktligen börbestämmelser. som
bestämmelserna.demed villkor enligtförsesikraftträdande kunna nyanya

tillstånd haräldresedankrävasåterställningsåtgärder kunnaSlutligen bör ett
upphört.

Författningskommentar1.41

rörandebestämmelserdenna lag ;finnsbestämmelserna iJ § Utövera
ochlagdennaföljer bl.a.och 10 §§miljöbalken. 10miljöpåverkan Avi atta

territorialgränsen.utanförgällamiljöbalken kan även

regleras iden verksamhettillämplig pånormaltMiljöbalken är som
jfr avsnittsvenskt territoriumbedrivs påkontinentalsockellagen och som

innehåller erinrandetta. Den attParagrafen erinrar11.2. även omenom
ochbalkenmiljöbalken kanochkontinentalsockellagenbestämmelser i göra

sådanamiljöbalken finnssvenskt territorium. Iutanförtillämpligalagen
kap. §§.beträffande dumpning i 25-27bestämmelser 15
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b Vid utforskning1 § kontinentalsockeln och utvinning natur-av av
tillgångar från skall bestämmelsernaden kap. miljöbalken gälla.2i

fastslås miljöbalkens skall gälla for sådanparagrafen hänsynsreglerI att
utforskning kontinentalsockeln naturtillgångar från denoch utvinningav av

motsvarandelagen lagens nuvarande lydelse finns ingenIsom avser.
bestämmelse. Anledningen till den införs i avsnitt 11.3.att anges

från kontinentalVid tillstånd naturtillgångar3 § utvinnaprövning atta av
ochsockeln tillämpas bestämmelserna hushållning med mark-om

och kap. miljöbalken bestämmelsernavattenområden 3 4i samt om
miljökvalitetsnormer kap. och kap. miljöbalken.5 3 § 16 5 §i

tillståndmiljökonsekvensbeskrivning skall ingå ansökanEn i atten om
kontinentalsockeln ellereller utforskaborrning sprängning attgenom

påfrån den. fråga förfarandet, kravennaturtillgångar Iutvinna om
gällerplaneringsunderlag 6miüökonsekvensbeskrivningar planer ochsamt

kap. miljöbalken.

stycket kontinental-Paragrafens första stycke delvis fjärde3 §motsvarar
ärendennaturresurslagen skall tillämpas isockellagen, där det sägs att om

från kontinentalsockeln.tillstånd naturtillgångar Natur-utvinnaatt
hushållningsbestämmelser hargrundläggande och särskildaresurslagens

skall tillämpas isak forts in i och 4 kap. ochändring i 3 MB ävenutan
tillstånd verksamhet.fortsättningen vid prövning till sådanav

hurparagrafen bestämmelsen miljöbalkenskall enligt iDessutom om
stadgandet tillståndmiljökvalitetsnormer skall beaktas i kap. och5 3 § attom

sådanfår för verksamheter medverkar tillinte meddelas att en normnya som
kap. tillämpas.överträds i 16 §5

1991:738Paragrafens andra stycke delvis förordningen7 §motsvarar
miljökonsekvensbeskrivningar. tillägget har gjorts det MKBDet äratt enom

enligt bestämmelser skallbalkens upprättas.som
fråndel aktuellt exempel naturtillgångarfor svensk på utvinningEtt av

till sandsugning skallkontinentalsockeln täkt sand. tillstånd söksNärär av
alltså miljöbalkens bestämmelser gälla.MKBom

tillstånd sand, lera ellerb Vid till täkt berg,3 § prövning sten,av av grus,
deandra jordarter på kontinentalsockeln behovet materialet vägas motav

på på kan befarasskador djur- och växtlivet och miljön täkteni övrigt som
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försämrafår lämnas till kan befarasorsaka. Tillstånd täktinte en som
sällsynt ellerför någon djur- eller hotad,livsbetingelserna växtart ärsom

värdefull.

har dockmotsvarighet lagens nuvarande lydelse.Paragrafen saknar i Den en
tredjemiljöbalken. kap. l §kap. första stycket i Av 12motsvarigheti 12 2 §

åtgärderförframgår tillstånd behövs enligt balkenstycket inteMB att som
kontinentalsockellagen.kräver tillstånd enligt

i skalltillstånd till täktansökanVid prövning enomav en
tyngdskall ske. StorParagrafen visar hur dennaintresseavvägning göras.

mångfalden.vid bevara den biologiskaskall läggas att

begränsavillkor behövs förtillstånd skall förenas med de§ Ett4 attsom
påskadaför människors hälsa ellereller motverka olägenheter om-

hushållning medfrämja hållbargivningen, trygganaturresurser,en
och enskildandra allmännasäkerheten skydda intressen rätt.samt

luft- elleråtgärder för förebyggablandVillkoren kan attannat avse
jyndigheter ellerväxtlivet, bevaraskydda djur- ochvattenföroreningar,

ledafisket. kanskydda sjofarten eller Deborrhål eller sättet attavse
förkontinentalsockelnpåutforma anläggningarföretaget, utföra arbetet,
påockså kravprodukterna. Villkoren kananvändaarbetena eller avse

verksamheten.ocharbetena,kartor rapporteringprovtagningaröver av

kontinentalsockellagen. Störreförsta stycketParagrafen delvis 4 §motsvarar
för miljön.vid villkor till skyddläggs emellertidvikt

ytterligare ellertillstånd medillståndsmyndigheten får förena4 § T etta
betydandeverksamheten uppkommerdetändrade villkor, genomom

meddelades ellerförutsågs tillståndeteller skadorolägenheter inte närsom
miljökvalitets-betydelse medverkar tillverksamheten med någon att enom

överträds.enligt kap. miljöbalken5 1 §norm

motsvarighet nuvarande lydelse.Paragrafen saknar i lagens
hartillståndsmyndigheten de villkorEnligt paragrafen får ändra som

villkor.får också förena tillståndet med ytterligaremeddelats. Den
oförutseddhar uppkommit någonför detta detFörutsättningarna är att
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betydelsebetydande olägenhet eller skada eller verksamheten med någonatt
medverkar till milj ökvalitetsnorrn överträds.att en

omfattningb tillstånd meddelas, kan det bestämmas vilken§4 När ett en
grundas påskall ha för denundersökning eller utvinning rättatt som

tillståndet skall fortsätta gälla.att
skall deltaförbindas med villkorTillstånd kan iäven att statenom

för tillståndet,avgifter skall betalas tillverksamheten eller statenattom
detill mängden eller värdetberäknade förhållandeiantingen utvunnaav

ellerprodukterna eller på någotprodukterna eller andelar sättannatav av
med något liknande villkor.annat

lagens nuvarandeandra och tredje stycket iParagrafen 4 §motsvarar
dockspråkliga ändringar har gjorts.lydelse. Några

dengiltighet beroendetillstånd får för§4 Ett sin göras attatt som avseravc
för bortsäkerhet för kostnadernabedriva verksamheten ställer att ta

återställning. kommuner,för andra åtgärder för Staten,anläggningar och
säkerhet.kommunalförbund behöver ställalandsting och inte

tillräcklig, fården ställda säkerhetendet kanOm inte ärattantas
ytterligare säkerhet.tillståndsmyndigheten besluta om

utsökningsbalken.säkerheten gäller kap. 25 §fråga 2I artenom av
läns-och förvarastillståndsmyndighetenSäkerheten skall prövas avav

delbedrivs ellerdet län där verksamhetenstyrelsen närmastei avsom
liggerSveriges sjöterritorium

detmånkontinentalsockeln ifråga påDet i ingrepp närär somsammaom
ställs försäkerheteller miljön motiveratgäller i övrigtingrepp i attnaturen

gälleråterställningsåtgärder.skyldigheten vidta Dettauppfyllandet attav
skall tidsbegränsas. Dettillståndet enligt andra stycketsärskilt 3 §som

ellerskall ställastillståndsmyndigheten säkerhetankommer på avgöraatt om
beaktansvärd omfattningkontinentalsockelnfråga påinte. ingreppI avom

talar detta.särskilda skälbör säkerhet ställas, inte motom

innehafthargälla dentillstånd upphör5 § Om är senastattett soma
åtgärder förandrabort anläggningar och vidtatillståndet skyldig att ta

enskild synpunkt.från elleråterställning, detta obehövligt allmäninte ärom
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bestämtsharåtgärdervidta sådana inteskyldighetenOm genomatt
tillståndsellerskall frågan regeringentillståndet,villkor prövasi av

tillståndet upphör.samband medmyndigheten i att
honom,har ålagtsvadiakttartillståndethafthar intedenOm somsom
skyldigfullgörahonom sinaföreläggavidtillståndsmyndigheten vitefår att

skall delges.Vitesföreläggandetheter.

kortlydelse.nuvarande Enlagensmotsvarighet isaknarParagrafen
11.3.paragrafen i avsnittinföratillmotivering att ges

tillämpasterritorialgränsenutanförsäkerhetszonochanläggning10 § Inom
och1991:45minerallagenbestämmelserna imed undantaglagsvensk av
ochanläggningenDärvidoch fiske.angående jaktlagstiftningen anses

del sjöterritorium.Sverigesbelägna inom närmaste avzonen

1969:387 ochmiljöskyddslagenundantas§lydelse 10Inuvarande ävenav
finnstill dettaSkälenbort.tagitsundantag har1983:291. Dessavattenlagen

11.3.i avsnitt

skall bedrivasverksamhetlagenligt dennatillståndGäller10 § ett somena
skäl,särskildafinnsdetfårterritorialgränsen, regeringen,utanför somom

miljöbalkenkap.enligt 9tillståndsprövningtillståndetförvillkor attange
dockgällerDettabestämmer.myndighetden regeringenske hosskall som

motsvarandeförbehövsmiljöbalkenkap.tillstånd enligt 9endast enom
territorialgränsen.innanförverksamhet

villkoromfattasverksamhetpåskall tillämpasMiljöbalken avsomen
skallmyndighetvilken utövaskallstycket. Regeringenenligt första somange

verksamheten.miljöbalkenenligttillsyn över

följdtillgjortsföljdändringar attnödvändigaparagrafen harI av
miljöbalken.förs in imiljöskyddslagen

skallfallmiljöbalken i vissaändras så10 §föreslagitharVi attatt
ochanläggningarnämligen inomterritorialgränsen,utanförtillämpas även

kontinentalsockellagen.stödmedtillkommitharsäkerhetszoner avsom
omfattarenligt kap. MBtillståndsplikten 9 ävenbl.a.innebärDetta att

Behovetsäkerhetszonema.ochanläggningarnaverksamhet inommiljöfarlig

17-026813
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låta föreskrivaregeringen enligt 10 § tillståndsprövning skall skeatt attav a
enligt kap.9 har därmedMB minskat. Ett sådant behov kan dock finnas vid
verksamhet bedrivs utanför anläggningarna och säkerhetszonema.som
Paragrafen behöver därför finnas kvar.

11 § böterDen eller fängelse högst månader.isom sex---
Till strof döms densamma som

bryter villkor har meddelats med stöd eller4 4mot ett som av a

---
Den till böter.som ---

Som följd har4 § ändrats har hänvisningen till denna paragraf i denatten av
första punkten i paragrafens andra stycke ändrats. Ordet föreskrift har
samtidigt bytts villkor. Det har dessutom lagts till hänvisning till 4ut mot en

Härigenom kan brott och ändrade medföra straff.villkoräven mota nya

12 § innehavare tillståndHar låtit bli följa villkor harett atten av som
meddelats med stöd eller eller4 § vad han skyldig enligt4 9göraär attav a

eller§ följa anfordran eller föreskrift tillsynsmyndighet haratt en som en
meddelat med stöd andra8 § eller tredje stycket, får tillsynsmyndighetenav
ålägga honom vid fullgöra skyldigheter.vite sinaatt

Medför underlåtenheten tillståndshavarens bekostnad.---

Som följd har ändrats4 § har i det första ändringstycket gjorts iatten av en
hänvisningen till denna paragraf. Ordet föreskrift har samtidigt ändrats till
villkor. har lagts tillDessutom brott villkor meddelade enligt 4ävenatt mot a

kan§ medföra krav på rättelse. Slutligen har paragrafen redigerats språkligt.

Övergångsbestämmelser

lag träder kraftDenna deni
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bestämmelser,äldreenligtbedömasochhandläggasskallärendeEtt om
Bestämmelsernaikraftträdande.denna lagsförehar inlettsärendet om

omedelbart.tillämpasskall dockmiljökvalitetsnormer

tillämpasmateriellprocessuell ochäldre rättskall bådebestämmelsenEnligt
bl.a.innebärkraft.träder Dettailagändringarnapågårärendende näri som
skallintemiljökonsekvensbeskrivningarbestämmelsernadeatt omnya
vilkaökvalitetsnonner,miljbestämmelsernaförUndantagtillämpas. görs om

omedelbart.tillämpasskallalltså
införafördesammabestämmelsen attinföraför ärSkälen enatt som

Vimiljöbalken.införandelagenbestämmelse i 6 §motsvarande avom
SOUÖvergångsbestämmelserbetänkandetill vårtdärförhänvisar om

ft.foch 58361996:147 s.

tillståndfrågatillämpasskall i10 §lydelsen inteDen somomaavnya
beviljatlagdennaikraftträdandetföremedenlighetmeddelatshar i ett av

decemberefter den 31medenlighetmeddelatstillstånd itillstånd. ettHar
tillämpas.§lydelse 10äldreställettillstånd skallbeviljat i1992 aav

övergångsbestämmelseÖvergångsbestämmelsen denmotsvarar som
1993. Denjanuarikraft den lträdde i§samband med 10infördes i att a

förekontinentalsockellagenenligtbeviljats 3 §hartillståndinnebär ettatt om
tillstånd,beviljatkraft kan intemiljöbalken träder idå ettden dag somsenare

pågrundasvillkorinnehållatillståndet,gamladetpåbygger som
tidunder denbeviljatstillståndetförstadetHarbestämmelsen i l0 soma

kunnalydelsenden äldredockskallgällthar10 §lydelseäldre aav
tillämpas.
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Sveriges1992:114012 Lagen om

ekonomiska zon

upplysas,skallekonomiskalagen Sveriges attFörslag: I zonom
kanmiljöbalkenfinns regler iden lagenreglerna idet utöver som

verksamheten.tillämpliga påvara
verktillståndspliktigförhänsynsregler skall gällaMiljöbalkens

samhet.
miljökonsekvensinnehållatillstånd skallansökanEn enom

skallmiljökonsekvensbeskrivningen upprättasbeskrivning. När
regler tillämpas.miljöbalkens

miljökvalitetstillskall hänsyntillståndsprövningenVid tas

normer.
villkor.ändrademed ellerförenastillstånd skall kunnaEtt nya

verksamhetsberoendeskall kunnatillstånd attEtt göras av
återställning.kostnaderna förforställer säkerhetutövaren

skyldigtillståndshavarenupphör skalltillstånd attOm ett vara
återställningsåtgärder.vidta

innehållLagens12.1

ekozonslagen harekonomiska1992:1140 SverigeslagenGenom zonom
omgivande havförhållandena vårareglera istärktsmöjlighetSveriges att

i denstörande ingreppbl.a.skyddarutanför territorialgränsen. Lagen mot
NRL.natuxresurslagenknutits tillhar denmiljön. dess 6 §marina I

reglerinnehållerhavsrättskonvention,årsgrundar sig på 1982Lagen som
fårkonventionenartikel idel Enligt 57i V.ekonomiska enzonerom

demil frånnautiska200sträcka längresigekonomisk inte änutzon
Havsrättskonventionenbredd berälmas.territorialhavetsvarifrånbaslinjer
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trädde kraft deni 16 november 1994 och ratificerades denSverige 25 juliav
1996.

Sveriges ekonomiska omfattar det havsområde utanför territorial-zon
föreskriver.regeringen Zonen får inte utsträckasgränsen översom en

avgränsningslinje överenskommits med eller, i avsaknadstatsom en annan
sådan överenskommelse, mittlinjen i förhållande till den andraöverav en
1 §.staten

innehållerLagen hänsynsregel. Enligt denna skall den färdas ien som
den ekonomiska eller bedriver forskning eller verksamhet izonen som annan

vidta sådana åtgärder nödvändiga för undvika skada på denär attzonen som
marina miljön 2 §. Regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter för skydda och bevara denatt
marina miljön. Bestämmelser till skydd föroreningar i den marinamot
miljön finns dessutom lageni 1980:424 förorening frånåtgärder motom
fartyg och lageni 1971:1154 förbud dumpning avfall imot vatten.om av

Ekozonslagen har särskilda bestämmelser utnyttjande natur-om av
tillgångar i den ekonomiska frågaI fiske den ekonomiskaizonen. om zonen
gäller dock stället fiskelageni 1993:787. frågaI irätten attom zonen
utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar gäller ställeti
lagen 1966:314 kontinentalsockeln. behandlarVi dessa lagar i avsnittom
19 respektive 11.

För utforskning, utvinning och utnyttjande de naturtillgångarannat av
lagen omfattar krävs tillstånd regeringen eller den myndighetsom av som

regeringen bestämmer. Tillstånd krävs vidare uppföraför och användaatt
konstgjorda för kommersiellt syfte uppförai och användaöar samt att
anläggningar och andra inrättningar. tillståndEtt får förenas med villkor 5
§-

Till skydd för konstgjord anläggning eller fårinrättningen annan
eller denregeringen myndighet regeringen bestämmer meddelasom

föreskrifter säkerhetszon med utsträckning högst 500 frånmeterom en en av
eller inrättningens yttersida 7 §.öns

forskningMarinvetenskaplig får inte tillstånd bedrivas i denutan
ekonomiska utländska medborgare. föreskrifter kan dockIzonen av
meddelas generella undantag från tillståndsplikten 9 §.
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miljöbalken itillFörhållandet12.2

hänseendegeografiskt

miljöbalken iförtillämpningsområdetprincipergrundläggandeEnligt är
territoriumsvenskttillhuvudsak begränsathänseende igeografiskt

frånUndantag14.huvudbetänkandet, deloch577lagrådsremissen s.s.
kap. 25 §Enligt 15dumpning.reglernabl.a.gäller enligtdetta om

Sverigesbl.a.inomavfall dumpasnämligen intefårMBmiljöbalken
utanförsträcka sigfallkan enstakaTillämpningsornrådet iekonomiska zon.

lagstiftning.bestämmelser ienligtterritorialgränsensvenskaden även annan
utvidgastillämpningsområdegeografiskabalkensexempel påEtt avatt

påtillämpassvensk lagekozonslagen. Därlag 15 § attär enangesannan
inrättningeller sättanläggningkonstgjord som omsammaannan

riket.belägen inominrättningen var
Endastterritorium.utanför svensktområdenbaraomfattarEkozonslagen

miljöbalken.medparallelltalltså lagengällerundantagsfalli vissa
den marinaskydd förtillgäller2 §ekozonslagenHänsynsregeln i

därplatserdeutformad påsåden intemeningEnligt vår att,miljön. är
stycketförsta§kap. 3gäller samtidigt, lmiljöbalkenochekozonslagen

tillämpliga.blirhänsynsregler intemiljöbalkensmedförMB att
förskyddtilltillämpas annatkan dessutombestämmelserMiljöbalkens

luftföroreningar.ellermänniskors hälsamiljden marinaän ex.
bådeenligttillståndkrävasdetkommersituationersärskilda attI

användningvidfalletkanmiljöbalken. Dettaochekozonslagen avvara
ochanläggningarsyftekommersielltanvändning iochkonstgjorda öar av

§tillstånd enligt 5användning kräverDennainrättningar.andra
kap. MBi 9reglernaföreligga enligtTillståndsplikt kanekozonslagen. även

Vattenverksamhet. Detkap.och reglerna i llverksamhetmiljöfarlig omom
i förstabedömsmiljönmarinapå denpåverkannaturligtfallsådanai attär

ekozonslagen.enligttillståndsärendethand i
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12.3 Anpassningen till miljöbalken

ekozonslagen följerAv 15 § miljöbalken konstgjordagäller påatt öar,
anläggningar eller andra inrättningar har till med stödkommitsom av
ekozonslagen. Därmed kommer bl. hänsynsreglema kap. blii 2 MB atta.
tillämpliga vid användandet sådan Miljöbalken skallinrättning.av en
däremot tillämpas vid uppförandetinte inrättningen. Svensk lag gällerav
nämligen enligt ekozonslagens bestämmelse först harinrättningennär
tillkommit. Miljöbalken hellerinte tillämplig vid sådan utforskning,är
utvinning och utnyttjande med stödnaturtillgångarannat av som av
ekozonslagen sker på andra platser konstgjorda anläggningar ellerän öar,
andra inrättningar.

Artikel havsrättskonventionen rättigheter56 i för kuststatens iger ramen
den ekonomiska denna har kuststaten rättigheter tillI suveränazonen. zon
utforskning och utvinning naturtillgångama på havsbottnen och därunderav

Ävenöverliggande frågai i andra verksamheter rörsamt vatten. om som
ekonomisk exploatering och utforskning gällerdetnärt.ex.av zonen,
framställning från har kuststatenenergi och vindar,strömmarvatten,av
denna rättigheter kombineras med skyldighetKuststatenssuveräna rätt. en

bevara och förvalta natuitillgångama. jurisdiktion omfattarKuststatensatt
vid användningensidan dessa ensamrättigheter också uppförandet och avav
konstgjorda anläggningar och andra bedrivandeinrättningar,öar, av
marinvetenskaplig forskning skyddet den miljön och andramarinasamt av
rättigheter och skyldigheter för konventionen.inom vad iramen som anges
Kuststaten skall vid utövandet sina rättigheter enligt konventionen taav
vederbörlig hänsyn till andra intressen.staters

Enligt artikel 60 i havsrättskonventionen har kuststaten exklusiv rätt att
reglera uppförandet, driften och konstgjordaanvändningen öar,av
anläggningar och andra därförinrättningar. Svensk lag får ange
förutsättningarna for inrättningama skall få uppföras. fårPåatt sättsamma
svensk lag ställa krav utforskning, depå utvinning och utnyttjandeannat av
naturtillgångar lagen tillämplig på.ärsom

Enligt § ekozonslagen krävs tillstånd för utforskning, och5 utvinning
utnyttjande naturtillgångar, uppförande och användningannat av av

konstgjorda uppförande och användning kommersiellt syfteiöar samt av
anläggningar och andra inrättningar. skall denI tillståndsbeslutett anges
verksamhet tillståndet och de skall gälla förvillkorsom avser som
verksamheten. Enligt § lag färdas2 skall den i densamma som
ekonomiska eller bedriver forskning eller verksamhet izonen som annan
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skada pånödvändiga för undvikavidta sådana åtgärder är attsomzonen
bestämmereller den myndighet regeringenden marina miljön. Regeringen

miljön.skydda och bevara den marinameddela föreskrifter förfår att
miljön har inteskyddet för denföreskrifter marinaNågra nämnare om

vidtillämpasekozonslagen skall NRLmeddelats. Enligt 6 §
tillståndsprövningen.

ochträffar utforskning, utvinninghänsynsreglerDe annatsom
sker påekozonslagennaturtillgångar med stödutnyttjande som avav -

andra inrättningaranläggningar ellerkonstgjorda ärandra platser öar,än -
beträffandesak gällerknapphändiga. Sammasåledes förhållandevis

i 5anläggningar och inrättningaruppförandeskedet för öar, angessom
måstesker.komplettering Dennalämpligtenligt vår meningDet är att en

grundsatser.folkrättsliga Ikonflikt medkommer iden intesågöras att
lagenvilkenekozonslagen ikan pekas på 10 §detta sammanhang attanges
skalllagen intemeddelats med stödföreskrifter och villkordesamt avsom

rättigheternagällandede enligt folkrätteninskränkninginnefatta någon av
ochöverflygningoch tillekonomiskatill fri sjöfart i den zonenavzonen

erkändaföljer allmänträttigheterandraheller någrainte som avav
follcrättsliga grundsatser.

kunna skebakgrundenbör den givnaKompletteringen attmot genom
sådantillämpliga påhänsynsregler 2 kap.allmännamiljöbalkens görs

vadinnefattahärmed delvisregler kommerverksamhet. Dessa att som
dock inteparagraf kommerekozonslagen. Dennareglerat § attredan i 2är

omfattareftersom denmiljöbalksbestämmelserna ävenbli helt ersatt av
viddärför finnasBestämmelserna böråtgärder de i 5andra sägsän som

varandra.sidan av
allgällabörmiljökvalitetsnormerbestämmelserMiljöbalkens om

harSverigeöverträds. Eftersomtillbidrarverksamhet att normernasom
ekonomiskadenverksamhet itillstånd för visskrav påmöjlighet ställaatt

tillståndsgivningen.vidiakttasökvalitetsnonnemabör de svenska miljzonen
skall uppnåsmiljökvalitetende områden därbetydelsehar ingenDet att

regleras iverksamhetoch densvenskt territoriumligger på att som
svenskt territorium.utanförekozonslagen bedrivs

MKB imiljökonsekvensbeskrivningnågot krav påfinns i dag inteDet
skallkravsådantekozonslagen. Vienligttillståndsärenden ettattanser

MKB ibestämmelsernahar vi uttalathuvudbetänkandeinföras. vårtI att om
påtillämpningmöjligt börutsträckning ävenmiljöbalken i så stor som

tillståndsärendenfallet ibörutanför balken. Dettai lagarMKB ävenvara
enligt ekozonslagen.

intevillkor.tillstånd förenas med DetfårekozonslagenEnligt §5 anges
sådanförproblemmedför någraintevillkoren får Dettavad avse.

bestämmelser. Medträffas miljöbalkensenligt §verksamhet 15 avsom
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tanke på villkor avseende övrig verksamhet skall spegla den utvidgadeatt
föreslåsprövning det lämpligt lagen förtydligas på denna punkt.är attsom

Tillstånd enligt ekozonslagen kan återkallas enligt finns däremot8 Det
inte någon bestämmelse tillståndet kan förenas med villkor ellerattom nya

meddelade villkor kan ändras. Enligt vår bör sådanmeningatt en
bestämmelse införas. till tillständshavarenHänsyn detta börintegör att
ske vidare. förutsättningSom bör gälla det verksamheten harutan att genom
uppkommit någon betydande olägenhet förutsågsinte tillståndetnärsom
meddelades eller verksamheten med någon betydelse medverkar tillatt att en
milj ökvalitetsnorrn överträds.

flera lagar liksom ekozonslagen till finnsI knutna NRLärsom
bestämmelser återställningsåtgärder. Så exempelvis fallet i mineralärom
lagen. viktigtDet väl så anläggningar bort och spårenär att tas att av
verksamheten i utplånas bedrivitsövrigt verksamheten har iäven när
Sveriges ekonomiska sådanEn skyldighet följer ocksåzon. av
havsrättskonventionen. Enligt artikel skall alla anläggningar och60

Ävenkonstruktioner övergivna eller längre avlägsnas.inte användsärsom
ekozonslagen bör därför innehålla bestämmelse återställningsåtgärder.en om

återställningsåtgärderFrågan skall kunna regleras formantingen iom av
villkor i tillståndet eller särskilt samband med tillståndet upphör.i att

Efter förebild i miljöbalken bör införasi ekozonslagen samtidigt en
bestämmelse verksamhetsutövaren tillståndet kan åläggas ställaiatt attom
säkerhet for kostnaderna for återställningsåtgärder.

Ändringarna ekozonslageni bör enligt vår träda kraft samtidigtmening i
med miljöbalken. På tidigare föreslagit lagenvi har i 6 §sättsamma som om
införande miljöbalken äldre ärendenvi skall tillämpas irättattav anser som
har inletts före lagändringama. finner behovövrigt vi inte någotI av
Övergångsbestämmelser. 0rdbestämmelserna blir med andraDe nya
omedelbart tillämpliga på tillstånd har meddelats före ändringarnasäven som
ikraftträdande.

Författningskommentar12.4

sådan verksamhet2 § För § skall bestämmelserna 2 kap.5i ia som anges
miljöbalken gälla.

Paragrafen saknar motsvarighet i lagens nuvarande lydelse. Anledningen
till den införs i avsnitt 12.3.att anges
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utvinning ochför verksamhet utforskning,Bestämmelsen gäller som
uppförandede naturtillgångar lagenutnyttjandeannat avavser,av som

ochsyfte anläggningaruppförande kommersielltkonstgjorda iöar samt av
skall normaltmiljöbalksbestämmelsemainkoppladeandra inrättningar. De

grund för villkor i tillståndet.ligga till

ocksåfinnsmänniskors hälsa och miljöntill skydd för iBestämmelser3 §
från fartyg.åtgärder förorening1980:424miljöbalken och lageni motom

bestämmelser tilllydelse ytterligarenuvarandeParagrafen erinrar i attom
lagen 1980:424miljön finns iföroreningar i den marinaskydd vissamot
1971:1154lagenvattenförorening från fartyg och iåtgärder mot omom

enligtskalllagenavfall i Denförbud dumpning vatten.mot senareav
tillHänvisningenmiljöbalken.401 ingå ilagrådsremissen

fåsamtidigtBestämmelsen bördärför ändras.dumpningslagen bör en mer
till skyddinnehåller reglerbalken baraeftersom integenerell lydelse, mot

miljön.föroreningar i den marina
och med denfartyg har frånvattenförorening frånåtgärderLagen motom

med ordetordet "vattenföroreningrubrik, därjuli fåttl 1996 ersattsen ny
därförskallekozonslageniförorening", 1996:527. HänvisningenSFSse

ändras.

avseende på andraMed5 § inrättningar.---
ochtillståndetverksamhetskall dentillståndsbeslutI ett avsersomanges

får begränsas tilltillståndverksamheten.skall gälla för Ettde villkor som
tid.viss

för begränsabehövsmed de villkortillstånd skall förenasEtt attsom
påhälsa eller skadaför människors omgivningen,motverka olägenheteller

säkerhetenhushållning medlångsiktigt godfrämja trygganaturresurser,en
enskildochandra allmännaskydda intressen rätt.samt

stycke.tredjebli behandladför tillstånd föreslås ivillkorFrågan ett nyttom
påVillkoren bör dock byggavid miljöintressen.bör läggasStor vikt en

allmänna intressenbeaktande andraockså med änavvägning av
Även Bland andra allmännabör beaktas.enskilda intressenmiljöintressen.

för öfarten.särskilt säkerheten,det anledningfinnsintressen nämna t.ex.att
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Tillståndsmyndigheten5 § får förena tillstånd med ytterligare elleretta
ändrade villkor, det verksamheten betydandeuppkommerom genom
olägenheter eller skador förutsågs tillståndet meddelades ellerinte närsom

någonverksamheten med betydelse medverkar till attom en
Miljökvalitetsnorm enligt kap. miljöbalken5 1 § överträds.

Paragrafen saknar motsvarighet lagens gällande lydelse.i nu
Enligt paragrafen får tillståndsmyndigheten ändra de villkor harsom

meddelats tillståndet. fåri Den också förena tillståndet med ytterligare
villkor. Förutsättningarna för detta uppkommitdet har någonär att
oförutsedd betydande olägenhet eller skada verksamheten medeller att
någon betydelse medverkar till milj ökvalitetsnorm överträds.att en

tillstånd6 § Vid skall bestämmelserna hushållning medprövning av om
mark- och vattenområden och kap. miljöbalken bestämmelserna3i 4 samt

miljökvalitetsnormer kap. och kap. miljöbalken tillämpas.5 3 § 16 §i 5om
miljökonsekvensbeskrivning tillstånd.En skall ingå ansökan Ii en om

fråga förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar planersamtom
och planeringsunderlag gäller kap. miljöbalken.6

Enligt paragrafens nuvarande lydelse skall tillämpas vid prövningNRL av
tillstånd enligt ekozonslagen. lags grundläggande och särskildaDenna
hushållningsbestämmelser har ändring sak förts och kap.i in i 3 4 MButan
och skall tillämpas fortsättningen tillståndsärenden enligti iäven
ekozonslagen.

skall enligt paragrafen bestämmelsen miljöbalken hurDessutom i om
miljökvalitetsnormer skall beaktas tillståndi kap. och stadgandet5 3 § attom
inte får meddelas för verksamheter leder till sådanattnya som en norm
överträds kap. tillämpas.l6 5 §

miljökonsekvensbeskrivningEn enligt miljöbalken skall enligt
paragrafens andra stycke fogas till tillståndsansökan.

7 § tillstånd får för giltighetEtt beroende densin göras atta av som avser
bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för bortatt att ta

anläggningar och andra åter-för andra åtgärder förinrättningar samt
ställning. kommuner, landstingStaten, och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.
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fårtillräcklig,säkerhetenden ställda intedet kan ärOm antas att
säkerhet.ytterligaretillståndsmyndigheten besluta om

utsökningsbalken.kap. §säkerheten gäller 2 25frågaI arten avom
läns-förvarastillståndsmyndigheten ochskallSäkerheten prövas avav

liggerdel Sverigeslän sjöterritoriumstyrelsen deti närmaste avsom

lydelse.gällandemotsvarighet i lagensParagrafen saknar nu
månekonomiska iden närifråga ingreppiDet är somsammazonenom

ställssäkerhetmiljön övrigt motiverateller iidet gäller ingrepp attnaturen
gälleråterställningsåtgärder. Dettavidtaskyldighetenuppfyllandetför attav

ankommerstycket.andra Detenligt §tillståndet tidsbegränsas 5särskilt när
eller inte. Iskall ställassäkerhettillståndsmyndighetenpå avgöraatt om

böromfattningbeaktansvärdekonomiskai denfråga ingrepp avzonenom
skäl talar detta.särskildaställas, intesäkerhet motom

innehafthargälla denupphörtillstånd är8 § Om senastattett soma
vidtaandraoch inrättningarbort anläggningarskyldigtillståndet samtatt ta

allmänfrånobehövligtdettaåterställning,åtgärder för inte ärandra om
synpunkt.enskildeller

har bestämtsåtgärdervidta sådanaskyldigheten inteOm att genom
tillståndsellerskall frågantillståndet, regeringenvillkor prövasi av

tillståndet upphör.medsambandmyndigheten i att
honom,ålagtsvad hariakttartillståndethar haftden inteOm somsom
skyldigfullgörahonomförelägga sinatillståndsmyndigheten vidfår vite att

skall delges.Vitesföreläggandetheter.

kortlydelse.nuvarande Enlagensmotsvarighet isaknar.Paragrafen
paragrafen i avsnitt 12.3.till införamotivering att ges

oaktsamhetuppsåt ellerden medböter dömsTillI 6 § avsom
ellerstöd 2 7meddelats medföreskrift hariakttaunderlåter att avsomen

villkoråsidosättereller ellerstrid 9 §verksamhet 5bedriver i ettmot som
ellerstöd 9meddelats med 5har av a

tillsynsmyndighetenverksamhet efter detbedrivafortsätter attatt en
stödverksamheten med 14förbjudit av
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eller ändradeparagrafens andra punkt har lagts till brottI även motatt nya
villkor meddelade med stöd kan medföra straff.5 §av a

Övergångsbestämmelser

lag träder kraft denDenna i

bestämmelser,skall handläggas och bedömas enligt äldreärendeEtt om
Bestämmelsernaföre denna lags ikraftträdande.ärendet har inletts om

omedelbart.miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas

tillämpasmateriellskall både äldre processuell ochEnligt bestämmelsen rätt
bl.a.krañ. innebärlagändringarna träder i Dettai de ärenden pågår närsom
skallmiljökonsekvensbeskrivningar intebestämmelsernadeatt nya om
vilkamiljökvalitetsnormer,för bestämmelsernatillämpas. Undantag görs om

alltså skall tillämpas omedelbart.
införaförbestämmelsen desammaför införaSkälen attäratt ensom

miljöbalken. Viinförandebestämmelse i 6 § lagenmotsvarande avom
Övergångsbestämmelser SOUbetänkandetillhänvisar därför vårt om

ft.foch1996:147 36 58s.
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Kärnteknisk19842313 Lagen om

verksamhet

reglerna ikämtelmiklagen skall upplysas, detFörslag: I utöveratt
tillämpliga påmiljöbalken kanden lagen finns regler i som vara

verksamheten.
anslutermiljökonsekvensbeskrivningar införs vilkaRegler om

gäller enligt miljöbalken.till de bestämmelser som

innehåll13. 1 Lagens

grund-innehållerverksamhet kämtelcniklagenkämtekniskLagen om
kämteknisk verk-medsäkerheten i sambandläggande bestämmelser om

anläggningar,såväl driften kämtekniskavarmedsamhet, t.ex.avavses
allför slutförvaring kämämne,och anläggningarkärnkraftsreaktorer somav

med lagenHuvudsyftetoch kärnavfall 1-2 §§.kärnämnen ärhantering av
kämteknisksamband medolycksrisker imöjligt elimineraså långtatt som

kämtekniska anlägg-skyddetockså det fysiskaDäri ingårverksamhet. av
kämtekniklagen ochskadegörelsefrån obehöriga, Iintrångningar etc.mot

kärnteknikförord-verksamhetkämtekniskförordningen l984:l4 om
uppfylla Sverigesbestämmelser krävs förfinns deningen även attsom

kärnvapen.internationella åtaganden icke-spridningom av
strålskyddsförord-med den tillhörandeStrålskyddslagen 1988:220

Strålskydds-kämtekniklagen.parallellt med1988:293 tillämpasningen
syñar tillochtillämpningsområde kärntekniklagenlagen har vidare än attett

såväloch miljö från skadliga verkningarskydda människor, djur av
kämteknisk verksam-frågaicke-j oniserande strålning.joniserande I omsom

normaltden strålningstrålskyddsreglemahet skall attgarantera som
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förekommer effektervid verksamhet skadliga intesåavgränsas atten
uppkommer.

säkerhetslagnämndes kämtekniklagen till karaktärSom sin ärär somen
verksamhettillgodose säkerhet vid påspeciellt inriktad på kraven påatt
inverkankämtekniska påkämenergiområdet. verksamhetensDen

säkerhetspröv-miljön också väsentlig delmänniskors hälsa och utgör aven
hur deninnehåller därför hel del reglerningen. Kämtekniklagen omen

upprätthållas.kämtekniska verksamheten skall bedrivas och säkerheten
eller denkämtelmisk verksamhet krävs tillstånd regeringenFör av

kämteknik-bestämmer §. Regeringen har imyndighet regeringen 5som
kårnkraftsinspektion SKI,förordningen bemyndigat Statens ärsom

tillståndkämtekniklagen, frågortillsynsmyndighet enligt vissaprövaatt om
kontrolluppgifter anslutningitill verksamhet. fullgör ocksåkämteknisk SKI

kankärnvapen.till åtaganden icke-spridning DetSveriges ävenavom
tillsynsmyndighet enligtstrålskyddsinstitut SSI,Statens ärnämnas att som

kämtelmiklagen,enligthandlägger vissa tillståndsärendenstrålskyddslagen,
lågaktivtmarkdeponeringtillstånd till anläggningar förbl.a. frågan avom

uranbrytning 19 §från kommersiellkämavfall inte härrörsom
frånenda undantagetsistnämnda fallet detkämteknikförordningen. Det är

kärntekniskauppförandetillstånd tillhuvudregeln regeringen prövaratt av
anläggningar.

§.får meddelas 5 Detuppföra kämkraftsreaktor inteTillstånd äratt aen
uppföralandetåtgärder syfte iförbjudet vidta förberedande i attäven att en

konstruktionsritningar,omfattar utarbetaFörbudetkämkraftsreaktor. attt.ex.
kärntekniskadetbeställa utrustning 6 §. Inomberäkna kostnader och

uppförafrågadärför framtidenområdet blir det i närmast attom
föranläggningarkämavfalloch förvaringanläggningar för hantering samtav

kansammanhangetkämbrånsle. detslutförvaring Ihantering använtavav
flertal lagar.enligt Föranläggningkärnteknisk prövas ettnämnas att en

gällerregeringenkämtekniklagen skallanläggningar enligt attprövas avsom
naturresurslagen. Itillåtlighetsprövning skall ske enligt 4 kap.särskilden

enligtkämtekniklagen sker prövningenligtanslutning till prövningen en
strålskyddssynpunkt.villkor skall gälla frånstrålskyddslagen de somav

ochbygglagen imiljöskyddslagen, plan- ochTillstånd enligtkrävs även
fall vattenlagen.vissa

får före-myndighet regeringen bestämmereller denRegeringen som
skallkämtekniklagenärenden tillstånd enligtskriva det i upprättasatt enom

bedömningsamladMKB möjliggörmiljökonsekvensbeskrivning ensom
miljöninverkan påverksamhets eller åtgärdsplanerad anläggnings,av en

bakgrundBestämmelsen infördes bl.a.och hälsan 5 b §. attmot av
och fåskulle beredas beslutsprocessenoch de närboende insyn iallmänheten

den riktningenframföra synpunkter. Ytterligare imöjlighet sina stegatt
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prövningvidÖkat allmänhetenförinflytande avpromemorianiföreslogs
remiss-harFörslaget1996:22.Dskämtekniklagenenligttillstånd

tillpromemorianöverlämnatregeringenharDärefter oss.behandlats.
§tid 7visstillfår begränsas attkämtekniklagenenligttillstånd avseEtt

§.8säkerhetentillmed hänsynbehövsvillkorsådanamedförenasoch som
§.tillstånd 15återkallelsereglerfinnslagen ävenI avom

miljöbalkentillAnpassningen13.2

miljöbalkensfaller inomkämtekniklagenireglerasverksamhetDen som
därverksamhet strängareglerarKämtekniklagentillämpningsområde.MB

miljöstör-förriskenminimeraförupprätthållas attmåstesäkerhetskrav
räckviddenosedvanligadenspeciellkämtekniklagen ärningar. Det görsom

iolyckaallvarligföljdenbli enkanmiljönpåskador enavsomav
anläggning.kämteknisk

enligtverksamhetförgällermiljöbalkenföljd attSom aven
ochbeaktahuvudregel, attverksamhetsutövare,harkämtekniklagen somen

EftersomMB.kap.i 2finnshänsynsregler upptagnadetillämpa som
bestämmelserantaldeninnehåller somsäkerhetslag ettkämtekniklagen är en

hänsynskaraktär.kan sägas vara av
ellerverksamhettillämpasskall ävenmiljöbalken eniReglerna om

omfattasocksåtillämpningsområdebalkens avomfattasåtgärd avsom
enskilda lagendendet iOmkämtekniklagen.exempelvislagstiftning,annan

frågaregleraravseendensärskilda somi enbestämmelserfinns som
ställetiMBstycketförsta3 §kap.1enligtskallmiljöbalkenomfattas av

lagen.enskildadenivadgälla sägssom
normalt krävas attdetbörbalkenfrånundantagFör utgöraatt

Vilkenellerskallmiljöhänsyn tasvilka slagspreciserarbestämmelsen som
lokaliseringsbedönming.exempelvisskall ske,prövningslags ensom

kärntekniskadendärsäkerhetslag,karaktärtill sinKärntekniklagen är en
del iväsentligmiljöoch utgörhälsapåinverkan enverksamhetens

skyldighetervilkabl.a.reglerlagenifinnsDärförsäkerhetsprövningen. om
§§.10-14§§,3-4harverksamhetkämtekniskbedriverden som

försiktighetsmått.bl.a.behandlarBestämmelserna
tekniska1994:847lagen176 omlagrådsremissenI anges

lagpåexempelbyggnadsverk, varsenpåegenskapskrav somm.m.
vårEnligt1.3.avsnittsebalkenstället för ävengälla iskallbestämmelser
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bedömning kämtekniklagensär även bestämmelser utfonnade sådant sätt
ytterligare kravatt på verksamheten inte kan ställas med stöd av

motsvarande bestämmelser bland miljöbalkens allmänt hållna hänsyns-mer
regler.

Miljöbalken innehåller bestämmelse myndigheter skall iakttaatten om
miljökvalitetsnormer de planerar ochnär planlägger tillåtlighet,prövarsamt
tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden 5 kap. 3 § MB.
Miljökvalitetsnormer skall iakttas myndigheter vid tillstånds-ävenav
prövning enligt kämtekniklagen. Dessutom bör kap.16 5 § MB, tillståndatt
inte får meddelas för verksamhet medverkar till miljökvalitets-attny som en

överträds, ha motsvarande tillämpning vid beslut enligt kämteknik-norm
lagen.

Enligt bilagan till miljöskyddsförordningen 1989:364 krävs idag
tillstånd Koncessionsnämnden till miljöfarlig verksamhet formiav av
kärnkraftverk eller kämteknisk anläggning. Tillståndsplikt dessai fallannan
kommer säkerligen finnas enligt miljöbalken.att även kap.Av 6 1 § MB
följer MKB skall ingå iatt ansökan tillstånd eller tillåtlighet enligten en om
miljöbalken eller föreskrifter har meddelats med stöd balken. Närsom av
ansökan sådant tillstånd in till miljödomstol kommer således ansökanom ges

innehålla MKB upprättadatt enligt miljöbalkens regler. förhållandeDettaen
hindrar givetvis inte krav på MKB uppställs vidatt tillståndsprövningenäven
enligt kämtekniklagen och både obligatorisktgörs och generellt vad gäller
uppförande, innehav eller drift kämtekniska anläggningar, vilket viav
föreslår. I avsnitt 14.2 redogörs för hur prövningsförfarandetnärmare för
kämtekniska anläggningar kommer utformat i fortsättningen.att Vadvara
gäller kämtekniskövrig verksamhet, dvs. olika former hanteringav av
kämämne och kämavfall, inte behov ändringar i nuvarandeser av
ordning. Således får regeringen eller den myndighet regeringensom
bestämmer föreskriva det i ärenden tillstånd skallatt MKB.upprättasom en

Den MKB enligt kämtekniklagenupprättas kommer påsom ett mer
utförligt de beskrivningarsätt än enligt andra bestämmelserupprättas attsom
behandla kämsäkerhets- och strålskyddsaspekter. Frågan hur formaliseradär
och omfattande MKB:n bör hur förfarandet i samband medsamtvara
upprättandet bör utfonnat.vara

Bestämmelserna MKB i miljöbalken bör i så utsträckningstorom som
möjligt få tillämpning på MKB lagari utanför balken.

Vad först gäller innehållet i MKB miljöbalken skillnadgör påen om
verksamheten kan ha betydande miljöpåverkanantas eller inte 6 kap. 7 §
MB. Det saknas enligt vår mening skäl ha andra regler påatt
kärntekniklagens område de gäller enligtän miljöbalken. Bestämmelsensom
i 6 kap. 7§ MB skall därför tillämpas på MKB enligt kämtekniklagen.även
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beslutsamråd,tidigtmiljöbalkenregler ifinnsförfarandetVad omavser
miljökonsekvens-medsamrådutökatmiljöpåverkan,betydandeom

godkännande,sig,tillfälleallmänhetens att yttrakungörande,bedömning,
kostnader.ochvid prövningMKBbeaktande av

reglerandrahaanledningdetfinnsförfarandet attbeträffandehellerInte
miljö-följerkärntekniklagen änenligtMKBupprättande avsomvid av

bestämmelser.balkens
kommerrörande MKBbestämmelsernaföreslagnadeföljdSom aven

beslutsprocesseniinsynberedasnärboende störreoch de attallmänheten
utsträckning.ökadsynpunkter iframföra sinamöjlighetoch få att

föranläggningarnaturresurslageni attföreskrivstidigareanfördesSom
kämtekniklagenenligtregeringenverksamhet prövaskärnteknisk avsom
Förhållandet är§.kap. l4regeringentillståndutförasfårinte utan av

andraellermaterialuranhaltigtbrytaföranläggningarmed attdetsamma
kankämbränsle. Detframställningföranvändaskan avämnen som
dvs.MB,6§kap. ltill 17oförändratöverförtsstadgandetanmärkas att

tillåtlighetsprövning.regeringensreglerna om
ärendenviföreslårmiljöbalken attinförande somlagen6 §I avom

enligtbedömasochhandläggasskallikraftträdandemiljöbalkensföreinletts
tillämpasskallmiljökvalitetsnormerreglernabestämmelser, attäldre ommen

enligtärendenvidgällabör ävenordningDennaomedelbart.
dagdengjortsharansökanalltsåavgörande blirkämtekniklagen. Det om
vadsärskiltbetydelsefårbestämmelsesådankraft. Enträder iändringarna
tillÖvergångsbestämmelserdelbetänkandevårtanför iviSomgäller MKB.

ansökaninfår denf att361996:147 enSOU gemiljöbalken avsersoms.
framförhållningsådanhaikraftträdandebalkenseftertidenunder ennärmast

vissaIansökan görs.uppfyllda närkravbalkens ärtilldenne attatt ser
samtligaövergångsskede attaccepterasdock idetfår ettsituationerspeciella

kämtekniklagen.enligtärendengäller ävenuppfyllda. Dettakrav inte är

Författningskommentar13.3

rörandebestämmelserfinnslagdennabestämmelserna iUtöverb §5
miljöbalken.miljöpåverkan i

miljöbalken§5kap.och 163 §kap.skall 5tillståndsprövningenVid
tillämpas.
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En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå ansökani tillstånd tillen om
uppförande, innehav eller drift kärnteknisk anläggning. Regeringen ellerav
den myndighet bestämmerregeringen får föreskriva det andraisom att
ärenden tillstånd enligt denna lag skall miljökonsekvens-upprättasom en
beskrivning.

Vad gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt
planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

Det behöver inte särskilt i lagar utanför miljöbalken balkens regler,attanges
huvudregel, också gäller verksamheten eller åtgärden fråga.i Trots dettasom

vi sådan erinran miljöbalkensatt bör införas i bl.a. kämteknik-anser en om
lagen. Se avsnitt 1.3.även

En myndighetsutövning enligt lag regleras normalt bara i just denen
aktuella lagen. denI mån miljöbalkens regler skall läggas till rättslig grund
för myndighetsutövning enligt lag måste det föreskrivas särskilt.en annan
Detta sker i andra stycket. lagrurnDe på detta kopplas insätt ärsom
bestämmelserna myndigheter skall iaktta miljökvalitetsnormeratt ochom att

verksamhet medverkar till miljökvalitetsnorm överträds inteattny som en
får tillåtas.

I tredje stycket har införts krav på MKB skall finnasett i ärendenatt om
tillstånd till uppförande, innehav eller drift kärnteknisk anläggning.av
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i andrasom
ärenden tillstånd enligt kämtekniklagen föreskriva det skallatt upprättasom

MKB. Förutom vad gäller sådana ärenden där obligatoriskt krav påen ett
MKB föreslås bemyndigandet nuvarande b kämteknik-motsvarar 5 §nu
lagen.

En generell hänvisning sker fjärdei stycket till miljöbalkens
bestämmelser MKB. De motiven framgårnärmare lagrådsremissenom av s.
623 ff och vårt huvudbetänkande del ff.2 68s.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft deni

Ett ärende tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldreom
bestämmelser, ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande.om
Bestämmelserna miljökvalitetsnormer skall dock tillämpas omedelbart.om
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13.2.avsnittÖvergångsbestämmelsema ikommenteratshar
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1988:220Strålskyddslagen14

denireglernadetupplysas,skall utöverstrålskyddslagen attFörslag: I
verksamheten.tillämpliga påkanmiljöbalkenregler ifinnslagen varasom

detillanslutervilkainförsmiljökonsekvensbeskrivningarRegler om
miljöbalken.enligtgällerbestämmelser som

innehållLagens14.1

miljöochdjur motmänniskor,skyddastrålskyddslagen ärmed attSyftet
icke-joniserandesåvälgäller§.l Lagenstrålning somverkanskadlig av

exempelvishörkategorinförradenTillstrålning. gamma-,joniserande
strålning,optisktill denochpartikelstrålningoch senareröntgen-

ochfältmagnetiskaochelektriskalågfrekventastrålning,radiofrekvent
frånstrålningomfattartillämpningsområde ävenultraljud 2 §. Lagens

strålkällor.naturliga
strålskyddsförordningentillhörandedenmedStrålskyddslagen

kämtelcnisk1984:3lagenmedparallellttillämpas1988:293 om
tillämpningsområde.vidareharkämtekniklagen ettverksamhet men

vadallmäntreglerarstrålskyddslagenbl.a. somframkommer attDetta av
medbefattningbl.a.Därmedstrålning.medverksamhetkallas avses

jämförligdärmedelleranvändningradioaktiva ävenämnen avmen
joniserandesåvälalstrakananordningartekniska sommedbefattning som

kananordningartekniskapåexempel§.5 Somstrålningicke-joniserande
ochelektronmikroskopTV-apparater,solarier,röntgenapparater,nämnas

skildavittstrålskyddslagen typerreglerarSåledes avmikrovågsugnar.
nämnvärdiintestrålningmedverksamheterförekommandeallmänt som

miljdenkanmån yttrestöra
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Till skillnad kämtekniklagen byggermot strålskyddslagen på lagensatt
bestämmelser fylls med myndighetsföreskrifter.ut Statens strålskydds-
institut SSI har meddelat sådana föreskrifter bl.a. hantering radio-om av
aktivt avfall från kärntekniska anläggningar. Lagen innehåller också en
bestämmelse regeringen eller den myndighetatt regeringenom som
bestämmer får föreskriva undantag från lagen eller vissa bestämmelser i
denna det kan ske syftet med lagen åsidosättsutan 3att §. Paragrafenom

möjlighet bestämma nedreatt för strålskyddslagensgränsger en en
tillämpningsområde. Från strålskyddssynpunkt harmlösa mängder av
radioaktivitet och tekniska anordningar joniserandesom avger svag
strålning kan helt undantas från lagens tillämpningsområde, s.k. friklass-
ning. Friklassning innebär sådant material fortsättningeni kan hanterasatt

hinder strålskyddslagens betämmelser.utan av
Mot bakgrund strålskyddslagen säkerhetslagatt finnsär helav en en

del bestämmelser reglerar allmänna skyldigheter för den bedriversom som
verksamhet med strålning 6-14 §§, bl.a. skall de åtgärder vidtas och de
försiktighetsmått iakttas behövs för hindra eller motverka skada påattsom
människor, djur eller miljö 6 §.

olika formerFör befattning med radioaktivt och tekniskämneav
anordning kan eller avsedd sändaär joniserande strålning krävsatt utsom
tillstånd enligt strålskyddslagen. Tillståndsplikten omfattar frånäven att
landet utföra radioaktivt avfall 20 §. Tillstånd behövs inte enligt
strålskyddslagen för verksamhet enligt kämtekniklagen 23 §. Frågor om
tillstånd ellerregeringen denprövas myndighet regeringenav som
bestämmer. Regeringen har strålskyddsförordningeni bemyndigat SSI att

tillståndsfrågor.pröva
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom

föreskriva det i ärenden tillstånd enligtatt strålskyddslagen skallom
miljökonsekvensbeskrivningupprättas MKB möjliggören som en

samlad bedömning planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärdsav en
inverkan på miljön och hälsan 22 §.a

tillståndEtt enligt strålskyddslagen får begränsas till viss tidatt avse
24 § och förenas med sådana villkor behövs med hänsyn tillsom
strålskyddet 26 §. lagen finnsI regler återkallelseäven tillståndom av
28 §.



40714Avsnitt1997:32SOU

miljöbalkentillAnpassningen14.2

formerolikadvs.strålskyddslagen,regleras iverksamhet avDen som
alstrakananordningartekniskaochradioaktivamed ämnenbefattning som

tillämpnings-MBmiljöbalkensfaller inomdensådanstrålning, attär
medverksamheternaförekommandedemångaområde, även avom

miljdenallmänhet intestrålning i stör yttre
strål-enligtverksamhetförgällermiljöbalkenföljdSom attaven

lag,sistnämndaenligtverksamhetsutövareharskyddslagen somen
ifinnshänsynsregler upptagnadeoch tillämpabeaktahuvudregel, somatt

kap. MB.2
strålningskyddasyftetillhar motstrålskyddslagen attEftersom
hänsyns-kanbestämmelserantal sägasdeninnehåller vara avett som

karaktär.
ellerverksamhettillämpasskallmiljöbalken ävenReglerna i enom

omfattasocksåtillämpningsområdebalkensomfattas avåtgärd avsom
enskildadendet istrålskyddslagen. Omexempelvislagstiftning,annan

frågaregleraravseendensärskildaibestämmelser somfinnslagen ensom
ställetistycket MBförsta§kap. 3skall enligt 1miljöbalkenomfattas av

enskilda lagen.denigälla vad sägssom
normalt krävasdetbör attbalkenfrånundantagFör utgöraatt

vilkenellerskallmiljöhänsynslags tasvilkapreciserarbestämmelsen som
lokaliseringsbedömning.exempelvisske,skallprövningslags ensom

miljöochdjurmänniskor, motskyddatill syfteharStrålskyddslagen att
reglerflertalfinnsDärförstrålning. ettverkan avskadlig av

bedriverdenskyldighetervilkareglerarbl.a.hänsynskaraktär somsom
bl.a.behandlarBestämmelserna§§.6-14harstrålningmedverksamhet

hantering.ochmärkningskyddsanordningar,utbildning,försiktighetsmått,
tekniska1994:847bl.a. lagen176lagrådsremissen omI anges
lagexempel påbyggnadsverk,påegenskapskrav varsensomm.m.

vårEnligt1.3.avsnittbalken sestället för ävenskall gälla ibestämmelser
sådantutformade påbestämmelserstrålskyddslagensbedömning ävenär

kanstrålskyddssynpunkt inteverksamhetenpåkravytterligaresätt att ur
miljöbalkensblandbestämmelsermotsvarandestödmed merställas av

hänsynsregler.hållnaallmänt
iakttaskallmyndigheterbestämmelseinnehåller attMiljöbalken omen

tillåtlig-planlägger prövarochde planerar samtmiljökvalitetsnormer när
kap. 3 §anmälningsärenden 5ochdispensergodkännanden,tillstånd,het,

vidmyndigheter ävenskall iakttasMiljökvalitetsnormerMB. av
bestämmelsen ibörstrålskyddslagen. Dessutomenligttillståndsprövning

verksamhetförmeddelasfårtillstånd inte§ MB, somkap. 516 att ny
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medverkar till miljökvalitetsnorrnatt överträds, ha motsvarandeen
tillämpning vid beslut enligt strålskyddslagen.

Vi föreslog i vårt huvudbetänkande miljöbalken skulle innehållaatt en
bestämmelse innebärande balkens regleratt miljöfarlig verksamhet ochom
skadestånd för vissa miljöskador inte skulle tillämpliga i frågavara om
joniserande strålning. Undantagen överförda från l § andra stycketvar
miljöskyddslagen 1969:387 och 2 miljöskadelagen§ 1986:225. Miljö-
balkens övriga bestämmelser skulle dock tillämpliga på joniserandevara
strålning.

I lagrådsremissen har undantaget beträffande skadestånd för
miljöskador behållits i kap.32 2 § MB. Numera skall dock reglerna om
miljöfarlig verksamhet tillämpas på joniserandeäven strålning. balkensI
definition miljöfarlig verksamhet användning mark,attav anges av
byggnader eller anläggningar på kansätt medföra olägenhetett försom
människors hälsa och miljön för omgivningen isamt övrigt genom
generering joniserande strålning miljöfarlig verksamhet.är Vidareav

alla utsläpp innebär sådan olägenhetatt omfattas, vilket dåanges som även
omfattar utsläpp radioaktiva ämnen.av

För kämtekniska anläggningar krävs idag tillstånd enligt
miljöskyddslagen, eftersom sådana anläggningar på miljö-är upptagna
skyddsförordningens A-lista och alltså Koncessionsnämnden.prövas av
Eftersom undantaget för joniserande strålning finns i den lagen inteprövas
utsläppet radioaktiva och joniserandeämnen strålning vid denav pröv-
ningen endast övriga utsläpp ochutan störningar, såsom kylvattenutsläpp
och buller. Villkor för den joniserande strålningen fastställs tillståndeti
enligt kämtekniklagen med stöd strålskyddslagen. Med den utformningav

miljöbalken får skall fortsättningeni alla utsläpp och störningar frånsom
kämtekniska anläggningar den regionalaprövas miljödomstolen, ävenav
utsläppet radioaktiva och frågorämnen joniserande strålning.av om

Därmed kommer kämtekniska anläggningar följandepåprövasatt sätt.
Till börja med regeringen tillåtlighetenatt prövar enligt kap.17 MB, dvs.
motsvarigheten till nuvarande 4 kap. NRL. Efter regeringen har avgjortatt
tillåtlighetsfrågan sker, den bifallit ansökan tillåtlighet,om om en
säkerhetsprövning enligt kämtekniklagen och då regeringenäven är
normalt tillståndsmyndighet beslutanderätten inte delegeras till Statensom
Kämkraftsinspektion. Slutligen krävs tillstånd enligt miljöbalken och då

alla utsläppprövas och störningar från anläggningen. Då den regionalaär
miljödomstolen prövningsmyndighet i första instans.

Som framgick i avsnittet lagens innehåll får regeringen eller denom
myndighet regeringen bestämmer föreskriva det skallsom att upprättas en
MKB i ärenden tillstånd enligt strålskyddslagen. Vi inte behovom ser av
några ändringar i nuvarande ordning. Det beror på den absolutaatt
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strålskyddslagenenligttillståndsprövningall avsermerparten av
miljön,den röntgen-påverkar t.ex.inteverksamheter yttre somsom

användningsvetsskarvar,analysröntgenslag,olikadiagnostik avavav
ellerregeringenstället,blir iFrågan närrökdetektorersollampor, etc.

tillståndsärendet,skall finnas iMKBföreslcrivitmyndighet att enannan
förfarandet ihurböromfattande MKB:nformaliserad och samthur vara

utformat.upprättandet börmedsamband vara
skillnad påmiljöbalkenMKBinnehållet i görgällerVad först omen

kap. §6 7eller intemiljöpåverkanbetydandehakanverksamheten antas
regler påandrahaskälmeningvårenligtsaknas attMB. Det

Bestämmelsenmiljöbalken.enligtgällerområdestrålskyddslagens än som
strålskydds-enligtMKBpådärför tillämpasskall ävenkap. § MBi 6 7

lagen.
samråd,tidigtmiljöbalkenregler ifinnsförfarandetVad omavser

miljökonsekvens-medsamrådutökatmiljöpåverkan,betydandebeslut om
godkännande,sig,tillfälleallmänhetenskungörande, yttraattbedömning,

kostnader.ochprövningvidbeaktande MKBav
andrahaanledningdetförfarandet finns attbeträffandehellerInte

följerstrålskyddslagenenligt änMKBupprättandevidregler avsomav
reglernaföreslagnadeföljdbestämmelser. Sommiljöbalkens aven
besluts-iinsynberedasallmänheten störrekommerrörande MKB att

ökadsynpunkter iframföra sinamöjlighetoch få attprocessen
utsträckning.

ärendenviföreslårmiljöbalkeninförande attlagen6 § somI avom
bedömasochhandläggasikraftträdande skallmiljöbalkensföreinletts

skallmiljökvalitetsnormerreglernabestämmelser,äldreenligt att ommen
enligtärendenvidgällabörordning ävenDennaomedelbart.tillämpas

dagdenhar gjortsansökanalltsåavgörande blirstrålskyddslagen. Det om
vadsärskiltbetydelsebestämmelse fårsådankraft. Enträder iändringarna

Övergångsbestämmelserdelbetänkandeanför i vårtviSomgäller MKB.
inf får den361996:147 attSOUmiljöbalkentill engeavsersoms.
sådanikraftträdande haefter balkenstidenunderansökan närmast en

ansökanuppfylldabalkens krav närtill ärdenneframförhållning attatt ser
övergångsskededock ifår detspeciella situationer ettvissaIgörs.

ärendengälleruppfyllda. Detta ävenkrav intesamtliga ärattaccepteras
strålskyddslagen.enligt
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14.3 Författningskommentar

22 § Utöver bestämmelserna denna lag finns bestämmelser rörandeia
miljöpåverkan miljöbalken.i

Vid tillståndsprövningen skall kap.5 3 och§ 16 kap. § miljöbalken5
tillämpas.

Regeringen eller den myndighet bestämmer får före-regeringensom
skriva det ärenden tillstånd enligt dennai lag skallatt upprättasom en
miljökonsekvensbeskrivning enligt kap.6 miljöbalken möjliggörsom en
samlad bedömning planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärdsav en
inverkan på människors hälsa och miljön.

Det behöver inte särskilt i lagar utanför miljöbalken balkensattanges
regler, huvudregel, också gäller verksamheten eller åtgärden fråga.isom
Trots detta vi sådan erinran miljöbalken bör införas i bl.a.attanser en om
strålskyddslagen. Se avsnitt 1.3.även

En myndighetsutövning enligt lag regleras normalt bara i just denen
aktuella lagen. den mån miljöbalkensI regler skall läggas till rättslig grund
för myndighetsutövning enligt lag måste det föreskrivas särskilt.en annan

skerDetta i andra stycket. lagmrnDe på detta kopplas insätt ärsom
bestämmelserna myndigheter skall iaktta miljökvalitetsnormer ochattom

verksamhet medverkar till miljökvalitetsnorrnatt atten ny som en
överträds inte får tillåtas.

tredje stycket, huvudsakI i bestämmelsens tidigaremotsvararsom
innehåll, har införts hänvisning till kap.6 MB. De motivennärmareen
framgår lagrådsremissen ff623 och vårt huvudbetänkande del 2 68av s. s.
ff.

27 § Om regeringens prövning.ett ---
Regeringen eller den myndighet bestämmer får före-regeringensom

skriva det fråga villkor enligti första stycket underställsatt om som
skallregeringens miljökonsekvensbeskrivningprövning enligtupprättas en

kap.6 miljöbalken.

bestämmelsensI andra stycke har hänvisning till kap. införts.6 MB Deen
framgårmotiven lagrådsremissennärmare ff623 och vårt huvud-av s.

betänkande del 68 ff.2 s.
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Övergångsbestämmelser

kraft denträderlag1 Denna i
.

äldreenligtoch bedömasskall handläggastillståndärendeEtt om
ikraftträdande.lagsinletts före dennaärendet harbestämmelser, om

omedelbart.dock tillämpasmiljökvalitetsnormer skallBestämmelserna om

Övergångsbestämmelsema 14.2.har kommenterats i avsnitt
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1970:244 allmänna15 Lagen om

och avloppsanläggningarvatten-

Flertalet miljöbalkens bestämmelser miljökonse-Förslag: av om
skall tillämpas beskrivningarkvensbeskrivningar på sådana

enligt lagen allmänna och avlopps-upprättade vatten-om
anläggningar.

Allmänt1 1

va-lagen harEnligt lagen allmänna och avloppsanläggningarvatten- enom
bebyggelsetill ändamål bereda bostadshus ellersådan anläggning att annan

kommun kanavlopp. Anläggningen drivsVattenförsörjning och en menav
va-anläggningdriver allmänockså drivas Den ärannan. som enav

och §§.anläggningens huvudman l 31
område, vilketverksamhetsområde det inomallmän va-anläggningsEn är

skall ordnasoch avlopp har ordnats ellerVattenförsörjning genom
fastighetlåta inom§. Huvudmannen skyldiganläggningen 4 är ägareatt av

fastigheten behöververksamhetsornrådet bruka anläggningen, om
behovet medför Vattenförsörjning och avloppanordningar störresamt

harfördel tillgodoses på 8 §. Huvudmannenkan sätt rätt att uttaannat
avgifter fastighetsägare 9-11 §§.av

skall den utföras och drivas så dengäller själva anläggningenNär det att
hälsoskyddssynpunkt skall tillgodoses.uppfyller de krav från miljö- ochsom

områdesbestämmelser eller andrafår i strid detaljplan,inte inrättasDen mot
bebyggande ändamålsenlig bebyggelsebestämmelser för markens eller så att

ellerförsvåras. syftet med planeneller lämplig planläggning Om
motverkas får dock mindre avvikelser 12 §.bestämmelserna inte göras
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allmän va-anläggning medför normalt sådanutföra och drivaAtt enen
miljöbalkensåtgärderna faller under MBrisk för miljöpåverkan att

särskildalag finns bestämmelser itillämpningsområde. Om det i någon som
omfattas miljöbalken gäller stället vadreglerar fråga iavseenden som aven

undantagförsta stycket MB.lagen l kap. 3 § Föri den utgöraattsägssom
vilkenbestämmelsen preciserardet normalt krävasfrån balken måste att

lokaliseringsbedömning.skall ske, exempelvisslags prövning ensom
skall utföras och drivasva-lagen, anläggningenBestämmelsen i §12 att

hälsoskyddssynpunkt skallde krav från miljö- ochden uppfyllerså att som
krav det frågautformad och vilkagenerellt preciserar intetillgodoses ärär

bestämmelser jfrfrån miljöbalkensdärför undantagRegeln ingetutgörom.
va-anläggningallmänstadgandet i 21gälleravsnitt 1.3. Detta även att en

uppfyllasvårigheter för huvudmannendet uppstårskall brukas så inte attatt
hälsoskyddssynpunkt.kraven från miljö- och

planerassådanvel-anläggning eller utvidgningallmänNär en av enen
betydande miljöpåverkan,medförakanskall, anläggningen antas enom

MKBmiljökonsekvensbeskrivninghuvudmannen upprätta somen
har påden inverkan anläggningenbedömningsamladmöjliggör aven

med 12 §.och hushållningenmiljön, hälsan naturresurser a
kraft Flera remissinstanserbestämmelsen trädde i 1994.nämndaDen var

införa bestämmelser MKB. Iva-lagentveksamma till iatt prop.om
på iskäl till införa krav MKBhuvudsakliga1992/93:60 24 attanges soms.

miljöskydds-sker enligtva-anläggningarden prövningva-lagen att somav
från dennautsläppensådan sikte påledningenlagen inte utan tarsomavser

vid anläggninguppfylla EG-direktivets krav MKBoch måsteSverigeatt om
på kunde85/337/EEG. MKBavstånd Kravetvattenledningar långaöverav

anläggningartill omfattadock begränsasenlighet med direktiveti att som
betydande miljöpåverkan.kunde ha en

skallSådanakap. bestämmelser MKB.innehåller i 6Miljöbalken om
balken. Regeringentillstånd enligtingå ansökningarenligt huvudregeln i om

fall,andra iskall finnas iföreskriva MKBfår också t.ex.att
anmälningsärenden.

balken. Beskrivningenutförligt reglerat imed finnsFörfarandet MKB
särskilt berördamed länsstyrelsen ochtidigt samrådföregåsskall ettav

kanverksamhetenefter samrådet beslutaLänsstyrelsen skallenskilda. om
fallet skallsåmiljöpåverkan. Omha betydande ettantas varaanses
Vid sådantgenomföras.miljökonsekvensbedömningförfarande med ett

Innehållet i dennaDärefterutökat samråd. MKB:n.förfarande sker upprättas
ske har DenKungörelse skall MKB:nsärskilt reglerat. upprättats.attär av

ochgodkännaansökan skall slutligen MKBznskallmyndighet pröva ensom
vid prövningen.beakta innehållet
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va-lageniMKB närkrav påÄven uppställasdetbörfortsättningsvis
skältillräckligainte attViföreligga.kanmiljöpåverkanbetydande antas ser

fall.andraomfattatillkravetutöka att
utsträckningi såmiljöbalken böriMKB storBestämmelserna somom
bestämmelserna ibalken. NärutanförlagariMKBtillämpningfåmöjligt

huvudsakligenva-lagenhålla i minnetdock attmåsteutformasva-lagen man
ochbrukarnaochhuvudman attanläggningensmellanförhållandetreglerar

tillstånd.påkravreglerinnehåller någrava-lagen inte om
reglermiljöbalkenstillhänvisava-lagenbörbedömning omvårEnligt

upprättandetmedsambandförfarandet iBeträffande avMKB.innehållet i en
medsamrådbestämmelsernatillhänvisava-lagenbörMKB:n om

sig,tillfälleallmänhetens att yttrakungörande,miljökonsekvensbedömning,
planerkostnaderprövningen, samtvidMKB:nbeaktandegodkännande, av

planeringsunderlag.och
slutbetänkandesittibyggutredningenochPlan-anmärkaskan attDet

bl.a.föreslagitÖversyn har attva-lagenochPBL va-1996:168SOU av
Betänkandetavlopp.ochVattenförsörjninglagskalllagen ersättas omav en

i vårtbeslutatVi har attnovember 1996.iregeringentillöverlämnades
Våraregler.gällandefrånutgåföljdlagstiftningangåendebetänkande nu

lagstiftning.eventuelltillförslag kan nyanpassassenare

Författningskommentarl 5.2

sådanutvidgningellerva-anläggningallmän enav§ När12 enena
miljö-betydandemedförakananläggningenskall, antasplaneras enom

Därvidmiyökonsekvensbeskrivning.huvudmannen upprättapåverkan, en
miljöbalken.5-12 §§ochkap. 3 §gäller 6

kananläggningenMKB närhuvudmannen upprättaskalltidigareLiksom en
Ändringen innebärparagrafenimiljöpåverkan.betydandemedföraantas en

MKBpåtillämpligablirMKBbestämmelsermiljöbalkensvissa omatt av
va-lagen.enligtupprättade

statligamed desamrådhahuvudmannenskall ettMKB:n upprättasInnan
kanorganisationerde antasochallmänhetdenkommuner, sommyndigheter,

lokalisering,samrådetskallMBkap. 5 §6framgårberörda. Som avsebli av
utformninginnehåll ochmiljöpåverkanoch samtutfonnning avomfattning,

17-026814
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MKBzn. En hänvisning också till miljöbalkens bestämmelsegörs samrådom
med land, något i praktiken knappast torde bliannat aktuellt.som

Vidare skall MKB:n, enligt vad föreskrivs i 6 kap. kungöras8 § MB,som
och hållas tillgänglig för allmänheten. Dessutom skall beslut enligtett va-
lagen kungöras och myndigheter i andra länder eventuellt infonneras.

Genom hänvisningen till kap.6 9 § harMB huvudmannen skyldigheten
beakta innehållet i MKB:n och resultatetatt samråd och yttranden.av
Av 6 kap. följer10 § MB det huvudmannen skall förär ståatt som

kostnaderna för MKB:n.

30 fastighetsägare§ Försummar betala avgift denna lag elleriatt som avses
hänseende iakttaga vad åliggeri honom och försummelsenatt annat ärsom

väsentlig får huvudmannen vattentillförseln till fastigheten,stänga av om
han har kunnat åstadkommaanmaning rättelse och avstängninggenom
kan ske olägenhet för människors hälsa uppkommer. Kostnad förutan att
avstängningsâtgärd får påföras fastighetsägaren.

I miljöbalken har begreppet sanitär olägenhet ändrats till olägenhet för
människors hälsa 9 kap. MB.3 § Som följd detta har ävenen av
motsvarande uttryck i § va-lagen30 ändrats.
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kommunal1977:439Lagen16 om

energiplanering

lagenimiljökonsekvensbeskrivning omBegreppetFörslag:
analys.med begreppetenergiplanering ersättskommunal

Allmänt16.1

sinikommunvarjeskallenergiplaneringkommunallagenEnligt om
ochsäkerförverkaochenergimedhushållningenfrämja enplanering

planeringi sinskall kommunenVidare§.energitillförsel ltillräcklig
kommunerandramedsamverkanförförutsättningarna attundersöka genom

ochprocessindustzriersåsomenergiområdet,påbetydande intressentereller
hushållningenförbetydelseharfrågorlösalcrafrtöretag, gemensamt som

bedriverden§.2 Dessutom ärenergitillförselnför somellerenergimed
denliksomenergimängdanvänds somstörrevilkeniverksamhet en

dekommunenlämnaskyldigenergi attdistribuerarellerproducerar
§.4planeringenforbehövsuppgifter som

förplanaktuellhakommunför varjeskyldighet attstadgas en3 §I en
Till planenkommunen.energi ianvändningochdistributiontillförsel, av

samladmöjliggörMKBmiljökonsekvensbeskrivning enskall höra somen
har påverksamhetenplanenden iinverkan upptagnadenbedömning av

medhushållningenoch naturresurser.hälsanmiljön,
skallSådanaMKB.bestämmelserkap.innehåller i 6Miljöbalken om

Regeringenbalken.enligttillståndansökningaringå ihuvudregelnenligt om
ifall,andrai t.ex.skall finnasMKBföreskrivaockså attfår

anmälningsärenden.
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Förfarandet med MKB finns utförligt reglerat balken.i Beskrivningen
skall föregås tidigt samråd med länsstyrelsenett och särskilt berördaav
enskilda. Länsstyrelsen skall efter samrådet besluta verksamheten kanom

ha betydande miljöpåverkan.antas Om så fallet skall ettanses vara
förfarande med miljökonsekvensbedömning genomföras. Vid sådantett
förfarande sker utökat samråd. Därefter MKB:n. Innehållet i dennaupprättas

särskilt reglerat. Kungörelseär skall ske MKB:n har Denatt upprättats.av
myndighet skall ansökan skall slutligen godkännapröva ochMKB:nsom en
beakta innehållet vid prövningen. -

Lagen kommunal energiplanering ställer inte krav på MKB,om samma
beträffandesig antalet fall där sådan skall förfarandet vidupprättas,vare en

upprättandet eller beskrivningens innehåll.
Det saknas enligt vår mening skäl tillämpa bestämmelserna i 6 kap.att

påMB enligt lagenMKB kommunal energiplanering. För attom
begreppsförvirring inte skall uppstå vi begreppet börMKBattanser
användas endast MKB:n enligt miljöbalkens regler.när Detupprättas
begrepp stället böri användas lageni kommunal energiplanering ärsom om
analys.

1 6.2 Författningskommentar

3 § kommun skall finnasI det aktuell plan för tillförsel, distributionvarje en
och användning kommunen. sådanenergi I plan skall finnasiav en en
analys vilken inverkan den planen verksamheten hari påupptagnaav
miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser.

Planen kommunfullmäktige.---

paragrafens förstaI stycke har begreppet miljökonsekvensbeskrivning ersatts
med begreppet analys. förMotiven detta framgår avsnitt 16.av
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1979:429Skogsvårdslagen17

denireglernadetskall upplysas,skogsvårdslagen utöverattFörslagzl
verksamheten.påtillämpligakanmiljöbalkenireglerlagen finns som vara

tillmedverkaravverkningtill attfåskall inteTillstånd ensomenges
överträds.miljökvalitetsnorm

medskogsvårdslagen ersättsmiljökonsekvensbeskrivning iBegreppet
analys.begreppet

kvalifikations-s.k.till denintrångbetalas förskall inteErsättning upp
gränsen.

SverigeiskogsnäringenochSkogen17.1

Sverigeskogsmark. Detta görtill 60 %bestårlandareal nästanSveriges av
tillbestårSverigeiSkogenvärlden.länderna ibeskogadedetill mestett av

ädellövträd.andraochbok, ek%Mindre 2barrträd. ärän85 % av
kubikmetermiljonernivån 95påliggersvenska skogarnadeTillväxten i

kubikmeter.till miljoneruppgår 70avverkningenochåretom
svenskadealltsedanlövskog harochbarr-mellanFördelningen

1920-talet varitpåriksskogstaxeringenbörjadeskogarna mätas genomupp
virkesförrådettotaladock dettid harUnderoförändrad.i settstort samma

kubikmeter.miljardertill 2,8frånökat 1,7dagfram till i
ägdaprivatskogarskogsmarkensvenskadenhälften ärOmkring avav

ochÄgandet antalpåspritt stortettfysiska är personerpersoner.
privatägd skogAndelen störstha. är45privatskogarförmedelarealen är ca

stårSverigeisödraitillväxtenEftersom änär störreSverige.södrai norra
avverkningen.för drygt 60 %skogarnade privata av
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Knappt 40 svensk skog% aktiebolag, i allmänhet ocksåägsav av som
förädlingsindustrier. Drygt 10 % skogsmarken tillhöräger staten,av

kommuner, landsting, kyrkan m.fl.
skogsbeståndEtt röjs och gallras normalt flera gånger under en

produktionscykel. Slutavverkning sker efter år, beroende bl.a.35-160 på
trädslag, tillväxttakt efterfrågan.och Vid gallring får förstai handman
massaved och vid slutavverkning i första hand sågtimmer. Under en
produktionscykel hämtas lika volym massaved sågtimmer frånstor ettsom
bestånd. Sågtimret dock bättre betalt.ger

Sågverksindustrin och massaindustrin ungefär lika vad gällerär stora
avsättningen svensk skogsråvara. flertaletAntalet sågar är stort ärav men
förhållandevis små. detta detTrots litet antal sågar står för deär ett som

volymerna. Om hänsyn till biprodukter från sågama används istora tas att
massaindustrin, förbrukar denna industri den volymen råvara. Denstörsta

förbrukaren svensk pappersindustrin. Tidningspapperstora ärav massa
står för 25 % totalvolymen. Biprodukter från sågverksindustrin,av
avverkningsrester och dålig massaved används biobränsle.som

Skogsnäringen utomordentligt ekonomisk betydelse förär storav
landet. Så ingen exportsektor så nettoexportinkomstt.ex. storger annan

skogen.som

innehåll17.2 Lagens

Skogsvårdslagen 1979:429 kraftträdde i den och1 januari 1980 ersatte
skogsvårdslagen förarbeten1948:237. finns huvudsakligenLagens i
betänkandet Skog för framtid SOU 1978:6-7, 1978/79:1propositionen 10

riktlinjer för skogspolitiken och Jordbruksutskottets betänkandeom m.m.
l978/79:JoU30 med anledning propositionen.av

Lagen har ändrats flera gånger. Omfattande trädde kraft denändringar i
då1 januari 1994 miljömålet för skogsbruket jämställdes med produktions-

målet. genomfördesSamtidigt betydande Förarbetenaavreglering. tillen
dessa ändringar finns i betänkandena Skogspolitiken inför 2000-talet SOU
1992:76 och framtidaDen skogsvårdsorganisationen SOU 1992:111,
propositionen l992/93:226 skogspolitik och Jordbruksutskottetsom en ny
betänkande 1992/93:JoUl5 skogspolitik.En ny

Enligt skogsvårdslagens portalparagraf skogen nationell tillgångär en
skall skötas denså uthålligt god avkastning samtidigtattsom ger en som

den biologiska mångfalden bevaras. Vid skötseln skall hänsynskog tasav
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uttryck för deBestämmelsenl §.allmänna intressentill andraäven ger
miljömålet.ochproduktionsmåletnämligenskogsbruket,målen förtvå

följande prop.enligtförarbetenabeskrivs imålenbådaDe
och 32.1992/931226 27s.

skallproduktionsförmågaSkogsmarkensMiljömålet: naturgivna
skallskogenoch genetiskmångfald variation ibiologiskbevaras. En

naturligt höroch djurarterbrukas såskallSkogensäkras. våxt-att som
betingelsernaturligaunderfortlevaförutsättningarskogenhemma i attges

skyddas.skallochHotadebestånd.livskraftigaoch naturtyperi arter
värden skallsocialaestetiska ochdesskulturmiljövärdenSkogens samt

värnas.
effektivt ochskallskogsmarkenoch utnyttjasProduktionsmålet: Skogen

Skogsproduktionensgod avkastning.uthålligtdenansvarsfullt så att ger en
vad skogenanvändningenifrågahandlingsfrihetskallinriktning avomge

producerar.
ochinsatserskogsägamasskall nåsmålentvåDe genomegnagenom

Skogsvårdslagstiftningenmedel.skogspolitiskaolikamellansamverkan
medlende olikamedel. ärdessa Ingetlagstiftningoch är ett avavannan

skallSkogsvårdslagstifuiingenmålen skall nås.förtillräckligt attensamt
skallskogsbruketför hurgrundläggande kravenoch deange ramarna

åtgärderoftaminimilag utöverskogsvårdslagenDå ärbedrivas. är en
motiverade.kravföreskrifternas

underliggandeÄven medskogsvårdslagenförfattningarandra än
uppnås.skogsbruket Imiljömålen itillmedverkaskallföreskrifter att

iingåkommerbestämmelserantal attdettahand gällerförsta ett som
biotopskydds-reglernabl.a. naturreservat,intressemiljöbalken. Av är om

kap.i 11markavvattningornrådesskydd kap.,i 7ochområden annat om
samråd kap. 612och om

innebärande bl.a.genomslagstarkt attfåttharSektorsansvaret ett
rörandemyndigheterhoslagtillämpningochtillsynalltmer annan

skogsvårdsstyrelsema.Skogsstyrelsen ochpåskogsbruk ligger
Indirekttillämpningsområde.lagenspreciseras inteskogsvårdslagenI

definitionlagenstillämpningsornrådetdelvisdockframgår avav
tillämp-skogsvårdslagensSkogsmarksbegreppetskogsmark. avgränsar

skog ochanläggningbestämmelsernagällerdetningsområde när nyavom
och§skogsskydd 29bestämmelseravverkning. Lagens omomom

tillknutnainte på§ däremot sätt30naturvårdshänsyn är samma
förutomkanenligt 30 §NaturvårdsföreslcrifterSkogsmarksbegreppet.

impediment.skogligatillskogsmark knytas
förlämpligmed markbörjatill ärskogsmarkMed att somavses

föranvändsutsträckningväsentligoch inte i annatvirkesproduktion som
skogsmark intevirkesproduktiontillAnknytningen görändamål. att som
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räknas mark används för julgransodling eller energiskogsodling.t.ex.som
Mark skall lämplig för virkesproduktion, den kan producera ianses om
genomsnitt minst kubikmeter virke året ha 2 §. hindrarLagenen om per
emellertid inte skogsmark i anspråk för ändamålatt tas annat än
virkesproduktion 3 §.

Mark ligger helt eller delvis outnyttjad skall dock intesom anses som
skogsmark, den på grund särskilda förhållanden börinte itasom av
anspråk för virkesproduktion 2 §. Exempel på sådana marker kan vara
flora- eller faunalokaler med hög artrikedom eller raritet prop.
1992/932226 50.s.

Vidare räknas skogsmark vissa marker behöver uppfyllaintesom som
lqavet på lämplighet. gäller markerDet där det bör finnas skog skyddtill

sand- eller jordflykt eller fjällgränsen flyttas 2 §.mot mot att ner
Skogsvårdslagen skall inte tillämpas i den mån den strider mot

föreskrifter har meddelats med stöd naturvårdslagen eller lagsom av annan
4 §. Beträffande föreskrifter har utfärdats med stöd naturvårds-som av
lagen ansågs vid lagens tillkomst gränsdragningen framför allt aktuellvara

det gäller skötselföreskrifter för 1978/791110prop.när naturreservat s.
62. Numera kan föreskrifter biotopskydd inskränkaäven om
skogsvårdslagens tillämpning.

ställer krav på skogLagen anläggs på skogsmark 5 §. Vidatt ny
anläggningen skall de föryngringsåtgärder vidtas kan behövas för attsom

återväxten skog tillfredsställande täthet och beskaffenhet itrygga av en av
övrigt. föreskrifter kan meddelasNärmare föryngringsmetod,om
markberedning, sådd, plantering, vård plantskog andraoch åtgärder iav
nämnda syfte 6 Sådana föreskrifter§. har meddelats regeringen iav
skogsvårdsförordningen 1993:1096 och Skogsstyrelsen.av

det påkallat frånOm skogsvårdssynpunkt får regeringen eller denär
myndighet regeringen bestämmer förbjuda eller ställa villkor försom upp
användning slagvisst skogsodlingsmaterial inhemskt ellerav av av
utländskt vid anläggandet skog 7 §. Sådana bestämmelserursprung av
finns skogsvårdsförordningeni och Skogsstyrelsensi föreskrifter.

Avverkning skogsmarkpå skall ändamålsenlig för återväxtvara av ny
skog eller främja skogens utveckling. Föreskrifter får meddelas attom
trädbestånd under ålder fårviss inte avverkas Skogsstyrelsen10 §. haren
meddelat sådana föreskrifter. Föreskrifter får vidare innebära högstatt en
viss andel brukningsenhets skogsmarksareal får avverkas underav en en
viss period, s.k. ransoneringsregler ll §. föreskrifterSådana har
meddelats ochregeringen Skogsstyrelsen.av

Skogsmarkens skyldig anmäla till skogsvårdsstyrelsenägare är att
avverkning skall på marken, sådan dikning sambandi medägasom rum
avverkning inte kräver tillstånd enligt naturvårdslagen s.k.som
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naturvårdenstillgodoseförskallvadskyddsdikning göras attsamt som
s.k. hänsyns-avverkningsamband medkulturmiljövårdens intressen ioch

föreskrifterSkogsstyrelsensskall enligtAnmälan§.14redovisning -
utförs.arbetenaveckor innanminstgöras sex

ellerlägedessgrundföryngra påsvårSkog är att ogynnsammaavsom
förhindraeller föreller jordflyktsand- attskydd attbehövs motsomsom

ellersvårföryngrad skogskallflyttasfjällgränsen avsättas somner
skallsvårföryngrade skogen utgöradenDelarskyddsskog. ansesav

avverkningfårskyddsskogellersvårföryngrad skog15 §. Iskogfjällnära
skalltillståndansökantillstånd.skogsvårdsstyrelsens Iskeinte utan om

vad hanredovisadvs. görahänsynsredovisning, attsökanden göra avseren
Ikulturmiljövårdens intressen.ellernaturvårdenstillgodoseför att

åtgärderbeslutaskogsvårdsstyrelsenkantillståndmedsamband att omges
§.16 Föroch återväxtenolägenhetmotverkaellerför begränsa tryggaatt

till avverkningtillståndfårsvårföryngrad skogområdeneller vissavisst av
17 §.inte ges

avverkningenfår ärfjällnära skog inteiavverkningTillstånd till omges
naturvärden ellerbetydelse förväsentligoförenlig med intressen är avsom

beslutaskogsvårdsstyrelsenskalltillståndkulturmiljövården. När omges
kultunniljövårdensochnaturvårdenstillskallhänsynvilka tassom

tillåtenförläggningstorlek ochhyggetsfråga samtisåsomintressen, om
§.avverkningsforrn 18

vidtasföreligger,skälsärskildasåvida intefår det inte,ädellövskogI
Efterskog.sådanbeståndet upphörtilllederåtgärder attnågra att varasom

Avverkning§.anläggas 25ädellövskogskallavverkning avny
tillståndAnsökanskogsvårdsstyrelsen.tillståndädellövskog kräver omav

sambandfår iSkogsvårdsstyrelsenhänsynsredovisning.innehållaskall en
ochavverkningenvilketpådetbeslutatillståndet sättmed om

genomföras 27 §.skallskoganläggningen av ny
fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

ochnaturvårdenstillskallhänsyndenföreskrifter tasmeddela somom
frågaiskog, såsomskötselnvidkulturmiljövårdens intressen omav

trädkvarlämnandebeståndsanläggning,och utläggning,storlekhyggens av
sträckning.skogsbilvägarsochdikninggödsling,trädsamlingar,och

markanvändningpågåendeingripandesåfår inteFöreskriftema attvara
förbudmeddelasvidareFöreskrifter får motförsvåras.avsevärt om

deimpediment. Iskogligaskogsbruksåtgärder påandraochavverkning
försvårandebegränsningen avsevärtgäller intefallen avomsenare

paragrafenstödmedFöreskrifter har30 §.markanvändningpågående av
Skogsstyrelsen.meddelats av

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som
finnasskallskogsvårdslagenenligtärendenidetföreskriva att
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miljökonsekvensbeskrivningar det möjligt bedömagör vilkenattsom
inverkan metoder för skogens skötsel och skogsodlingsmaterialnya nya
har på miljön 32 §.

Skogsstyrelsen den centrala tillsynen enligtutövar skogsvårdslagen.
Skogsvårdsstyrelsen den tillsynen länetutövar inom 33närmare En
tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud behövssom
för lagen eller föreskrifter skall efterlevas. Normaltatt måste före-
lägganden och förbud föregås rådgivning. gäller dockDetta inte detnärav
behövs för bevara eller kulturmiljövärden 35 §.att natur-

Om avverkning föranleder förhållandevis dyra återväxtåtgärder ien
omfattning, får skogsvårdsstyrelsen i samband medstörre avverkningen

besluta säkerhet skall ställas för fullgörandet åtgärderna. Säkerhet fåratt av
krävas villkor för tillstånd 36 §.även som

17.3 Anpassningen till miljöbalken

Allmänt anpassningenom

Enligt våra direktiv dir. 134 bör1994: det skogsvårdslagenövervägas om
bör infogas i balken eller på samordnas med balken. Detsättannat sägs att
utredaren bör undersöka lagstiftningsåtgärder behövs för tillatt attom se
skogsbruket hänsyn till aktsamhetsreglema, miljökvalitetsnonnerna ochtar
miljökonsekvensbedömningama.

Vi fann huvudbetänkandei vårt del 1 217 skogsvårdslagen inteatts.
skulle arbetas miljöbalken.in i Motiveringen till detta lagenattvar
innehåller bestämmelsermånga reglerar näringen och nyligenattsom
omfattande ändringar har gjorts och miljömål införts. Vi fann hellerinteett
skäl föra de miljöbestämmelser finns lagen till balken.över iatt som

Flera remissinstanser ansåg skogsvårdslagen skulle arbetas in iatt
balken eller i fall knytas till balken. hellerInte i lagrådsremissennäravart
gjordes dock bedömningen skogsvårdslagen skulle arbetas balkenin iatt
s. 173.

Starka skäl talar enligt vår uppfattning för stark knytning mellanen
skogsvårdslagen och balken. linjeDetta i med vad iär som anges
direktiven och med vad har framkommit vid remissbehandlingen.som

Skogsbruk innefattar antal åtgärder omfattas miljöbalkenett som av
MB, bl.a. avverkning och nyanläggning skog. Balken gäller dockav
enligt kap.l 3 § denMB inte i utsträckning det skogsvårdslageni finns
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omfattasfrågaavseenden reglerarsärskildaibestämmelser avsomensom
skogsvårdsförord-reglerna finns imateriellade flestaEftersombalken.

skogsvårdslagen,föreskrifter och alltså inte iSkogsstyrelsensochningen
sådantExempel påfrån balken.få undantagskogsvårdslagen ettinnehåller

stridskogsmark. Ianläggs påskog mot§ påkravet i 5undantag attär ny
skogbalkenenligtbedömningkan inte attbestämmelsen görasden nyen

omfattandefå undantag. Någradockfinnsanläggas. övrigtskall Iinte
skogsvårdslagen.därför ibehövs inteändringar

måstemiljöbalkentillanpassningskogsvårdslagensdiskuterarNär man
övrigt imiljön iochmångfaldenbiologiskadenför sigha klart attman
medel.andramedockså skyddasskogsvårdslagenskogarvåra utöver

Även medelandramiljöbalken änbetydelsefull kommerSärskilt att vara.
uppgiftroll. Eftersom vårviktig ärspelar attlagstiftning anpassaen

andradessadiskuteraintemiljöbalken kommer vitillskogsvårdslagen att
medel.

deltillskogsvårdslagenmedveten storvidaremåste attMan omvara
författningarmeddelas idetaljnivåRegler påbemyndiganden.innehåller

endast imiljölcravenskärpninginnebärdignitet. Dettalägre att avenav
ligger intelagen. Detändringarskebehöverutsträckningliten avgenom

eller iskogsvårdsförordningeniföreslå ändringaruppdragvårtinom att
föreskrifter.Skogsstyrelsens

1998januariifått uppdragiregeringenSkogsstyrelsen har attav
Delredovisningarskogspolitiken.utvärderingresultatetredovisa avav en

Skogsstyrelsensdecember 1996.och den 31april 1996denskett lhar
därförharViarbete.parallellt med vårtalltså pågåttharutvärdering

ochNaturvårdsverketharSkogsstyrelsen. Dessutommedsamrått
denutvärderafortlöpandesamrådiuppdragregeringensSkogsstyrelsen att

mångfalden.biologiskadeneffekter påskogspolitikensnya
redansvårtdetutvärderingen är attkan sägasallmänt attRent nuom

fåkommerlagändringareffekter devilka attuttala sig genom-somom
andellitenendastberor på1994. Dettajanuarifördes den l att aven

harhar gåttde årskogsbruksåtgärder. Påberörsarealen årligen tre somav
Bedömningenändringarna.berörtsområdenmindreendastdärför av

mark där aktivauppstår påmiljöeffekterdeytterligareförsvåras att somav
brukande.äldre tidersbero påkande årenvidtagitsåtgärder har senaste

utvärderingpågåendeoch lämpligt,det motiveratfunnitVi har att trots
förskogsvårdslagenföreslå ändringar ieffekter, attskogspolitikensav

Regerings-arbetet inomdet fortsattamiljöbalken.till Idennaanpassa
läggsandraförslag medsamordna våraaktuelltdet blikansliet kan att som

fram.
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Miljömålet

Sedan den l januari jämställs1994 miljömålet och produktionsmålet i
skogspolitiken. Såvitt gäller miljömålet kan det i lagtexten l §noteras att
skogsvårdslagen uttrycks endast med den biologiska mångfalden skallatt
behållas. återspeglar denDetta har funnits och fortfarande finnssyn som
på skogsbrukets miljörisker. betydelseAv för den biologiskastor
mångfalden bl.a. vilka avverkningsmetoder används och i vilkenär som
utsträckning monokultur förekommer. Ett huvudproblemen denärav
pågående avverkningen äldre naturskogar i framför allt Norrland.av

Med biologisk mångfald variationsrikedomen bland levandeavses
organismer alla Begreppet biologisk mångfald innefattarav ursprung.
landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska
komplex vilka dessai organismer ingår. Såväl mångfald mellaninom arter,

ekosystem omfattas.arter som av
Upprätthållandet den biologisk mångfalden enligt vår mening detärav

viktigaste miljömålet, också andra miljömål bör gälla skogsbruket.i Imen
förarbetena har föruttryck bredare miljömål se avsnitt 17.2.getts ett

örarbetsuttalandet harF stöd i lagtexten, eftersom hänsyn skall till"äventas
andra allmänna intressen". exempelSom på sådana intressen inämns
förarbetena rennäringens och kultunniljövårdens intressen samt
rekreations- och friluftsintressen prop. 1992/932226 Enligt49. vårs.
mening kan till detta läggas sådana miljöintressen första handinte isom

upprätthållandet biologisk mångfald, exempelvis undvikandeavser av en
näringsläckage till vattendrag.av
Skogsvårdslagen innehåller också regler med vilka andra delar av

miljön den biologiska mångfalden kan skyddas. Exempelvis kan medän
stöd föreskrifter30 meddelas hänsyn§ till intressen förstainte iav om som
hand har samband med den biologiska mångfalden.

lagsEn mål skall naturligtvis formuleras på sådant detsättett att
korrekt återspeglar vad vill uppnå med lagen. finnerVi med hänsynman
till portalparagrafens hänvisning till allmänna intressen och lagens faktiska
innehåll det finnsinte något akut behov ändra målparagrafen. Denatt attav
pågående utvärderingen skogspolitiken får visa sådan ändringav om en
ändå bör ske.

Miljöbalkens hänsynsregler

Som framgår inledningen till detta skallavsnitt miljöbalken tillämpasav
vid skogsbruk. gällerDetta balkens allmänna hänsynsregler. Tvåäven av
dessa bör uppmärksammas särskilt.
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lokaliseringsbestämmelsen i kap. 4 § MB.2skall kommenterasFörst
sådan platsåtgärder väljasför verksamheter ochskallEnligt denna somen

kap.mål, 3miljöbalkenstill kap. l §lämplig med hänsyn 1är
mark- ochmedför hushållningbestämmelsergrundläggande

medhushållningbestämmelser försärskildavattenområden och 4 kap.
paragrafenskall enligtlandet. Platsenför områden ivissamark och vatten

olägenhet förochmed minsta intrångändamålet kan uppnåsväljas så att
och miljön.människors hälsa

och kap. MBhushållningsbestämmelserna i 3 4tillHänvisningama
påskall tillämpaseftersom de intedetta sammanhang,betydelse isaknar

frånhär bortsesjfr kap.skogsbruket 1 2 § MBåtgärder inomtypiska -
ledkan ske ienligt balken ochtillståndspliktigaåtgärdernågra är somsom

vidanvändasskalloch täkterexempelvis markavvattningskogsbruk, som
skogsbilvägar.byggande av

skogsbruket påpågående verksamhet.Skogsbruk är enen
regel beståndsvis,skogen,utvecklasbrukningsenhet att genomsomgenom

föryngringsav-drivs framupprepade gallringarochröjningar mot en
såanläggs igenoch skogskördenverkning där tas utmerparten somnyav

uttrycketinnebördenVid diskussionerröjssmåningom avomosv.
ochavverkningåtgärdermarkanvändning brukarpågående som
semarkanvändningpågåendeled inormalt räknasmarkberedning som en

Westerlund,diskussion,för längre1986/87:1 146bet. BoUt.ex. seens. -
ff.markanvändning, 1980, 189pågåendeNaturvård och s.

hindrar intepågående verksamhetskogsbrukförhållandetDet äratt en
Bestämmelsentillämpas.miljöbalkenlokaliseringsbestämmelsen iatt

exempel iverksamheter. Somvid pågående nämnsnämligengäller även
vid omprövningtillämpasskall kunnaregelnlagrådsremissen att av

ställas påkrav kanverksamheter, varvidbefintligatilltillstånd
förgrundtillliggakan588. Den ettomlokalisering även t.ex.

ickeenligt kap. 9 § MBtillsynsmyndighet 26ingripande mot enav en
verksamhet.tillståndsprövad

miljöbalkensundantamening skälenligt vårsaknasDet att
dendock ibetydelse blirskogsbruk.lokaliseringsparagraf vid Av stor

uppnås.skall kunna Iändamåletbegränsningenparagrafen gjorda att
avverkningverksamhetenexempellagrådsremissen att avseromges som

ändamål vinnasdettaskogsparti kan inte attmogetett genomav
plats kan589. Någonskogspartiskeravverkning annatett annanav

Enligt vår meningför avverkningen.lämpligarebedömasdärför inte vara
återväxtåtgärder.avverkning ochgällabör detsamma även annan

kanskogsbruket där kap. 4 § MBåtgärder 2exempel på inomSom
placeringolämplig kanlokaliseringvissinnebära nämnasatt avansesen

och dikens mynningar.skogsbilvägarvirkesupplag,
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Vad gäller förhållandet mellan skogsvårdslagen och de allmänna
hänsynsreglema miljöbalkeni skall diskuteras den s.k. stoppregeln i 2även
kap. 9 § Enligt denna får verksamhet ellerMB. åtgärd kan befarasen som
föranleda skada eller olägenhet väsentlig betydelse för människors hälsaav
eller miljön bedrivas eller vidtas endast det finns särskilda skäl. Enom
verksamhet eller åtgärd får enligt paragrafen inte bedrivas eller vidtas om
den medför risk för antal människor får sinaatt ett stort
levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller för avsevärd försämringen

miljön. Bestämmelsen avsedd användas allvarliga situationer,i därär attav
balkens andra hänsynsregler inte räcker till.

exempel från skogsbruket därEtt stoppregeln skulle kunna tillämpas är
Skogsmaskin läcker bränsle i område användsatt etten som som

grundvattentäkt. dock omfattasDetta inte situationär en som av
bestämmelserna skogsvårdslagen.i

situation bör kommenteras detta sammanhangEn i är attsom en
utrotningshotadavverkning hotar djur- eller dag gäller iIväxtart.en

sådana det allmänna har möjlighet verksamhetensituationer att att stoppa
biotopskydd.reglerna och Möjligheten till snabbtnaturreservatgenom om

ingripande interimistiskt beslut särskiltärett naturreservatgenom om
värdefull. Vidare finns möjligheten meddela förbud enligt den s.k.att
samrådsparagrafen deni naturvårdslagen. till ersättning iLagen rättger

markanvändningsådana inskränkningar innebär pågående inommån att
berörd del fastigheten försvåras.avsevärtav

Miljöbalkens hänsynsregler skall följas någoni princip utan att
blir utlöst. hänger med detersättningssituation Detta ärattsamman

frågaunderförstått uttrycket pågående markanvändning det skalli att vara
lagenlig markanvändning lagrådsremissen 532. måsteDenom en soms.

från åtgärd grund balkens stoppregel skall därför haavstå på inte rätten av
till ersättning.

förhållandet förutsättningarna uppfyllda för användaDet äratt att
skyddsformema eller biotopskyddsområde innebärnaturreservat

automatiskt förutsättningarna uppfyllda förnaturligtvis inte samtidigt äratt
tillämpa stoppregeln verksamhet hotar det tilltänktaatt mot en som

skyddet. myndighetden mån stoppregeln ändå tillämplig skall inteI är en
kunna kringgå reglerna ersättning åberopa stoppregeln.attom genom
Stoppregeln skall nämligen inte användas för bedriva skyddsverk-att
samhet. Liksom tidigare skall ersättning betalas vid bildande ettav

eller biotopskyddsområde markanvändningpågåendenärnaturreservat
inom berörd del fastigheten försvåras.avsevärtav

brådskande fall bör dock stoppregeln kunna förI användas att stoppa
avverkning, förutsatt avverkningen riskerar medförat.ex. att atten ensam

försämringväsentlig på milj Stoppet skall hävas risken borta.när ären
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åtgärder vidtas.hotet upphöra någrafall kommermångaI utan attatt
häckningförväderomslag ellerändraskanSituationen attt.ex. engenom

försvinner. Omhotetåtgärder vidtasandra fall kan görupphör. I attsom
tillräckliga inteellertill stånd intekommer äråtgärder inte ärsådana

ochskyddsforrnemastoppregeln skall naturreservatavsikten ersättaatt
biotopskydd.

Miljökvalitetsnormer

miljökvalitetsnormer.bestämmelserkap.innehåller i 5Miljöbalken om
luft eller imark,kvaliteten påföreskrifter naturenvatten,Detta är om

landet.område eller hela Normemageografisktvisstinomövrigt ett anger
överskridas ellerfårintestömingsnivåerellerförorenings-de som

mark elleriförekomstexempelvistidpunkt,efter vissunderskridas en
produkter.kemiskavatten av

iakttaMBkap. 3 §skall enligt 5och kommunerMyndigheter
tillåtlighet,planlägger,planerar ochde prövarmiljökvalitetsnonnerna när

tillsynanmälningsärenden,och utövargodkännanden, dispensertillstånd,
föreskrifter.meddelaroch

tillmedverkarverksamhetför allskall gällaMiljökvalitetsnormer som
kräververksamhetenbetydelsesaknaröverträds. Detatt omnormen

Även några fåvilka medskogsbruket,åtgärder inomeller inte.tillstånd
grundPåalltsåtillstånd, omfattasfår skeundantag utan avnormerna.av

förbetydelsefåskogsbrukkanurlakningochgödsling antas
särskiltlängreanvänds intekväve.bl.a. Däremotmiljökvalitetsnormer om

skogsbruket.kemikalier imycket
fårtillstånd intebestämmelserkompletteraskap. attReglerna i 5 omav

miljökvalitets-tillmedverkarverksamhetermeddelas för att ensomnya
bestämmelserocksåkompletterasMB.kap. § Deöverträds 16 5 avnorm

fårtillståndför omprövas,villkorentillstånd eller ett omattom
kap. 5överträds 24milj ökvalitetsnonnmedverkar tillverksamheten att en

fall därendasttillståndtillanknyterbestämmelser2.§ De avsersom
avdelningen:fjärdetilljfr rubrikenmiljöbalkenenligtmeddelastillstånd

villbalk". Omdennaärenden enligtoch attmål"Prövningen manav
andra lagarenligttillståndsprövningvidskallbedömning görassamma

införas detta.bestämmelsersärskildamåste om
tillstånd enligtkrävakommeråtgärdinteAvverkning attär somen

enligttillståndspliktigthellernormalt inteAvverkningmiljöbalken. är
fördockfordrasskogsvårdslagenTillstånd enligtskogsvårdslagen.

ädel-§skyddsskog 16ochsvårföryngrad skog samtavverkning av
§.lövskog 27
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Risken för avverkning skall påverka miljökvalitetsnormatt ären en
knappast vid de avverkningar tillståndsprövasstörre vid deänsom som
endast anmälningspliktiga. kanDet därförär tyckas omotiverat attvara
införa särskilda regler hänsyn till miljökvalitesnonner vidom
tillståndsprövningen. Det dock inte lämpligt samhälletär att attgenom ge
tillstånd sken sanktionera verksamhet medverkar tillatt attger av en som

miljökvalitetsnorrn överträds. Vi därför det förebildmed i 16atten anser
kap. § bör införas5 MB bestämmelser tillstånd inte får meddelas förattom
avverkningar medverkar till miljökvalitetsnormer överträds.attsom

Ett tillstånd till avverkning åtgärd utförsnormalt underavser en som en
kort tidsperiod. Avverkningen alltså inte någon under lång tidär pågående
verksamhet. naturligaAv skäl finns det därför inte några regler i
skogsvårdslagen omprövning tillstånd eller villkoren för ettom av av
tillstånd. finns enligtDet vår mening inte anledning införa någon regelatt
motsvarande kap.24 5 § 2 MB tillstånd eller villkoren fåratt omprövasom
vid oacceptabel påverkan på miljökvalitetsnonn.en en

Miljökonsekvensbeskrivningar

Miljöbalken innehåller kap. bestämmelseri 6 miljökonsekvensbeskriv-om
ningar MKB. Sådana skall enligt huvudregeln ansökningaringå i om
tillstånd enligt balken. får föreskrivaRegeringen finnasMKB skall iatt

andra fall.även
Förfarandet vid finns utförligtMKB reglerat balken. Beskrivningeni

skall föregås tidigt samråd med länsstyrelsen och särskilt berördaettav
enskilda. Länsstyrelsen skall efter samrådet besluta verksamheten ellerom
åtgärden kan medföra betydande miljöpåverkan. Om såantas en anses vara
fallet skall förfarande med miljökonsekvensbedömning genomföras.ett
Vid sådant förfarande sker utökat samråd. Därefterett ett upprättas

InnehålletMKB:n. i denna särskilt reglerat. Kungörelse skall normaltär
ske har TillståndsmyndighetenMKB:n skall slutligenupprättats.attav
godkänna och beakta innehålletMKB:n vid tillståndsprövningen.

Skogsvårdslagen ställer inte krav på sig beträffandeMKB,samma vare
antalet fall där sådan skall förfarandet vid upprättandet ellerupprättas,en
beskrivningens innehåll.

Enligt skogsvårdslagen32 § gäller ellerregeringen den myndighetatt
bestämmer fårregeringen föreskriva det ärendeni enligt lagenattsom

skall finnas MKB det möjligt bedöma vilken inverkangör attsom nya
metoder för skogens skötsel och skogsodlingsmaterial har på miljön.nya

finnsDet däremot inte någon möjlighet ställa krav på andraMKB iatt
situationer, exempelvis generellt vid avverkningar eller särskilt vid
avverkning tjällnära skogar.av
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i 6bestämmelsernatillämpaskäluppfattning attenligt vårsaknasDet
ochskogsskötselförmetoder nyavidMKBpåMBkap. nya

skogsodlingsmaterial.
fall iytterligareiställasskallpå MKBkravbedömningenVid omav

miljöbalkenenligtsamrådvidMKB-kravetmåsteskogsvårdslagen
skallnaturvårdslagen20 §f.n.MB§6kap.12Enligtbeaktas.
ellertillstånds-omfattasinteåtgärderoch avverksamheter som

ändraväsentligtkommakan attochbalkenenligtanmälningsplikt som
paragrafenenligtfårFöreskriftersamråd.föranmälasnaturmiljön

särskildafrågaiskallalltidsamråd görasföranmälan ommeddelas attom
denInaturmiljön.påskadamedförakanverksamheterslag somav

åtföljdsamrådföranmälan enskall avbehövs varadetutsträckning en
gällabör ävendettaVinaturvårdsförordningen. att§25 anserMKB

kraft.iharbalken trättsedan
enligthänsynsredovisningars.k.någotbör sägasVidare om

skogsvårdslagen§14enligtSkogsmarkens ärägareskogsvårdslagen.
för attgöravad han attskogsvårdsstyrelsen avserunderrättaskyldig omatt

medsambandiintressenkulturmiljövårdensochnaturvårdenstillgodose
Liknandemark.hanspåskeskallavverkninganmälningspliktigatt

Årligen§§.och 2716finns iavverkningtillståndspliktigförbestämmelser
enligtMörkertalet ärhänsynsredovisningar.0005000040görs -

lågt.mycketuppfattningSkogsstyrelsens
Påhänsynsredovisningen.förblanketterfastställtharSkogsstyrelsen

vilkaredovisasskalldessa
tillskall tashänsynVilkenochfinns somimpedimentskogliga som

dessa,
ochfinnskultunniljöervärdefullaoch somhänsynskrävande biotoper

till dessa,skall tashänsynvilken som
hänsynskrävandeellersällsyntahotade,förhäckningsplatserochväxt-

vilkenfinns samttjäderspelplatservilkaoch somdjurarterochväxt-
till dessa,skall tashänsyn som

avverkningsområdet mot,gränsarområdenskyddszonskrävande4. som
iutförasskallåtgärdervilkaochskall lämnas somskyddszonervilka som

skyddszonerna,
kvar,skall lämnasträddödaochträdsamlingarträd, som

begränsas, samtellerförhindrasskalloch imarkpå vattenskador som
avverkningen.medsambandskall ihänsyn tasövriga som

ställasskallMKBpåkravfråganbedömningenförbetydelse omAv av
tilltillståndinnanskogsvårdsstyrelsen gesslutligenfall attytterligare äri

intenaturvärdena ärdärskogenfjällnäradenområdendeiavverkning av
särskildgenomförakanhöga enkända antasfullständigt varamen

skogsvårdsförordningen.19 §naturvärdenaklarläggaförinventering att
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Redan i dag kan alltså MKB krävas för skogsbruksåtgärder som
väsentligt kan ändra naturmiljön. Vidare gäller behovet MKBatt i storav
utsträckning tillgodoses hänsynsredovisningama och åtminstoneav vad-gäller fjällnära skog skogsvårdsstyrelsemas inventeringar. Medegna-
hänsyn till detta och till det mycket antalet fallstora där den omfattande
MKB-proceduren skulle behöva genomföras krav på MKB gälldeom
generellt vid avverkningar bört.ex. enligt vår mening inget ytterligare krav
på MKB ställas i skogsvårdslagen.

Uttrycket "miljökonsekvensbeskrivning" bör enligt vår uppfattning
endast användas på den beskrivning med tillhörande förfarande som

enligt balkensupprättas regler eller enligt bestämmelser i alltsom
väsentligt liknar balkens regler. Vi föreslår därför redaktionell ändring ien
32 § skogsvårdslagen innebärande ordet "miljökonsekvensbeskrivning"att

bort. Det tillräckligttas är det paragrafenatt framgår analys skallattav en
vilkengöras inverkan metoderna och materialet harav på miljön. Någon

saklig ändring inte avsedd.är Liksom tidigare skall alltså gälla bl.a. att
inverkanäven på hushållningen med skall redovisas.naturresurser

Ersättning

Skogsvårdslagen innehåller i 19 § bestämmelse ersättning till denen om
inte får tillstånd till avverkning fjällnära skogsom eller åläggs iav ettsom

sådant tillstånd hänsyn tillatt ta naturvårdens eller kulturmiljövårdens
intressen. Hänvisning sker till ersättningsbestämmelserna i naturvårds-
lagen. Detta innebär ersättning skall betalasatt i den utsträckning detsom
inskränkande beslutet innebär pågående markanvändningatt inom berörd
del fastigheten försvåras.avsevärtav

lagrådsremissenI föreslås 527 ff liksom i betänkandevårt att
naturvårdslagens regler ändras så från ersättningen drasatt beloppettav
motsvarande den s.k. kvalifikationsgränsen, dvs. beloppett motsvararsom
ersättning till nivån "avsevärt försvåras". Förslaget inteupp harär nytt utan
tidigare förts fram interdepartemental arbetsgrupp med uppgiftav en att
utreda vissa frågor rörande intrångsersättning Ds 1991:87, av
Skogspolitiska kommittén SOU 1992:76 och Miljöskyddskommitténav
SOU 1993:27. Avräkningen har fått stöd i olika remissbehandlingar och i
propositionen skogspolitik prop. 1992/932226om en 44.ny s.
Jordbruksutskottet delade regeringens uppfattning i den nämnda
propositionen och framhöll de lagtekniskaatt förändringarna fick
behandlas i sammanhangett 1992/93:JoUl5 27senare s.

Förslaget har inteännu genomförts. När det föreslås regelnu en om
avräkning i miljöbalken bör enligt vår mening motsvarande avräkningen
ske ersättning skallnär betalas enligt skogsvårdslagen.
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Övergångsbestämmelser

ärendenskallmiljöbalkeninförandetill lagförslagi vårt§Enligt 6 avom
enligtbedömasochhandläggasikraftträdandebalkensföreinlettsharsom

tillämpasdockskallmiljökvalitetsnormerReglernabestämmelser.äldre om
gällanormalt börordningdennaanfört1.3avsnitt atthar iViomedelbart.

balken.utanförliggerlagardeenligtärendeni somäven
Undergamla. ettsällanblirskogsvårdslagenÄrenden enligt

lagänd-föreinlettsharärendendockkommerövergångsskede som
övergångs-tidpunkt. Endennaeftertillämpasikraftträdande attringamas

skogsvårdslagen.iinförasdärför ävenbörbestämmelse
äldreskallmiljöbalkeninförandetill lagförslagvårt§ i35 avEnligt om

beslutgrundpåersättningtillfråga rätt avitillämpasbestämmelser om
påavdraginnebär attikraftträdande. Dettabalkensföremeddelatsharsom

skallintekvalifikationsgränsenbelopp motsvararmedersättning ett som
motsvarandeikraftträdande. Enbalkensföremeddelatsharbeslutetske när

skogsvårdslagen.§i 19ändringentillknytasövergångsbestämmelse bör

Författningskommentar17.4

rörandebestämmelserfinnslagdennabestämmelserna i§ Utöver4
verksamhetberörBestämmelser sommiljöbalken.miljöpåverkan somi

lagenoch198710bygglagenochplan-ifinnslag ävendennaiavses
kulturminnen1988:950 m.m.om

föreskrifterstriderdenmånden mottillämpas iskalllag inteDenna
lag.stödmedmeddelatshar annanavsom

itillämpasinteskogsvårdslagenskalllydelsenuvarandeparagrafensEnligt
stödmedmeddelatsharföreskrifter avstriderden motmånden som

paragrafensifinnsMotsvarande erinranlag.ellernaturvårdslagen annan
stycke.andra

viandra lagarmångailiksomföreslås, somstyckeförstaSom nyttett
Igäller.miljöbalkeninförasskall atterinranbehandlar, omatt en

berörbestämmelserupplysas att somsamtidigtparagrafen bör om
kulturminneslagen.ochbygglagenochplan-ifinnsverksamheten även
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Åtgärder inom skogsbruket får inte strida kap.7 11 § andra stycketmot
MB. Enligt nämnda bestämmelse får inom biotopskyddsornrådeett inte
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder kan skada naturmiljön.som
Regeringen har dock möjlighet i vissa fall meddelaatt föreskrifter attom
dispens kan medges för sådan verksamhet eller sådana åtgärder. Om en
sådan dispens meddelas för åtgärd inom skogsbruket får naturligtvisen
åtgärden utföras.

Förbudet i kap.7 16 § MB åtgärder inom strandskyddsornrådemot
saknar däremot normalt intresse. Förbudet gäller nämligen enligt kap.7 17
§ MB inte åtgärder behövs för skogsbruket och inte tillgodosersom som
bostadsändamål.

Föreskrifter har meddelats med stöd eller7 kap. MB skallsom av
alltid iakttas. Detta gäller förstai hand föreskrifter för 7 kap.naturreservat

§5 föreskrifteräven för miljöskyddsområden 7 kap.men 20 § och
föreskrifter förbud skada djur- ellermot att 8 kap.om växtarter 1-2 §§
kan få betydelse.

Åtgärder inom skogsbruket får inte heller strida kulturminneslagenmot
eller föreskrifter har meddelats enligt den lagen. kap.I 2 kultur-som
minneslagen finns bestämmelser fornminnen. Det enligt 2 kap. 6är §om
förbjudet ändra eller skada fastatt fornlämning. Med stöd 2 kap. 9 §en av
får länsstyrelsen meddela föreskrifter till skydd för fast fornlämning.en
Även föreskrifter för byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap. kultur-
minneslagen kan ibland komma omfatta skogsmark.att Detta kan vara
fallet kanal ellert.ex. när industriminne i glesbygdett förklaraten är som
byggnadsminne.

Med stöd övergångsbestämmelsema till miljöbalken SOUav
1996:147 och kulturminneslagen kan föreskrifter meddelade med stöd av
bl.a. naturvårdslagen, lagen 1942:350 fornminnen och lagenom
1960:690 Ävenbyggnadsminnen gälla. sådana föreskrifter skall alltsåom
iakttas i skogsbruket.

7 § Om det sådant material.---
Regeringen eller med skogsodlingsmaterial.---
Med skogsodlingsmaterial anläggning skog.avses av---
Vid verksamhet enligt denna lag skall iakttas föreskrifteräven om

förbud eller särskilda villkor förmot djur-utsättning eller växtarter iav
naturmiljön har meddelats med stöd kap.8 3 § miljöbalken.som av

I paragrafen har fjärde stycke lagts till.ett dettaI hänvisas till miljöbalkens
bestämmelse utsättning.om
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delvisharMB3 §och kap.8skogsvårdslagen§i 7Bestämmelserna
skogsvårds-skyddaskogsvårdslagen attRegeln isyften.olika avser

produktionssynpunkterursprungligenavsågs menMed dettasynpunkter.
syfteparagrafensharskogsvårdslageninförts iharmiljömåletsedan

balkenRegeln i attmiljösynpunkter. avsertill ävenförskjutits att avse
bestämmelsen imedSyftetnaturmiljön.ochdjur- samtskydda växtarter

bredare.ordmed andraskogsvårdslagen är
användningendastbestämmelse avSkogsvårdslagens avser

balkenBestämmelsen iskog.anläggningvid avserskogsodlingsmaterial av
följerstycket MBandrakap. §8 3överhuvudtaget. Avochdjur- växtarter

särskiltområden ärdeinomgällerbestämmelse inte sombalkensatt
meddelasalltså intefårmiljöbalkenstödMedandra lagar.reglerade i av

anläggningvidskogsodlingsmaterialanvändningföreskrifter avavsersom
skog.av

§kap. 3stöd 8medmeddeladföreskriftutsträckning avdenI ensom
vid dennatillämpasdenskallskogsbrukvidbetydelsefårdettaMB trots

skogsvårdslagen.införts idärförhardettaerinranEnverksamhet. om

meddelasföreskrifterenligtskyldig avSkogsmarkens är att somägare§14
underrättabestämmermyndighet regeringendenellerregeringen som

skogsvårdsstyrelsen om
mark,på hansskallavverkning äga rumsom

kräveravverkning intemedsambanddikningsådan i som
ochmiljöbalken,kap.11enligttillstånd

kulturmiljö-ochnaturvårdenstillgodoseförvad han göra attattavser
mark.på hansavverkningmedsambandivårdens intressen

tillanmälasskyddsdilcnings.k.skallpunktandraparagrafensEnligt
harnaturvårdslagentillpunktdennaihänvisningEnskogsvårdsstyrelsen.

miljöbalken.tilländrats

fårskyddsskog inteellersvårföryngrad skogavverkning iTillstånd till§1 7
överträds.miljökvalitetsnormtillmedverkaravverkningen att enomges

sådanavidtarverksamhetsutövarentillåtasdockfårAvverkningen om
såminskarellerupphörverksamhetfrånolägenheternaåtgärder att annan

obetydligökar i intemiüökvalitetsnormenuppjjøllamöjligheterna attatt
utsträckning.

vägnätsplan.myndighetdenellerRegeringen en---
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Paragrafens första stycke Det kommenterasär nytt. i avsnitt 17.3. Det
nuvarande första stycket föreslås bli flyttat till det andra stycket.

19 § fråga till förrätt skadaersättning till följd beslut enligt 18om ettav
första§ eller andra stycket gäller bestämmelserna 25 kap. 3 § ochi 31

kap. 2 § första4 stycket, 6 första7 § stycket första 8meningen, §
första meningen, 12 och 13 §§, första15 § stycket första ochmeningen
andra stycket, 31 tredje§ stycket och32 33 §§ miljöbalken. Vadsamt isom
dessa bestämmelser miljödomstolsägs skall stället gällaiom
fastighetsdomstol.

Paragrafen till ersättningrätt avverkning fjällnäranär skog hindrasger av
eller försvåras beslut enligt skogsvårdslagen.18 § Ett antal hänvis-genom
ningar till naturvårdslagen har ändrats till motsvarande bestämmelser i
miljöbalken.

Hänvisning sker dessutom till den tröskelregeln i 31 kap. 6 § MB,nya
innebär ersättningen skall minskasatt med beloppsom ett motsvararsom

vad fastighetsägaren skyldig tålaär ersättning. Enligtatt gällandeutan rätt
betalas ersättning för hela den skada fastighetsägaren lider den s.k.närsom
kvaliñkationsgränsen överskriden, dvs.är pågående markanvändningnär
inom berörd del fastigheten försvåras. När däremotavsevärtav en
inskränkning inte så ingripande denär pågående markanvändningenatt

försvåras utgåravsevärt inte någon ersättning. Enligt 31 kap. 6 § skallMB
avdrag för beloppgöras ett förersättning skada tillmotsvararsom upp
kvaliñkationsgränsen. Skälen för detta redovisas i vårt huvudbetänkande
del 1 620 f och lagrådsremisseni s. ff.527s.

Av paragrafen framgår det i fortsättningen fastighetsdom-att även är
stolen ersättning skallprövar utgå enligt skogsvårdslagen.som om

27 § Tillstånd enligt 27 får§ inte avverkningen medverkar tilla attges om
Miljökvalitetsnorm överträds. Avverkningen får dock tillåtasen om

verksamhetsutövaren vidtar sådana åtgärder olägenheterna frånatt annan
verksamhet upphör eller minskar så möjligheterna uppfyllaatt att
miljökvalitetsnormen ökar obetydligi inte utsträckning.

Paragrafen Den motiverasär i avsnitt 17.3.ny.
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fårbestämmermyndighet regeringendeneller30 § Regeringen som
ochnaturvårdenstillskallden hänsynföreskrifter tasmeddela somom

frågasåsom iskog,skötselnvidkulturmiljövårdens omintressen av
kvarlämnandebeståndsanläggning,utläggning,storlek och avhyggens

ochdikesrensningskyddsdikning,gödsling,trädsamlingar,ochträd
sträckning.skogsbilvägars

impediment.skogligaFör att ---
försvåras.Bemyndigandet avsevärti ---

ochskyddsdikninguttryckendikningordethar ersattsparagrafenI av
förmeddelasbörendastföreskrifterAnledningen är attdikesrensning.

Medmiljöbalken.enligttillståndkräverintedikningsföretag som
förskogsavverkning attefterutförsdikningskyddsdikning somavses

definitionenomfattas intedikningSådanstiger.grundvattnet avhindra att
lagrådsremissenf och135delhuvudbetänkandet,markavvattning s.av

hellerIntemiljöbalken.enligttillståndspliktigtdärför inteoch700 ärs.
MB.§15kap.llmiljöbalkenenligttillståndkräverdikesrensning

fårbestämmermyndighet regeringendeneller32 § Regeringen som
vilkenanalysskalllagdenna görasenligtärenden avdetföreskriva i enatt

skogsodlingsmaterialskötsel ochskogensförmetoderinverkan nyanya
skallanalys görassådaninnebärafårFöreskrifterna attmiljön.påhar en

skogsodlings-metod elleranvända nyttettden att nyenavsersomav
material.

uttrycketmedmiljökonsekvensbeskrivning ersattsordetharparagrafenI
17.3.ochavsnitt 1.3framgårför dettaMotivenanalys. av

Övergångsbestämmelser

kraft denträderlag iDenna

handläggasskallikraftträdandelagsÄrenden dennaföreinlettsharsom
miljökvali-Bestämmelsernabestämmelser.äldreenligt ombedömasoch

tillämpasdockskalllydelsederas§§och 27 i17i nyatetsnormer a
omedelbart.
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stället för de bestämmelserI räknas skall äldre19 §isom upp
bestämmelser gälla fråga till på grund besluti rätt ersättning ettom av

har meddelats före denna lags ikraftträdande.som

Övergångsbestämmelsema kommenteras i avsnitt 17.3.
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Jordabalken81

bestämmelser nytt-författningarsandraochJordabalkens omFörslag:
kommunföruppkommer stat,denpåtillämpasskall rättjanderätt som

avstårnaturvårdsavtalifastighetsägaren ettmiljöorganisation näreller en
hänseenden.särskilt angivnafastighet ibruka sinfrån att

ändringarBehovet18.1 av

faströranderättsförhållandenbestämmelserfinnsJBjordabalkenI om
kap.. Av19-24inskrivningsväsendetochkap.1-18egendom om
kap.i 3bestämmelsernaarbetevårti är omsärskilt intresse

delvisreglerdessaeftersommellan sammarättsförhållandet avsergrannar,
stadgasdär det attkap. lGrundläggande 3miljöbalken. ärfrågor som

skäligskallegendomfasta taellersinnyttjandetvidoch annansavenvar
skallkap. JBi 3bestämmelsernaföreslårViomgivningen. atttillhänsyn

måstemiljöskadelagentillhänvisningaroförändrade. Någrafinnas kvar
miljöbalken.bestämmelser imotsvarandetilländrasdock att avse

ställermiljöbalkeniarbetas inÄven vattenlagenförhållandetdet att
jordabalken.dändringar iföljpåkrav

denFörjordabalkeni attbörändringar övervägasviövrigt geI attanser
frågaskydd. Dennasakrättsligtnaturvårdsavtals.k.följer etträtt avsom

avsnitt.dettaåterstodenibehandlas av
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l 8.2 Naturvårdsavtal

Bakgrund

Inom skogsbrukssektom används s.k. naturvårdsavtal komplement tillsom
biotopskydd, generell hänsynnaturreservat, och andra åtgärder för att

uppnå skogspolitikens miljömål. skerDetta huvudsakligen i sådana fall där
anpassad skötsel naturvärdena. Avtalen sluts mellan markägareen gynnar

och framför allt och har till syfte bevara och utvecklastaten områdesatt ett
naturvärden. förekommerDet avtal sluts mellanäven markägare ochatt
andra främst kommuner eller Naturskyddsföreningen.parter, Några lag-
regler finns inte särskilt naturvårdsavtal.som avser

Ett naturvårdsavtal innebär fastighetsägare åtar sigatt att moten
frånersättning helt eller delvis frånavståmotparten sin brukarätt att ett

område sin mark. Eftersom avtalen hittills främst har kommit tillav
användning skogeni det dei allra flesta fallenär avverkning och annat
tillvaratagande virke markägaren förklarar sig helt eller delvisav som
avstå från. fallI vissa får markägarens avtaletmotpart rätt attgenom en
vidta preciserade åtgärder inärmare avsikt bibehålla eller höjaatt
naturvärdena. kanDet fråga på konstladt.ex. skapaatt vägvara om
högstubbar, dvs. kapa träd några på eller utförameter stammen,upp
särskilt anpassad röjning eller gallring. Avkastning kan uppkommasom
tillfaller alltid markägaren.

De första naturvårdsavtalen med ingicks under vårenstaten partsom
1994. Till och med den december31 1996 hade omkring 190 sådana avtal

deAv 144upprättats. naturvårdsavtal ingicks före den juli1 1996som
avsåg enligt Skogsstyrelsens statistik
33 lövbränneliknande successionsmarker 7,7 ha 400 kr,5-
24 naturskogsartad barrskog l7,3 ha 3 800 kr,-
27 naturskogsartad lövskog 6,6 ha lcr,7 800-
24 ädellövskog 8,8 ha kr,5 200-
10 kulturmarker, hagar och skogsbeten 5,7 ha 6 300 kr,-

kantzoner,ll korridorer, bäckar och raviner 4,5 ha 400 kr,-7
anlagda6 brandfált 6,7 ha 4 500 kr, samt-
boplatser,9 spelplatser och växtplatser 2,2 ha kr.13 100-
Siffrorna inom genomsnittlig areal ochparantes genomsnittligavser

ersättning ha. Siffrorna för naturskogsartad barrskog påverkasper ettav
föravtal Njakafjäll i Västerbottens län omfattar 322 ha. Om dettasom

avtal räknas bort blir siffrorna för naturskogsartad barrskog 4,1 ha och
8 300 kr.
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högerhållafinns goda möjligheterdetantyderStatistiken attatt
omfattar iNaturvårdsavtalmedeldeförnaturvårdsnytta satsas.som

ha. Dettakrsnitt till 5 400uppgår ioch ersättningenhagenomsnitt 8,5 per
såvittvilketnaturvårdslagen,biotopskyddet imedjämföraskan avser

genomsnittligmedha ersätt-omfattar 2,3genomsnittiskogsbiotoper en
objektdeskall dock observerasha.kr Detmed 300 att35ning somper

dekaraktärdelvisbiotopskydd änföremål förblir är somannanav
Enhelt relevant.jämförelsenvarför inteavtal,med ärhanteras annan

framtid medanallförbiotopskyddskillnad avsättsväsentlig är att
tidsbegränsade.naturvårdsavtalen är

Naturvårds-goda.hittillsvarande tillämpningfrån ärErfarenheterna
vaddenbefunnitsskog haravseende största nyttan,avtalen avserge

förtecknasavtalen kanmångfalden,biologiskadenbevarandet omav
fattasvirkesproduktionenår. Inom50tidsperioder,långa gärna motupp

perspektiv. Dethundraårigteffekter i skogen imedförofta beslut ettsom
tidsperioder.under långakan gällanaturvårdsavtalenrimligtdärförär om

miljösidan.påperspektivlångsiktigttillde bidra ävenkanHärigenom ett
trovärdighettill instrumentets attmed hänsynviktDet ävenär av

kortsiktigaalltförpåläggsinteochtid nerpengarengagemang,
förhållanden.

med kortareöverlåtsvanligenfastighetermärkaemellertidHär attattär
omfatta. Ettböravtalentidsperioder natur-de långamellanrum än som

fastigheten.gällandeautomatiskt ägarevårdsavtal blir inte mot aven ny
gällande.dettaavtalet blirvetskaphadevid köpetdenneInte omomens

fastighetsöverlåtelsebestånd vidavtalensallt fråganframförDet är om
Även nyttjan-företrädesrättavtalens gentemotuppmärksammats.harsom

avtalenhurfråganreglera liksomintresseoch servitutderätter attär av
händerVadborgenärer.fastighetsägarens t.ex.skall stå sig ommot

ellerfastighetenskog påavverkaåt någonupplåterfastighetsägaren atträtt
frågaexekutivt Enoch försäljsintecknadfastigheten är somannanom

avtaletområdedethändervadreglerasbehöver är avsersomomsom
fastighetsbildningsåtgärder.berörs av

skallbeståndskyddetsfrågan hurpådiskuteratsharOlika lösningar
hittats. Dennahar intetillfredsställande lösningheltNågonsäkerställas.

tilllettmedtalatberörda vi harsamtligaenligt såosäkerhet har gott som
harViönskvärd omfattning. mött etthar slutits inaturvårdsavtal inteatt

löst.frågan blirintresse attstort av

skyddSakrättsligt

därförläggerVinaturvårdsavtal fortgår.medarbetetangelägetDet attär
kunnaskallsyftar tillavtaletskyddhur detövervägandenfram somom
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bestå fastigheten övergår till och hur den avtaletnär ägare rätten ny som
övrigt skalli uppnå sakrättsli skydd.ävenger

Först kan konstateras det inte möjligt utforma avtalet påatt är att ett
sådant framtida fastighetsägare, vilka inte avtalsparter, blirsätt att är
bundna. Förpliktande tredjemansavtal godtas nämligen inte i svensk rätt.
Det inte heller möjligt villkor i avtalet avtalsrättighetemaär att genom ge
företräde framför andra rättigheter.

kan dock frågaMan sig inte problemet med avtalet inte bestårattom
vid överlåtelse kan lösas avtalet konstrueras på sådant sättatt ett attgenom
markägaren får incitament endast överlåta fastigheten tillatt en person

beredd träda avtaletantingen in i eller sluta avtal. Dettaär att ett egetsom
skulle kunna åstadkommas bestämmelser in i avtaletatt tas attgenom om
ersättningen helt eller delvis skall återbetalas avtalet på grundom av
omständigheter på markägarens sida inte består hela avtalstiden. Ett
alternativ skulle kunna markägaren blir skyldig vidviteatt att utgevara en
sådan händelse. avtaletOm detta upphör förtid skullei markägarenstrots

detta få kompensation.på viss skulle visserligenDetta intemotpart sätt en
skydda naturvärdena på platsen kunna skyddmedel till andramen ge av
platser.

behandlat slagLösningar har diskuterats tidigare. harManav nu
emellertid funnit få markägare beredda ingå avtal med sådanaäratt att
bestämmelser. blir andra sakrättliga problem lösta,Dessutom inte t.ex.
frågorna företrädesrätt nyttjanderätter och servitut eller hurgentemotom
avtalen fastighetsägarensskall stå sig borgenärer. finner därförVimot att
andra måste sökas för säkra avtalens bestånd.vägar att

bättre lösning enligt vårEn mening naturvârdsavtalen sakrätts-är att ge
ligt skydd, dvs. skydda rättigheterna enligt avtalet tredjeatt mot man.

finns olika åstadkomma sakrättsligtDet skydd. det gäller lösNärsätt att
egendom huvudregeln besittning sådant skydd. Förhållandenaär att ettger

dock fastannorlunda vid egendom, där det kan konstaterasvårtär attvara
någon har besittning. vanligasteDet inom fastighetsrättenatt sättet att

uppnå sakrättsligt skydd förfarande inskrivningmed iär ett ettgenom
offentligt inskrivningsregistret.register,

Genom del inskrivningsregistret skall spekulant påatt ta av en en
fastighet kunna få bild vilka rättigheter olika slag belastaren av av som
fastigheten. kan normalt ursäkta hanKöparen inte sig med saknadeatt
vetskap förhållanden finns införda i inskrivningsregistret.om som

sakrättsligt förskydd naturvårdsavtal skulle alltså kunna åstadkommas
regler inskrivning. enkelt ganska drastiskt alternativtEttgenom om men
lösa frågan giltighet efter fastighetsöverlåtelse skulle kunnasätt att om
lagstifta naturvårdsavtal automatiskt skall gällaatt att ävenmotvara om

de fastigheter avtalen jfr bestämmelsen tillägare rättnya av som avser; om
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skullelqaft kap. andra stycket sådan lösningelektrisk i 7 ll § JB. En
förlitaköparen på andramöjligen kunna sätt än attaccepteras om genom

uppfattninguppgifter hade möjlighet bilda sigsig till säljarens att omen
allra flesta fallbelastar fastigheten. dock i devilka skyldigheter Det ärsom

förhållandenbesiktning fastigheten konstateramöjligt vidinte att en av
vidarefinns naturvårdsavtal.eller antyder det Detvisar äratt ettsom ens

efterkontaktar olika myndigheter för höraför mycket begärt sälj attatt aren
dessutomavseende fastigheten.har slutit några avtal Detdessa ärom

medverkan.har slutits myndighetsnaturvårdsavtal någonmöjligt utanatt
konstateraskulle köparen ha rimlig chansheller i övrigtInte atten

naturvårdsavtal. kan därföreventuella Lösningen inte accepteras.
sakrättsligtuppnåföreslår regler hur naturvårdsavtal skallviInnan om

regler gårbedöma redan befintligaskydd naturligtvismåste vi attom
nyttjanderätt ochnaturvårdsavtal. Reglerna jordabalkenanvända ipå om

särskilt intresse.servitut är av
kap. Någonbestämmelser nyttjanderätt finns i JB.Allmänna 7om

nyttjanderätt däremotbegreppetdefinition inte nämns somav menges
bestämmelserSärskildaarrende, hyra ochexempel kap. §i 7 l tomträtt.

finns kap. kap. 3 § JBformer nyttjanderätter i 8-13 JB. Av 7dessaom av
skog påupplåten avverkaframgår fastighetsägaren åt rätt attatt annanav

fastigheten eller dennastillgodogöra andra alsterfastigheten eller sigatt av
eller fiska på fastighetennaturtillgångar eller jaga är attatt somanse

nyttjanderätt.
och förplik-innehåller vanligen olika rättigheternaturvårdsavtalEtt

framföranderätt,kan nyttjtelser. Ofta ingår moment attsom vara anse som
utföra naturvårdandemarkenallt har påmarkägarens rättmotpart attatt

antagligen intenyttjanderättvid klassificeringenåtgärder. harDet som
markägarensnaturvårdsavtaletdet typiska intenågon betydelse att ger

Sålunda skulleavkastning.tillgodogöra sig eventuellrätt attmotpart man
lägenhetsarrende, påarrende, bestämtreglernakunna tillämpa närmareom

då lägga märkebruka marken. börden del avtalet Manrätt attsom gerav
upplåtelse skerarrendeavtal, bl.a.ställer krav påtill lagen vissa ett attatt

JB.längst år 7 kap. §på 50 5
utförasällan fånaturvårdsavtal dockviktigaste iDen ärrätten attett

förpliktelsestället fastighetsägarensmarken. Väsentligast iåtgärder på är
innehålleravtal hittills har slutitsfrån bruka marken.avstå Deatt att som

avverka skogfrånnonnalt bestämmelser fastighetsägaren avstår attattom
element kandess virke. sådant negativteller på på Ettsätt taannat vara

tillnyttjanderätt se Westerlind, Kommentaraldrig rubriceras som en
63. Exempelvis kan den begränsning iJordabalken kap., 1984, inte7 s.

skogstillgångförfoga fastighetensfastighetsägarens överrätt att som
avverka skog ålagen 1930:202 begränsningavsågs i rätten attom av
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fastighet nyttjanderätt a.a. och 1960:25intecknad 17 SOUutgöraanses s.
279.s.

nyttjanderättsavtal typiskt innehållerkan dockDet noteras att ett sett en
skyldighet för från förfoga detunderförstådd upplåtaren avstå överatt att

därför alltupplåtelsen Skillnaden kanske inte såär trots stor.avser.som
reglernasakrättsligt skydd blir inte löstFrågan genom omom

beträffandeinskrivning nyttjanderätt, eftersom det inte i första hand ärav
skapa dettanaturvårdsavtalet behov finns"nyttjanderättsdelen" i attsom
avtalstidensåtgärderna nyttjanderättsdelen utförs ofta iskydd. aktiva iDe

vidtagitsbegynnelse. Ibland har till och med dessa åtgärder redan när
naturvårdsavtal innehållersluts. allanaturvårdsavtalet Det inteär som

nyttjnågon
naturvårdsavtalen har skrivitsnågra de slutnaVi har upplysts att avom

eftersomfrågan sakrättsligt skydd löst,Härmed dock intein. är om
den nyttjanderättrimligen endast kan sakrättsligt skyddinskrivningen ge

avtalet.följersom av
avverka ellerunderlåtenhetsförpliktelse, inteFastighetsägarens attt.ex.

liknar servitutsvillkor. Negativatillgodogöra sig virket,i övrigt ettsnarare
dettanaturvårdsavtal integodtas nämligen i svensk Ettservitut ärrätt. trots

förhållande mellan tvåreglerar nämligennågot servitut. servitutEtt ett
härskande. markägarensfastigheter den tjänande och den Den rätt som-

fastighetsinnehav.naturvårdsavtal inte knutet till någothar i ärmotpart ett
andra lagarinskrivning får ske finnsBestämmelser i änävenattom

avtal fårlagar finns bestämmelserjordabalken. åtminstone tvåI attom
1987:232 samborslagenantecknas inskrivningsregistret. Lagamai är om

samägdaoch 1989:3l förvaltning vissahem lagen om avgemensamma
kan naturligtvis inte användasjordbruksfastigheter. bestämmelserDessa

naturvårdsavtal.för skriva inatt
finns sammanfattningsvis intebefintliga bestämmelserNågra som ger

sakrättsligtnaturvårdsavtalden följer underlåtenheten irätt ettavsom
bestämmelser införs.skydd. föreslår därför sådanaVi att

sakrättsligt skydd förtillskapa förValet mellanstår att ett nytt system
använda befintliga reglernaturvårdsavtal eller sigjust attatt genomav

naturvårdsavtalet med någonföljerjämställa den rätträtt somsom av
detta enligtsådant skydd. det möjligt vårredan har Om är ärett senare

färdigt därföredra, eftersom härigenom kan fåmening ett systernatt man
frågor kan dyka redan lösta.del de ärstoren av som upp

förpliktelsekonstaterats markägarens iSom har negativaär ettnyss
naturvårdsavtal nyttjanderätt för markägarens Dettainte motpart.en

avtalet med nyttjanderätthindrar dock den jämställsinte rättatt som ger
lagstiftning.vid tillämpningen jordabalken och eventuellt också annanav

befintliga bestämmelserdetta lämpligt måsteFör äravgöraatt omom
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nyttjanderätt studeras för bedöma de kan tillämpas naturvårds-påatt om
avtal.

finns mycket antal bestämmelser nyttjanderätt.berörDet ett stort som
möjligt här redovisa alla bestämmelser. FramställningenDet inteär att

därför till centrala bestämmelser. börjakoncentreras naturligtDet är att
jordabalken.med

anderättsavtal enligt kap. bindande längrenyttj 7 5 § JB inte 50Ett är än
får Naturvårdsavtalår. Bestämmelsen betydelse för naturvårdsavtal.stor

har nämligen befunnits den de lång tid. Enstörsta nyttange om avser
avtalstid dock lång den kan avtalpå 50 år så Deär att accepteras. som

har för harhittills har ingåtts övrigt såvitt vi erfarit inte överstigit 50 år.
detaljplanSker upplåtelsen inom avtalet enligt kap. 5 § JB7är

Bestämmelsen betydelse vid denbindande högst är. saknar antagligeni 25
naturvårdsavtal ingås dag, eftersom sådana avtal knappastityp av som

detaljplanelagda områden. kan dock uteslutaskommer omfatta inteDetatt
fallnaturvårdsavtal avseende skogsbiotoper enstakaframtida iänatt annat
kankan bli upprättade inom områden omfattas detaljplan. Såvittsom av

saknasbedömas dag kommer dock detta bli fallet så sällan deti attatt pass
undantag från 25-årsgränsen.anledning övervägaatt

förgäller vidare upplåtelse nyttjanderättEnligt kap. § JB7 5 att av
tordelivstid gäller begränsning till tid. Bestämmelsennågons vissutan

därförbara anderättshavarens livstid. Bestämmelsen saknarsikte på nyttjta
sammanhang.betydelse dettai

skriftlig handling får enligtnyttjanderätt har upplåtitsEn som genom en
naturvårdsavtal fårkap. skrivas Härigenom blir frågan7 10 § JB in. ettom

skrivas löst.in
överlåts, åligger detfastighet besväras nyttjanderättOm en som av

överlåtaren förbehåll upplåtelsen, inteenligt kap.7 ll § JB göraatt omom
paragrafenförbehåll medförinskriven. sådant enligträttigheten Ett attär

fastighetsägaren. tidigare pekat pågäller den Vi harupplåtelsen mot nye
avtal medfastighetsägare kan förväntas negativ till ingåattatt varaen

hans möjlighet överlåta fastigheten tillvillkor inskränker att vem somsom
Även möjligenlagreglerad skyldighet förbehåll skullehelst. göraatten

fastigheten och därmedkunna tänkas inskränka möjligheterna överlåtaatt
bara inskrivning inteingå avtal. Bestämmelsen gäller dockviljan näratt
naturvårdsavtal kommerEftersom det kan förväntas de flestahar skett. att

skapar bestämmelsen knappast några bekymmer.skrivas inatt
beträffande skriftlig upplåtelse, skall gällaHar ägaremot aven som ny

förlängning upplåtelsetidenfastigheten, träffats överenskommelse om av
anmärkt påeller tillägg upplåtelseavtalet och dettaeller ändring i ärom

upplåtelsehandlingen, gäller enligt kap. 12fastighetsägarens exemplar 7av
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meningden enligt våröverenskommelsen Detta§ JB ägaren. ärmot ennye
för naturvårdsavtalens del.utmärkt ordning

enligtupplåtelsenkap. gällerfall i 7 11-13 JBI änannat som avses
endastfastigheten överlåtitsden till vilkenkap. §7 14 JB mot om

grundföreträde framför överlåtelsen påkap.upplåtelsen enligt 17 äger av
ägde eller bortvid överlåtelseneller deninskrivning ägaägarennye

blitordeupplåtelsen. vanligakännedom Det sagt attsomom
betydelse. ViBestämmelsen får därförskrivs in.naturvårdsavtalen stor

kap.till bestämmelserna i 17 JB.återkommer strax
bestämmelserna iförbehåll striderEnligt kap. 15 § JB7 är motett som

fastighetenrättighetens beståndkap. 11-14 utan7 ägaremot avnyom
naturvårdsavtal.bestämmelsen gällerlämpligtverkan. Det ävenär att

kap. 16 § JBfastighet gäller enligt 7försäljningEfter exekutiv av enen
försäljningenendastdennyttjanderättupplåtelse ägarenmot omnyeaven

kap.enligtbestånd 12förbehåll rättighetensunderhar skett om
skyddadkapitelrättigheten enligtUB ellerutsökningsbalken ärsamma

bestämmelserna ikan endast någraframställningförbehåll. dennaIutan av
därmed kap. 33 § UB,till börja 12beröras. intressekap. Av12 UB är att

förbehåll,särskiltskyddadnyttjanderättdet är utanatt omanges en
stadgasparagrafenexekutionsfordringen. Ibättrerättigheten har rätt än

anledningdet saknasskall förbehållas,nyttjanderätt antavidare att omen
innehavareskada förtill beaktansvärdfastighetenbelastarrättighetenatt

Enligtintresse.kap. §Vidare 12 39 UBmed bättrefordran ärrätt. avav
interättighetsakägarförteckningen ärskalldenna upptarnär somen

harhelleroch intesärskilt förbehållenligt kap. 33 §skyddad 12 utan
paragraf, fastigheten förstnämndaförbehållits enligt utanutropas

förbehåll.sådantdärefter medbestånd ochrättighetensförbehåll ettom
medfordringartäckeruppnås budvid detOm det ettutropet somsenare
ellerlika högttäcka dem,ellerrättighetenbättre äratträtt än utansom,

vid detföregående har budetbudet vid det utropethögre utropet,än senare
underhandsförsäljning i 12regelnintresseSlutligenföreträde. är omav

skriftliggrundas påskall rättighetdennaEnligtkap. 58 UB.§ ensomen
vid försäljningen.förbehållashandling

ochfastighet överlåtsstadgasförsta stycket JBkap. §7 17I att om en
denneskall gälla dennyttjanderättupplåtelse ärägaren,mot nyeaven

vederlagetden månför rättigheten ivederlaguppbäraberättigad att
förVederlagettillträtt fastigheten.efter det hantill betalningförfaller att

vid avtaletsengångsbeloppalltidnaturvårdsavtal betalas nästan ettsom
förbetydelsefall saknadessaBestämmelsen kommer iingående. att

del.naturvårdsavtalens
uppfyllastycketkap. andra JBhar enligt 17 §7Den attägarennye

han harefter detde skall fullgörasåligganden den månitidigare attägares
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markägarens negativaHärmed kommerfastigheten.tillträtt ävenatt avses
Tillavverka skog.naturvårdsavtal, exempelvis inteförpliktelser i attett

kap. 20 § JB.skadeståndregel i 7hörbestämmelsedenna omen
Överlåtaren skyldigbestämmelsesistnämnda ersättaenligt attär

kap. 17 §bryter 7denskada,dennesrättighetshavaren motägarenom nye
del blirnaturvårdsavtalenssvårbedömd fråga förandra stycket JB. En
denlidakanfastighetsägarens närvilken skada motpart nyeansessom

underlåtenhetsförpliktelsen.bryterägaren mot
ställningeninbördesbestämmelser denfinnskap. 22-24 JBI 7 om

detkanpåpekatsharinskrivna. Somrättigheter intemellan ärsom
får därför inteBestämmelsernanaturvårdsavtalen skrivs in.förväntas att

betydelse.någon större
kap.följer det 6klander,efterfrångår innehavarenfastighetOm aven
efterhar skettnyttjanderättupplåtelseoch kap. 25 § JB8 § 7 att somaven

börverkan. Dettahandkomfastigheten ärdet utanrätte ägarensatt ur
naturvårdsavtal.gälla även

gäller rättighetennyttjanderätt delas,besvärasfastighetOm avsomen
rättighetensOmfastigheterna.deochienligt kap. 27 § JB7 nyaen avvar

dockrättighetenupphörområde,begränsad till visst attutövning ettär
området. Detdelomfattar någonintefastigheterbesvära senareavsom

förbestämmelseliknandenaturvårdsavtal. Enbli fallet vidoftakommer att
bestämmel-lämpligtfinns i kap. 29 § JB. Detfastighetsreglering 7 är att

naturvårdsavtal.gäller ävenserna
markupphör inyttjanderättocksåkap. 29 § JBiintresse 7 ärAv att

rättighetenvilkenden fastighet ifrångårfastighetsregleringgenomsom
kanlantmäterimyndigheten. Dettaförordnassåvidaupplåtits inte annat av

naturvårdsavtal.gällalämpligen även
elleröverlåtitsfast egendom harframgårkap. l § JB17Av att om

till fleraupplåtitskraft hartill elektriskellerservitutnyttjanderätt, rätt var
företräde.förstsöksinskrivningför vilketförvärvdetför sig, har
dessa kaneftersomnaturvårdsavtal,förbetydelsefårBestämmelsen stor

inskrivna.bliförväntas
på§ JB inteenligt kap. 3har dock 17nyttjanderättupplåtelseEn av

överlåtelse ellerframför tidigareföreträdeinskrivningengrund av
borde hatill ellerupplåtelsen kändevidrättighetshavarenupplåtelse, om

innebärnaturvårdsavtal. Detbör gälla ettattkänt till denna. Detta även
kanavverkas inteskallskog inte görasnaturvårdsavtal att t.ex.om

tillha känteller bordekände till attmarkägarensgällande motpartom
avverka skog åtupplåtitmarkägaren har rätt att annan.samma

grundgodtrosförvärv påbl.a.bestämmelserfinnskap.18 JBI avom
befaraskansällanförhållandenreglerarBestämmelsernainskrivning. som

15 17-0268
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beröra naturvårdsavtal. kan dockVi inte hinder de gällernågra mot attse
för naturvårdsavtal.även

Bestämmelser inskrivning nyttjanderätt finns kap.i 23 JB. 23Avom av
kap. framgår bägge1 § fâr söka handlinginskrivning. påDenatt parter
vilken rättigheten grundas skall in. bör gälla förDetta även natur-ges
vårdsavtal.

Vi kan vid genomgången jordabalkens bestämmelser nyttjande-av om
inte finna några hinder tillämpa dessa på den följerrätt rättmot att som av

naturvårdsavtal. finner därförVi det lämpligt tillämpa reglerna.ett att
Frågan det bara jordabalkens regler nyttjanderättär äromnu om som

skall tillämpas eller det bestämmelser författningar.i andra Viär ävenom
har redan vissa bestämmelser nyttjanderätt måste tillämpassett att om
tillsammans med jordabalkens regler. gäller antal bestämmelserDetta ett

nyttjanderätt kap. till vilka hänvisas kap.i 12 UB, i 16 § JB.7om
gäller bestämmelserDetsamma vissa i fastighetsbildningslagen

1970:988. kap. hänvisasI 7 29 § JB sålunda till denna lags bestämmelser
för fastighetsbildningsmyndigheten bestämma områderätt nyttatt ettom

för utövning nyttjanderätt. Sådana bestämmelser finns kap.i 5 33 §av
fastighetsbildningslagen.

samband med jordabalken har kap. expropriationslagenNära 1 3 §även
vilken bestämmelse1972:719, erinras i kap. 26 § nämnda7 JB. Iom

stadgas nyttjanderätter normalt skall upphöra fastighetnäratt en
med äganderätt. Rättigheten kan orubbadexproprieras dock lämnas på

grund förordnande överenskommelsei expropriationstillståndet ellerav
fastställs domstolen. Nyttjanderätter upphörtillkommer statensom av som

dock kan någon anledning till den följerinte. Vi inte rättatt ettse som av
naturvårdsavtal inte skall jämställas med nyttjanderätt vid tillämpningen av
denna paragraf.

detta sammanhang bör bestämmelse iI nämnas en annan expro-
priationslagen. Enligt kap. får fastighet tillhörl 1 § än statenen som annan

anspråk med bl.a. kommeri expropriation nyttjanderätt. Dettas genom
detta bli möjligt tillskapa den förpliktelseninte negativa itrots att ett

naturvårdsavtal enligtexpropriation. Detta beror på det vårtattgenom
förslag den uppkommer naturvårdsavtal har slutitsär rätt när ettsom som
skall jämställas med nyttjanderätt. naturvårdsavtal kan tillskapasEtt inte

expropriation.genom
har studerat antal bestämmelser FörfattningarVi i andraäven ett stort

berör nyttjanderätt. utrymmesskäl redovisas dessa bestämmel-Av intesom
här. Vår slutsats den lämpligaste ordningen denär är rättatt attser som

följer naturvårdsavtal jämställs med nyttjanderätt vid tillämpningenettav
andra författningar jordabalken. Eftersom bestämmelseräven änav som

berör nyttjanderätt finns antal författningari de centralaett stort men
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sådantlämpligtdetinförda kap. JBi 7 ettbestämmelserna är attär
jordabalken.endaststadgande förs in i

skall Enbestämmelsesådanbedöma hur ut.återstårDet att seen
nyttjanderätt.medjämställsdenskemåsteavgränsning rätt somav

framtidabinderdendetaljeradsåfår inteAvgränsningen attvara
lagstiftningenmedutseende. Avsikten ärvisstnaturvårdsavtal till ett

dessaskallavtalenreglera hur attutannämligen inte ut,att gese
hållenallmäntsåfår dock inte attskydd. Avgränsningensakrättsligt vara

finns behovdetsådanaavtalsformer attandraden täcker in änäven avsom
tveksammaföra intillskapasfårskydd. intesakrättsligt Det väg attenge

salcrättsligadetavtalskonstruktioner i systemet.
bestäm-föreslår viavtalskonstruktionertveksamma attundvikaFör att

miljöorganisationellerkommunavtal därendastskallmelsen stat, enavse
förkriterier utgöraSomtill markägaren. att enär motpart

de förutsättningaranvändaslämpligenbörmiljöorganisation ger ensom
kap.i 16förutsättningaröverklaga. Dessaorganisationsådan rätt att anges

föreningideellskalldetinnebärochmiljöbalken13 § att somenvara
ellernaturskydds-tillvaratatill ändamålharstadgarenligt sina att

verksamhet i Sverigebedrivitskall haföreningenöskyddsintressen,milj att
medlemmar.lägst 000skall ha 2föreningenårunder minst attsamttre

biotoper,skogligaskyddaförnaturvårdsavtalharHittills använts att
naturvårdsavtaltänkbartdetframtidenavverlming. I attfrån ärfrämst

ochexempelvisskog,skydda ängs-förslutas änäven annatkommer attatt
utfornming.generelldärför fåReglerna börhagmark. meren

förpliktelsenegativamarkägarensföljerdenbaraDet rättär avsom
förekommandeoftanyttjanderätt. rättenmed Denjämställasbehöversom

redanområdetåtgärder iutföra ärmarkägarensför attmotpart en
skyddad.salcrättsligtredanalltsåochnyttjanderätt är

beskrivaslämpligenenligt meningkan vårförpliktelsennegativaDen
områdevisstnyttja"fastighetsägarens ettuttrycket rättmed attatt

eller påavverka sättunderlåtenhet annatHärmed kaninskränks". attavses
Exempel påförpliktelser.andra negativaochvirketillvara även enta

intepå tidigareskogfrån anläggaavståförpliktelse attär attannan
åtarfastighetsägareninnefattas vidareuttrycketmark. I attskogsbevuxen

avståangivetendast visstmark på attsin sätt,sköta t.ex.sig ett genomatt
kommit ihaskulleskötselmetoderellerarbetsföretagfrån annarssom

fråga.
ha slutits.skallnaturvårdsavtalframgålagtextenbörDet att ettav

elleravsiktske iunderlåtenheten måste värnaattbörVidare attanges
naturvärden.utveckla

i lagtextenbehöverinte är attunderförstådd förutsättningEn angessom
lag ettstridavtal sluts imed lag.förenliga Om motavtalen måste ettvara
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s.k. turpe detta ogiltigt redan enligt allmänna avtalsrättsligaärpactum
principer.

Till bestämmelsen bör knytas övergångsbestämmelse avseendeen
naturvårdsavtal har ingåtts före den bestämmelsens ikraft-som nya
trädande. enligtDet vår uppfattning inte lämpligt låta denär att nya
bestämmelsen dessa avtal. många fall har visserligenIävenavse
avtalspartema velat avtalet sakrättsligt skydd alltiddetta har intege men

fallet.varit alternativ harEtt vi denövervägt är attattsom ange nya
bestämmelsen skall tillämpas på avtal slutna före fallikraftträdandet i där
det klart framgår avtalet har velat rättsförhållandenaatt parterna attav
skall sakrättsligt skyddas. problem dock ofta framgårEtt detär att att

har avtalet skall bestå efter fastighetsöverlåtelseparterna avsett att en men
någon beträffandeavsikt andra sakrättsliga framgår.verkningar inte Iatt
sådant fall kan knappast alla sakrättsliga möjlighetverkningar gälla. Enett

just verkan fastigheten gälla.skallär Detägareatt att ärmotange ny av
dock tveksamt det lämpligt på detta bryta sakrättsligär att sätt utom en
verkan. har därför förVi regeln endast skall gälla avtal slutnastannat att
efter ikraftträdande.lagändringens skyddFör uppnå sakrättsligt haratt

de äldre avtaleni naturligtvis möjlighet sluta avtal.parterna att nya

Författningskommentarl 8.3

1 kap. Fastighet och dess gränser

fastighet6 §Har blivit skild från vattenområdeangränsande attgenom
stranden förskjutits, har fastighetens området mellannyttjaägare rätt att
fastigheten och under förutsättning området ringaärvattnet att av
omfattning dessoch icke lider skada eller olägenhetägareatt av
betydelse. Fastighetens har därvid enligt kap.2 7 §ägare rättsamma som
lagen 0000 med särskilda bestämmelser Vattenverksamhet tillkommerom
strandägare.

paragrafen har hänvisningI till 2 kap. 6 § vattenlagen ändrats till kap.2en
lagen särskilda7 § med bestämmelser Vattenverksamhet.om
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Rättsförhållanden mellan3 kap. grannar

liknande arbeteutföra eller låta utföra eller3 §Den grävningämnarsom
förskyddsåtgärd nödvändigskall vidta kanpå mark varjesin ansessom

Bestämmelserpå angränsande mark.förebygga skada ersättningatt om
finns kap.eller liknande arbete 32för till följdskador igrävningav

miljöbalken.
skadauppenbarligen högre kostnad denMedför skyddsåtgärd än som

Skadan skall dockförebygga, får åtgärden underlåtas.åtgärden attavser
skalldet begärs,bestämmelserna kap. miljöbalken. Omenligt 32iersättas

ställas hosutsökningsbalkenvad 2 kap.säkerhet enligt isägssom
arbetet börjar.förlänsstyrelsen ersättningen innan

Är tomträttshavaren.byggnad av---

ändrats tilltill miljöskadelagen 32hänvisningarparagrafen harI ett par
miljöbalken.kap.

tillservitut ochbestämmelser nyttjanderätt, rättAllmänna7 kap. om
kraftelektrisk

fastigheten.fastighetsägaren3 §Av nyttja---
nyttjanderättbalk och andra författningarVad denna sägsi omsom

å sidanavtal har slutits mellanskall tillämpas näräven ett ena en
sådan ideellellerå andra sidan kommunfastighetsägare och staten, enen
innebäroch avtaletkap. miljöbalken16 13 §förening i attangessom

avsiktområde inskränks ifastighetsägarens visstnyttjarätt attettatt
naturvärden naturvårdsavtal.utvecklaellervärna

utförligtkommenteras istycke BestämmelsenParagrafens andra är nytt.
avsnitt 18.2.

9 Jordbruksarrendekap.

enligtför markavvattningjordägaren33 § ersättningHar utgivit
bestämmelsermed särskildalagen 0000miljöbalken eller om

enligt lagenför byggande enskildVattenverksamhet eller vägav
får1973:1149,enskilda eller anläggningslagen1939:608 vägarom

höjningarrendatorn medger skäligavtalet, ickejordägaren uppsäga om
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arrendeavgiften. Uppsägning skall ske år från det företagetinom ettav
fullbordades.

I paragrafen har hänvisning till vattenlagen ändrats till miljöbalken ochen
lagen med särskilda bestämmelser Vattenverksamhet.om

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft deni

Vad stadgas naturvårdsavtal kap. andra stycket skall7 3 §isom om
gälla avtal har ingåtts före denna lags ikraftträdande.inte som
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1993 2787Fiskelagen19

brottstraffbeläggsñskelagen i vilkenBestämmelsen iFörslag:
anledningmeddelats för område ihar visstfiskeförbudmot avsom

lag upphävs.1983:291 eller äldrevattenlagenenligtföretag
miljöbalken.bestämmelse finns iMotsvarande numera

medfiskelagenmiljökonsekvensbeskrivning i ersättsBegreppet
analys.begreppet

Allmänt19.1

visstfiske inomförbudfinns regelvattenlagen ett8 kap. 4 § motI attomen
främjaföranordningarmed beslutsambandmeddelas i attområde fär om

inteBestämmelsenfisket.skador på ärförebyggaeller förfisket att
fjärde stycketkap. 1 §hänvisning i 21vattenlagen sestraffsanktionerad i
bryterdenfiskelagenföljer § ettstället 37 motvattenlagen. I att somav

kan dömasäldre lag,meddelats enligtförbudellerfiskeförbudsådant som
månader.fängelse högsteller itill böter sex

Imiljöbalken kap. 13finns i 28vattenlagen ikap. 4 §Regeln i 8
kap.straffbestämmelse i 29 9anslutandeinförtshar dessutommiljöbalken en

följdfiskelagen upphävas. Enregeln §kan i 37anledning härav§ I av
och beslag,förverkandebehandlarfiskelagen,och 47detta blir 45att som

stället skallbrottslighet. Ivid förevarandetillämpligablirlängreinte
användas.kap. §förverkande i 29 12bestämmelsemiljöbalkens om

för regeringenbemyndigandefinnsfiskelagenandra stycket20 §I ett
det iföreskrivabestämmerregeringenmyndighet atteller den attsom

MKBmiljökonsekvensbeskrivningarfinnasfiskelagen skallenligtärenden
utsättandefiskemetoder ochinverkanbedöma vilkenmöjligtdetgör attsom

sådaninnebäraFöreskriftema fårpå miljön.fiskarter har att enav
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beskrivning skall den använda metoder ellerupprättas sättaattav som avser
fiskarter. Regeringen har utnyttjat sitt bemyndigande kap.och i 2 12 §ut

förordningen 1994:1716 fisket, vattenbruket och fiskerinäringenom
delegerat beslutanderätten till Fiskeriverket och länsstyrelsen.

Miljöbalken innehåller kap. bestämmelseri 6 Sådana skallMKB.om
enligt huvudregeln ingå i ansökningar tillstånd enligt balken. Regeringenom
får föreskriva finnasskall andra fall, iMKB iävenatt t.ex.
anmälningsärenden.

Förfarandet med finns utförligt reglerat BeskrivningenMKB i balken.
skall föregås tidigt samråd med länsstyrelsen och särskilt berördaettav
enskilda. Länsstyrelsen skall efter samrådet besluta verksamheten kanom

fallet skallha betydande miljöpåverkan. Om så ettantas anses vara
Vid sådantförfarande med miljökonsekvensbedömning genomföras. ett

Innehållet dennaförfarande sker utökat samråd. Därefter iMKBzn.upprättas
särskilt reglerat. Kungörelse skall ske harMKB:n Denupprättats.är attav

skall ansökan skall slutligen godkänna ochmyndighet MKBznprövasom en
beakta innehållet vid prövningen.

antaletställer krav beträffandeFiskelagen inte på MKB, sigsamma vare
skall förfarandet vid upprättandet ellerfall där sådan upprättas,en

ställasbeskrivningens innehåll. Enligt fiskelagen kan krav på MKB20 §
utsättandegäller bedöma vilken inverkan fiskemetoder ochenbart detnär att

andramöjlighet ställa krav på ifiskarter har på miljön. Någon MKBattav
finns inte.situationer

tillämpa bestämmelserna i 6 kap.saknas enligt vår mening skälDet att
finns skälenligt fiskelagen. kan heller detpå Vi inteMB MKB att attse

skalltill andra fall. begreppsförvirring uppståutöka MKB-kravet För inteatt
enligtbegreppet bör användas endast MKB:nvi MKB när upprättasattanser

fiskelagenmiljöbalkens regler. begrepp stället bör användas iDet i ärsom
analys.

Författningskommentar19.2

skall tillämpas den mån föreskrifter3 § lag den striderDenna inte i mot om
älvs fiskeområde eller föreskrifter meddelats med stödTorne harsom av

miljöbalken.
särskilda bestämmelser.Om samernas ---
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skulleñskelagen intestadgades tidigarestyckeparagrafens förstaI att
ñskeområdeälvsföreskrifterstred Tomemån dentillämpas i den mot om

1964:822.naturvårdslagenstödmeddelats medföreskriftereller avsom
ochområdenskyddoch kap.bestämmelser i 7 8Miljöbalkens avom

skallenskilda lagar.hänvisning i Däremotgällerdjur- och utanväxtarter en
miljöbalken.med stödhar meddelatsföreskrifterske tillhänvisning avsom

försvåras.eller20 § Regeringen avsevärt---
fårbestämmermyndighetdeneller regeringenRegeringen som

vilkenanalysskall finnasdenna lagärenden enligtdetföreskriva iatt aven
miljön.påfiskarter harutsättandeochfiskemetoderinverkan av

denskallsådan analysinnebärafår upprättasFöreskrifterna att somav
fiskarter.elleranvända metoder sätta utattavser

miljökonsekvensbeskrivningbegreppetstycke har ersattsparagrafens andraI
avsnitt.föregåendeframgårför dettaanalys. Motivenmed begreppet av

oaktsamhetelleruppsåtmed3 7 § Den avsom ---
sådantdärfiskarenligt denna lagtillståndmyndighetsnågonutan

ellertillstånd behövs,
strid medanordningfiskeredskap eller iplacerarellersätter ettut en

fiskådragällervad omsom
följermånader,fängelse högsteller intetill böterdöms i annat avomsex

41
tillI ringa ansvar.---

brottstraftbeladesvilkenpunkten, iden fjärdestycke harparagrafens förstaI
enligtföretaganledningområde imeddelats för visstfisketörbudmot avsom

förmotivenupphävts.äldre lag Demotsvarandeeller närmarevattenlagen
föregående avsnitt.framgårdetta av
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brandfarliga1988:86820 Lagen om

explosivaoch varor

förebyggandeomfattautvidgas tillsyfte ävenLagensFörslag: att
miljskadorbegränsandeoch ön.av

innehåll20.1 Lagens

innehållerexplosivaochbrandfarliga1988:868Lagen varorom
syftesådana Lagens äroch import atthanteringbestämmelser varor.avom

avseddexplosion intebrand eller samt attorsakar ärhindra att somvarorna
brandegendomliv, hälsa ellerskadoroch begränsaförebygga genom

1 §.sådanahanteringvideller explosion varorav
meddelafårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

brandfarliga ellerskallvilkaföreskrifter utgöraansesvaror somom
§.2explosiva varor

explosivabrandfarliga ellerdäranläggningaroch andraByggnader varor
inrättadeskallsådanaför hanteringanordningarhanteras samt varavarorav

förlagda påexplosionssynpunkt ochbrand- ochbetryggande fråndeså äratt
områden medgäller ocksåfrån omgivningen. Dettaavståndtillräckligt

anordningar 6 §.anläggningar ochbyggnader,sådana
vidta deskallbrandfarliga eller explosivahanterarDen varorsom

brand ellerförhindraförbehövsförsiktighetsmåttoch deåtgärder attsom
hälsa ellerliv,skador påoch begränsaför förebyggaochexplosion att

utredning§,8särskilda krav på kompetensställer§.egendom 7 Lagen
varuinformation 10 §.risker 9 § ochom

förochexplosivaeller importeraför hanteraTillstånd lcrävs attatt varor
ll §.brandfarligamängd hanteraeller iyrkesmässigt större varor
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Hantering eller import brandfarliga eller explosiva kan heltav varor
förbjudas 12 §.

20.2 Anpassningen till miljöbalken

miljöbalken kemiskaI finns i kap. särskilda bestämmelser14 om
brandfarligaprodukter. den utsträckning kemiska produkter ellerI är

explosiva kan omfattas också lagen brandfarliga och explosivade av om
andrafråga sådana produkter skall enligt gällande 3 §I rätt,varor. om

stycket lagenlagen kemiska produkter LKP, reglerna i deninteom
tillämpas explosionhälso- eller miljöskador på grund brand ellernär av
skall förebyggas.

Syftet lagen brandfarliga och explosiva enligtmed 1 §är attom varor
hindra förebyggasådana orsakar brand eller explosion samt attatt varor
och begränsa skador liv, hälsa eller egendom brand ellerpå genom

begränsandeexplosion sådana ochvid hantering Förebyggandeav varor.
miljöskador bland syften, interäknas däremot inte lagens atttrotsav upp

heller räknas skador påskall tillämpas i sådana fall. VisserligenLKP
egendom detta inte liktydigt med skador på miljön.årmenupp

och nuvarandeDet finns alltså lucka mellan bestämmelsen i LKPen
lydelse bakgrundlagen brandfarliga och explosiva Mot avav om varor.

klargörande fårbestämmelsemas utformning förarbetena kan inte anses
det dock lagstiftarens avsikt lagen brandfarliga ochvaritantas att att om
explosiva skall tillämpas de fall det sagda fallerpå enligtvaror som
mellan det förhåller det vår meningstolama. Oavsett hur sig härmed är att
den ordningen ändamålsenlig.är mest

samband med lagen kemiska produkter arbetats in iI att om nu
miljöbalken nämnda stycke fallit blir härvid denhar i 3 § LKP bort. Det

till första bestämmerprincip kommer uttryck i kap. 3 § stycket1som som
vilken lagstiftning skall tillämpas grund brandmiljöskador pånärsom av
eller brandfarligaexplosion skall förebyggas. förändringar lagenUtan i om
och explosiva skulle härvid miljöbalken bli tillämplig i sådanavaror
situationer. föreslår därför syftet till ocksåVi med lagen ändrasatt att
uttryckligen omfatta förebyggande miljön.och begränsande skador påav

innebär miljöbalken liksom exempelvisDetta tidigare reglerarLKPatt - -
de miljörisker från brandfarliga och explosiva gällervaror som
vattenförorening utflöde medan lagenpetroleumproduktert.ex. genom av
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brand- ochbrandfarliga och explosiva sikte påtarvarorom
berördellerexplosionsrisker kan finnas för berörda personersom

ochbl. kompetenstillägget kommer kraven påomgivning. Genom a.
utifrån demiljöfarlighetrisker omfattautredning ävenatt varomasav

blirsyfte pekar Andra konsekvenseraspekter lagens attut.som
miljöriskernaomfattatillståndsmyndighetemas prövning kommer ävenatt
miljöaspektertillsynsmyndighetema skall bevakadenna del ochi att

utifrån utgångspunkter.samma
någraföranleder enligt uppfattning inteInförandet miljöbalken vårav

bortsettbrandfarliga och explosivaytterligare ändringar i lagen varorom
från följrena

Författningskommentar20.3

lag explosiva1 § Denna varor.---
explosionhindra sådana orsakar brand ellersyfteLagens är attatt varor

liv, hälsa,skador påavsedd förebygga och begränsainte är samt attsom
sådanabrand eller explosion vid hanteringmiljö eller egendom avgenom

varor.

och begränsalagen syftar förebyggadet andra stycket har lagts till tillI att att
Ändringen kommenterasskador på milj i avsnitt 20.2.ön.

farligtgäller gods.§4 Lagen inte ---
skadormiljöbalken finns bestämmelser avsedda förebygga andraI änatt

brand vid hanteringsådana kan uppkomma eller explosion avsom genom
förskyldighetbrandfarliga eller explosiva Bestämmelservaror. om

skador kanarbetsgivare och arbetstagare vidta skyddsåtgärderatt mot som
brandfarliga ellerbrand eller explosion vid hanteringuppkomma genom av

räddningstjänstlagenarbetsmiljölagenexplosiva finns I 97 160.7:1 Iivaror
innehavarebestämmelser skyldighet eller0986:1 102 finns för ägare avom

skadeförebyggandebyggnad eller andra anläggningar vidta olycks- ochatt
åtgärder vid brand.
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fråga ordningslagen 1993:1 61---

paragrafens har hänvisning lagen kemiskaandra stycke tillI omen
produkter ändrats till miljöbalken.

skall vidta debrandfarliga eller explosiva§ hanterar7 Den varorsom
brand ellerförsiktighetsmått behövs för förhindraåtgärder och de attsom

skador påexplosion avsedd och för förebygga och begränsainte är attsom
liv, miljö eller egendom brand eller explosion.hälsa, genom

försiktighetsmått.eller ochRegeringen ---

omfattasyfte tillhar föreslagit lagens utvidgasVi i 1 § ävenattatt
dettaskador miljön. följdförebyggande och begränsande på Som avav en

föreslår hänsynsregeln ivi 7 §ävenatt
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1928:370Kommunalskattelagen21

avdragskallskattehänseendeinkomst iVid beräkningFörslag: av
miljösanktionsavgift.förfåinte göras

Allmänt2 1 1
.

avdragbestämmelser1928:370 meddelaskommunalskattelagenI 20 § om
paragrafenbibehållande. Iförvärvande ochomkostnader för intäktemasför

vissasåsomfåravdragför vilkakostnaderuppräknas inte göras,
1969:387miljöskyddslagenMiljöskyddsavgiñ enligtsanktionsavgiñer.

fåravdrag intekostnader för vilka göras.bland deemellertid interäknas upp
ekonomiskuppkommensyfte eliminerafrämstaMiljöskyddsavgiftens är att

miljösanktions-påförandemiljöregler.vissa Föröverträdelsefördel avavav
tilllettöverträdelsen harMB krävs intemiljöbalkenavgift enligt att

allmärmadenökaavgiften ställetmed ifördel. Syftetekonomisk är att
konstruktiondenMednäringsverksamhet.bedrivandevidnoggrannheten av

avgiftenframstårmiljöbalkenföreslås enligtmiljösanlctionsavgift somav
och ihärmedkonsekvensstraff.till Ikomplementbl.a. ettsom

börsanktionsavgilterandragällermed vadöverensstämmelse omsom
Dettavid taxeringen.få drasmiljösanktionsavgift inteförkostnaderna av

avdragkommunalskattelagenbestämmelse i 20 § attuttryckligkräver omen
avgiñ.för sådanfärinte göras
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2 1.2 Författningskommentar

20 § Vid beräkning under beskattningsåret.---
Avdrag får för:inte göras ---

miljösanktionsavgift enligt kap. miljöbalken;30
vattenföroreningsavgift enligt lagen 1980:424 åtgärder föroreningmotom
Fånfartyg;

andra stycket föreslåsI punkt. Enligt denna skall avdrag inte görasen ny
för miljösanktionsavgiñ enligt kap.30 bestämmelsen föreslåsMB. Den nya
bli placerad mellan de nuvarande punkterna överförbrulmingsavgiftom
enligt ransoneringslagen 1978:268 och vattenföroreningsavgiñ enligt lagen

Även1980:424 åtgärder förorening från fartyg. sistnämnda punktimotom
föreslås ändring, eftersom ordet "vattenförorening" lagens rubrik harien

"förorening",med SFS 1996:527.ersatts se
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påskatt16671995:Lagen22 om

naturgrus

omfattasfortsättningenheller iskall inteHusbehovstäkterFörslag:
skattenligt lagenskatteplikt naturgrus.omav

Allmänt22. 1

förtillbetalasnaturgrusskattskall statenpåskattEnligt lagen naturgrusom
§enligt 18tillståndkräverutvinningenbl.a.brutet naturgrus om

tillståndsplikt endastbestämmelsen stadgas1964:822. I attnaturvårdslagen
avgörandehusbehov. Detmarkinnehavarensändamålförgäller täkt änannat

används inombrytsmaterialdetföreliggerhusbehovstäkt ärför somomom
RÅ ref. 4.jfr 1993och intebehovför dess avyttrasfastigheten eget

förtillståndspliktsåledes ingenfinnsordningnuvarandeEnligt
täktersådanagällerdirektlagiregleringendahusbehovstäkter. Den som

omfattasintearbetsföretag,Omnaturvårdslagen.§återfinns i 20 avsom
samrådskallnaturmiljön,väsentligt ändrakommakantillståndstvång, att

utförs.företagetlänsstyrelsen innanmedskebestämmelsenenligt
husbehovstäkterbedömningendenf gjordes29 att1995/96:87I s.prop.

skälnaturgrusskatten. Deomfattasskullenärvarande inteför somav
omfattningså ringahusbehovstäkter attflertalet ärfrämstanfördes att avvar
beskattnings-ochmotiveradansågsinte attbeskattninggenerellen

kostsam imycketskulle blihusbehovstäkterhanteringmyndighetens av
regeringendockuttalade attpropositionenskatteintäkterna. Itillförhållande

tillframledakanarbetevårtlagstiftningdenavvaktavilleden som
tillställningslutlighusbehovstäkter innan tasförtillståndspliktbeträffande

täkter.sådanabeskattning av
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Bestämmelserna i naturvårdslagen inarbetade i miljöbalken.är
Miljöbalken innehåller ingen generell tillståndsplikt för husbehovstäkter.
Däremot föreskrivs i kap.12 1 § andra stycket MB husbehovstäkter skallatt
kunna underställas prövningsplikt. Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer får enligt paragrafen föreskriva tillståndsplikt om
åtgärderna kan motverka hushållningenantas de aktuella naturresursemaav
eller medföra icke obetydlig skada på miljön. Vi ien att ettavser senare
betänkande återkomma med förordningsförslag där detta motiverat medär
anledning miljöbalken.av

Enligt vår bedömning finns det inte tillräckliga skäl för föreslåattoss
skatteplikt för husbehovstäkter, sådana kräver tillståndnär enligtens
miljöbalken.

22.2 Författningskommentar

Skatt1 § naturgrusskatt skall betalas till enligt denna lag för brutetstaten
utvinningen sker förnaturgrus ändamål mark-naturgruset änannatom av

innehavarens husbehov och
sker med stöd tillstånd lämnats enligt kap.11 miljöbalken ellerav som

motsvarande äldre bestämmelser, eller
kräver tillstånd enligt kap.12 miljöbalken.

4 § Skattskyldig den förär ändamål markinnehavarensänannatsom
husbehov

exploaterar täkt med tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken elleren
motsvarande äldre bestämmelser, eller

exploaterar täkt kräver tillstånd enligt 12 kap. miljöbalken.en som
Har föreskrifter skyldighet lämna uppgiftatt ärom om vem som

exploatör täkten meddelats med stöd miljöbalken eller motsvarandeav av
äldre bestämmelser, tillståndshavaren tillsammansär med exploatören
skattskyldig för tiden till dess sådan uppgift har lämnats.
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husbehovstäkter inteinnebärparagrafema attföreslås iändringarDe som
påskattlagen naturgrus.omfattaskommerfortsättningen atti omheller av

utgått,väglagen§täkt i 38bestämmelsentillhänvisningamaharVidare om
väglagen,iändringtillförslagvårtenligtupphävsparagrafendeneftersom

avsnittse
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1976:99723 Lagen om

Vattenförbund

förrätt-ochförrättningbestämmelserVattenlagensFörslag: om
talanochförrättningvidtillämpas motfortfarandeskallningsmål

Vattenförbund.lagenenligtförrättningåtgärd vidbeslut eller om

sammanslutningvattenförbund kan1976:997Enligt lagen enom
andraellerregleringrensning,uppgiftmedbildasvattenförbund att genom

synpunktenskildellerallmänfrånfrämjaåtgärdervattenvårdande ett
eller någotsjövattendrag, annatiutnyttjandeändamålsenligt ettvattnet enav

förrättningvidvattenförbundbildande prövasFrågorvattenornråde. avom
1 §-

vattenlagenkap.12bestämmelserna iskallförrättningfrågaI om
vattenförbundlagenföljerden mån inteitillämpas, annat1983:291 omav

gällerförrättningvidåtgärdellerbesluttalanfråga12 §. I motom
§.förrättningsmål 25vattenlagenkap.i 13bestämmelserna om

miljöbalken.iarbetas invattenlagenföreslåslagrådsremissen attI
skall enligtförrättningsmålochförrättningbestämmelserVattenlagens om

ställeti ersättasmiljöbalken,motsvarighet ifå någon utanförslaget inte av
markavvattningssaldmnnigmiljödomstolenförmöjlighet att utse enen

446.
medändringnågonföranleder inte systemetmiljöbalkenInförandet avav

lagendockproblemVattenförbund. Ett attärlagenenligtförrättning om
förrättningsmål.ochförrättningbestämmelservattenlagenstillhänvisar om

antalmedhänvisningardessa stortettmellanväljahar ersättaVi nyaattatt
kvarståhänvisningamaeller låtavattenförbundlagenbestämmelser i om

meningvårenligtlösningen attupphävs. Den ärvattenlagenatttrots senare
föredra.
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skyldighet1980:307Lagen24 om

ställakärandeutländskaför att

rättegångskostnaderförsäkerhet

försäkerhetställabehövaskall intekärandeUtländskaFörslag:
öskademål.miljrättegångskostnader i

utländskelleri Sverigebosattintemedborgare ärutländsk enOm somen
svenskdomstolsvenskvid mottalanväckavilljuridisk enperson

yrkandesvarandensskall påjuridisksvenskellermedborgare person,en
skyldigblikanhanrättegångskostnaderför desäkerhetställakäranden som

förskyldighet1980:307lagenfinns idettaBestämmelserbetala. omatt om
rättegångskostnader.försäkerhetställakärandeutländska att

medlemsskap iSverigesföljdtillnärvarandeför överLagen avses
följdändringarnödvändigadettaföreslårViunionen. trotsEuropeiska

införande.miljöbalkensgrund av
fastighetsdomstolvidmålställas iintelagenenligt § i2behöverSäkerhet

ställasbehöversäkerhet inteföljerdettaAvarrendetvister. attinte avsersom
vidhandläggs1986:225miljöskadelagenenligtmålsådanai som

ellerfastighetpåskadaförersättningtalanfrämstdvs.fastighetsdomstol, om
miljöskade-§mark se 12påanläggningellerbyggnadpå annansannan

däremotvid tingsrätt görshandläggsmiljöskademålsådanalagen. För som
säkerhet.påkravetfrånundantagnågotinte

samtligamiljöbalken§ 6 attkap. 2föreslås i 20lagrådsremissenI
vårenligtsaknasmiljödomstol. Detvidhandläggasskallmiljöskademål

skillnadställasskallsäkerhet görafråganianledninguppfattning att om
deochfastighetsdomstolvidhandladestidigare sommåldemellan som

kärande iutländskasamtligaföreslårVivid tingsrätt. atthandlades
skyldighet.dennafrånbefriasmiljöskademål

1471996:SOUmiljöbalkeninförandelagen§förslag i 19vårtAv avom
inlettsikraftträdande harbalkensföremiljöskademålframgårs.14 att som
någondärför intebehövsdenna. Detslutförasskalltingsrätthos aven
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övergångsbestämmelse till följd kravet på säkerhet förattav
rättegångskostnader bort.tas

Enligt lagen skyldighet för utländska kärande ställa säkerhet förattom
rättegångskostnader behöver säkerhet inte heller ställas i ansökningsmål
enligt kap.13 13 § vattenlagen. Hänvisningen till vattenlagen måste ändras
till följd lagen arbetas in i miljöbalken.attav

24. l Författningskommentar

2 § Säkerhet behöver ställasinte i
mål1 handläggs enligt lagen 1974:371 rättegången isom om.

arbetstvister,
mål fastighetsdomstolvid arrendetvist,intesom avser en
mål vid miljödomstol enligt 20 kap. första2 § stycket miljöbalken2 ärsom

ansökningsmål, 20 kap. första2 § stycket miljöbalken5 ersättningsom avser
vid ingripande det allmänna kap.20 2 första stycket§ 6samtav
miljöbalken,

växelmål och checkmål,
mål har efter offentlig ochtagits stämning,som upp
mål vid förvaltningsdomstol eller marknadsdomstolen.

Paragrafen föreslås ändrad så utländska käranden inte skall behöva ställaatt
säkerhet för rättegångskostnader i miljöskademål. Vidare har hänvisningen
till 13 kap. vattenlagen13 § ändrats till relevanta bestämmelser i
miljöbalken.
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och andraEkonomiska25

förslagenkonsekvenser av

samhällsuppgiftema.angelägnadedagmiljön iSkyddet mestär en avav
utveckling ihållbarförförutsättningarskapasyftar tillMiljöbalken att en

målmiljölagstiftning. Desamordnadskärpt ochoch innebärsamhället en
deiändringartillförslagvårapräglarmiljöbalkeni ävenangessom

utanförliggande lagarna.
innebärakansiktmiljölagstiftriing kortskärptnaturligtDet attär en

kanSåenskilda.fördet allmännaförsåvälkostnader,ökade som
reglermiljöbalkensförslagenmedförhållandet att omvara

beskrivningarpågenomslagskall fåmiljökonsekvensbeskrivningar även
sedanvidtasskallåterställningsåtgärderochlagarenligt andra att en

Även vårakonsekvensernaekonomiskadeupphört.harverksamhet avom
vårmiljöbalksförslaget,isolerade från ärberäknasvåraförslag kan attvara

marginell.bli Förkommerkostnadernaökningendock attuppfattning att av
befintligakunna inomkostnadsökningenbörallmännadet tas ramar.

utgifterminskarförslagenvissa statenskanDet nämnas attäven av
ersättningsrättenbegränsningeninkomsterna. Detökarrespektive rör uppav

1979:429skogsvårdslagenenligt 19 §kvalifikationsgränsentill den s.k.
föravdrag1928:370kommunalskattelagen göraenligt attförbudetoch

med skärpningamaavsiktenkommerTill dettamiljösanktionsavgifter. att
kostnader imiljö, vilketbättreåstadkommaalltframför är att spararen

iföreslagits ävenmiljölagstiftningen ärsamordningframtiden. Den somav
kostnadsbesparande.sig

flyttasuppgiftermyndighetersvissakonsekvensfårförslagNågra attsom
lagenändringen imedfalletmyndigheter. Dettaandra ärtill t.ex. om
varkenkommeröverflyttningarSådana attoch explosivabrandfarliga varor.

allmänna.för detbesparingarellerkostnadsökningarmedföra
konsekvenserfår någrade intesådanakaraktärtill sinförslagVåra attär

respektivebrottslighetjämställdhetspolitik ochregionalpolitik,vad gäller
1996:49.och1992:50, 1994: 124arbete dir.brottsförebyggande
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yttrandenSärskilda

AllertochAlmgrenRichardyttrandeSärskilt av

Alverborg

delsyttrandesärskildai detta äranledningfinnerfrågor viDe att ta upp
delsverksamheter,miljtillskyddsavstånd i anslutningfrågan om
ochallmänhetsektorslagstiftning iförhållande tillmiljöbalkensfrågan om
tillhänvisainstämmandeövrigt medVi vill isyimerhet.skogsvårdslagen i

advokatutredningen,iavgivitsyttrandesärskilda expertendet avsom
Björk.Owe

1960-talet dåredan påuppmärksammadesskyddsavståndFrågan manom
oftaAvståndetmiljöproblem.angelägnabörjade gripa sigpå allvar varan
ochverksamhetmiljöstörandeolikamellanför kortalldeles typer av

exempelflertalfinns80-talenochbebyggelse. Från 1970- ettintilliggande
medolämpligtmycketlokaliserats på sättbostadsbebyggelsepå ettsom

verksamhet,liknandeochtill industrinärhetentillhänsyn varsannan
Oftakända.välbullerutsläpp, luktsåväleffekter frågai varsomom

fannsindustriverksamhetendetefterbostadsbebyggelsen långttillkom att
på plats.

ochPlanverketsdåvarandeNaturvårdsverkets,utgåvanden förstaI av
meddNaturvårdsverketför arbetePlatsSocialstyrelsens rapport

nämligenproblemvanligt attlakoniskt ett ärkonstaterades4/ 1982 att
metodNågongamla industrier. attalltförläggsbostäder nära storanya

Regeringendock inte.föreslogsproblemetmedtillrättakommaVerkligen
attskyddsavståndgod livsmiljö,1990/9l:90 Enpropositionenuttalade i

och ifysiska planeringendenbetydelse itillmätasgenerellt bör stor
nämndaiskyddsavståndförriktlinjermiljöskyddsarbetet. De angessom

ochoch bygglagenenligt plan-vid planläggningnormalt följasbörrapport
Naturvårdsverket,Boverket,miljöskyddslagen.enligtvid prövning

skriften BättredärefterutarbetadeSocialstyrelsenochRäddningsverket
1995:5. NärrådallmännaBoverketsarbeteförplats

miljöbalkframmedstartade arbetesittMiljöskyddskommittén att ta en ny
skulleproblemetfrånmyndigheterna tasnäringslivetsåvälutgick attsom

sammanhanget.lösas detockså iförhoppningsvisochbehandlingtillupp
fallet.dockblev inteSå
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sambandI med Miljöbalksutredningens arbete med anpassning av
anslutande lagstiftning till miljöbalken har utredningen fästi återexperter
uppmärksamheten på frågan och begärt denna skall behandlas,att
lämpligen sambandi med anpassningen plan- och bygglagen. Detav
förefaller minst märkligt vid planläggning bebyggelsesagt om man av
skall beakta i alla faktorer betydelse miljösynpunktstort sett utom attav ur
det alldeles i närheten finns industrianläggning eller verksamhet,en annan

kan medföra vissa risker för milj östömingar.som

nuvarande ordningenDen och det varpå regleringen har tillämpatssätt är
djupt otillfredsställande. skapar onödigaDen konflikter mellan å sidanena
de boendes berättigade krav på god närmiljö och andraå sidanen
verksamhetsutövamas berättigade intresse få driva verksamhetsin påatt
rimligt förutsebara villkor. Oberoende konflikten löses deattav om genom
boende tvingas stömingarna eller verksamhetenatt acceptera attgenom
tvingas till kostnadskrävande åtgärder kunnat förutseinte och planeraman
för, det ofta oacceptabla konsekvenser.ger

nuvarandeDet har visat kunnasig inte hantera denna potentiellasystemet
konflikt mellan bostadsplanering och befintliga verksamheter och frågan
kräver därför enligt vår reglering.mening Utredningen har emellertiden
inte behandlat frågan, vilket vi betydande brist. finnsDetanser vara en
enligt förutsättningarvår mening förbättra situationen behövaatt utan att
tillgripa särskilt ingripande förändringar. framgår förslagDetta deav som
Owe Björk har lagt fram under utredningsarbetet vilkaoch välsynes
avvägda rimliga.och

Vi dessa förslag värda den fortsattaytterligare iatt är övervägasattanser
beredningen och föreslår därförvi följande tillägg i plan- och bygglagen:

2 kap. 3 §
Bebyggelse skall lokaliseras till mark lämpad förärsom
ändamålet med hänsyn till

3a. behovet skyddsavstånd till för ändamålannatav annan,
boende, planreglerad verksamhetän

4 kap. 9 §
Länsstyrelsen skall...över planförslaget.

yttrandet skall framgåAv om
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boendesblir olämplig med hänsyn till debebyggelsen
skyddoch hälsa eller till behovetövrigas motav

planregleradolyckshändelser och skyddsavstånd till annan
ochverksamhet,

§5 kap. 7
detaljplanen får ivad enligt skall redovisas i3 §Utöver som

meddelas bestämmelserplanen om

frånskyddsanordningar för motverka störningar11. att
skäl, högstaoch, det finns särskildaomgivningen om

ellerfrån verksamhettillåtna värden för störningar inom
luftförorening, buller, skakningar,planområdetutom genom

ljus...

12 1 §kap.
ändrabeslutLänsstyrelsen skall kommunenspröva att anta,

områdesbestämmelser,detaljplan ellereller upphäva omen
befaras beslutet innebärdet kan attatt

boendeshänsyn till debebyggelse blir olämplig meden
skyddhälsa eller till behovetoch övrigas motav

planregleradolyckshändelser och skyddsavstånd till annan
verksamhet, eller...

betänkande ingick frågan balkensMiljöbalksutredningensI om
väsentligförhållande sektorslagstiftningentillavgränsning och som en

utanförliggaviktiga sektorslagarstannade för låtadel. Utredningen att
exempel.uppmärksammatSkogsvårdslagen utgjordebalken. ett

direktinnehåller mångaskogsvårdslagenkonstateradeUtredningen att
omfattande nyligen gjortsbestämmelser, ändringarnäringsrelaterade att

förslag såinförts. tolkade utredningensmiljömål Vioch attatt ett
skötsellag.friståendefå behålla ställningskogsvårdslagen skulle sin som

ochövervägandenbakgrund utredningensdenna instämma iVi kunde mot
ställning.bl.a. skogsvårdslagensförslag huvudbetänkandet såvitti avser

vilka lagarlagrådsremissen det gällerskett iNågon ändring har inte när
ochhar skrivningarna i lagtextutanför balken.skall ligga Däremotsom

ändratssektorslagamaförhållandet mellan balken ochkommentarer om -
med följkrävt ytterligare arbetenågot som
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Enligt kap. lagrådsremissens förslagl 3 § i till miljöbalk skall regler i
lag reglerar fråga särskildai avseenden gälla i stället förannan som en

miljöbalkens regler. tidigare skrivningamaDe bestämmelser i andraattom
lagar endast skall komplement till balkens regler och olikases som
formuleringar med innebörden balken har överordnad ställning iatt en
förhållande till lagstiftning har vedertagnautgått. Denannan
tolkningsprincipen speciallag går före allmän därmed ocksålag erkännsatt
i detta sammanhang. hälsar detta med tillfredsställelse,Vi noterarmen
samtidigt tydlig minimera genomslaget de ändringarsträvan atten av som
gjorts. sker olika uttalandenDetta i motiven.genom

Motivtextema innehåller flera inslag syftar till inskränkaattsom
betydelsen principen lex specialis och praktiken balkeniav enge
överordnad roll. skapar fortsatt oklarhet vad gällerDetta en om som
juridiskt och vilka samhället har fråga viktiga sektorerintentioner iom om
i näringslivet vilka regleras speciallagar. anmärkningsvärtInte minst ärav
uttalandet det bara bestämmelser självai avsnitt 1.3 i princip iärattom
lagtexten före Uppföljning förordningar ochkan gå balken. i isom
myndigheters föreskrifter skall enligt förslaget uppfattasinte som
undantag från balken. detta innebär mycket tveksamVi attanser en

Syftet förefaller främst komma detjuridisk tillämpning. att runtvara
faktum författningar skulle kunnadet finns hänsynsregler i andraatt som

balkens hänsynsregler.överta

Skogsvårdslagen uttryck för samhällets såväl godkrav påger en
skogsproduktion hänsyn till miljön och andra intressen.som

skogspolitiken.Produktionsmålet och miljömålet har jämställts deni nya
Miljöhänsynen markeras portalparagrafen och skogsvârdslageni 30 §

föreskrifter hänsyn tillinnehåller bemyndiganden meddela denatt om
vid skötselnnaturvårdens och kulturrninnesvårdens skallintressen tassom

Skogsvårdlagstiftningen hänsynsregler ochskog. har fåttav egna
hänsynskraven de flestadet gäller miljön uttalade inomnär är änmer
andra lagområden. Miljöbalkens hänsynsregler kommer emellertid enligt
utredningens förslag gälla för skogsbruket, eftersom skogsvårdslagstift-
ningens hänsynsregler preciserade föreskrifter istället för direkt iiär
lagtexten.

Vi miljöbalkens hänsynsregler anpassade tilldåligtärattanser
skogsbrukets situation areell näring. allmänt hållna och kanDe ärsom
tolkas på olika Hänsynsreglernas tillämpning skogsbruket kommeri isätt.
tydlig konflikt med skyddet för pågående markanvändning och
grundlagsskyddet för ägande- och ersättningsrätten. Skyddet för pågående
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flera skäl. Produktionenskogsbruket väsentligtmarkanvändning i ärär av
skogsbruketsåvälfinnas trygghet för investeringar imåstelångsiktig. Det

markianspråktagandeindustrileden. påefterföljande Kravendei avsom
tillpå hänsynändamål liksom kravenfriluftsliv och andraför naturvård, är

förviktigomfattande och ersättningsrättenmycketolika är attintressen
andraochproduktionsintressetmellanupprätthålla balansen

resurshushållning.säkra godoch därigenommarkanvändningsintressen en

skall enligtbalkenhänsynsreglema och principerna iallmännaDe
föreskrifterbindande och tillämpasrättsligtförslaget samtgenomvara

skall intetill ersättningtillståndsgivning. Någongrund förligga till rätt
följs.hänsynskraventillsemyndighetsingripanden syfteifinnas vid att att

betydelsesärskild imarkanvändning tilldelasolagligBegreppet en
kap.enligt 2från till ersättningförslaget utgårochsammanhanget rättatt

ingripermyndigheternaföreliggerregeringsformen inte mot18 § om
Vadsjälvklar.kansådan ordningmarkanvändning. Ensådan somsynas

emellertid inteframgårmarkanvändningtillåten"otillåtenutgör resp.
myndigheternasdefinieras bl.a.kommerklart lagtexteni attutan genom
miljöbalken.hänsynsreglema kap.i 2synnerligentolkningar de vagaav

olagligbegreppetkombination medbalken iiHänsynsreglema
såledesgrundlagsskyddet kommeroch tolkningen attmarkanvändning av

medingripaskön kanmyndigheter efterolikainnebära egetatt
riskeras.ersättninglcravskogsskötselnlöpandei denrestriktioner utan att

skogsbrukettill miljömotivmed hänvisningskapasMöjligheter styraatt
iinskränkningargenomdrivaochskogsvårdslagenvid sidan av

ersättningsgränsenvadlängreskogsbruket går än som anges avsom
denmarkanvändning, dvsförsvårande pågående gräns"avsevärt somav

ersättning ioch förskogsvårdslagenenligthänsynskravgrunden förutgör
tvåbalken. Genomornrådesskydd enligtochmed samråd attsamband

förutse ilängreintemöjliga kan markägarenblirjuridiskaolika ansatser
skada.ekonomisk Ettförkan utgåersättningutsträckningvilken en

rättsläge uppstår.kompliceratotydligt och

rättssäkerhets-tillgodoserlagstiftning integodtakan inteVi somen
ochägande-förgrundlagsskyddetkonflikt medkommer isynpunkter, som

upprätthållerpraktiken intemedför iochersättningsrätten att mansom
skogsvårdslagstiftningensföreslår därförspecialis". Vi"lexprincipen att

skogsskötseln. Attlöpandemiljöhänsynen i denfårhänsynsregler styra
avgörande.fåföreskrifter bör intehänsynsregler preciseras idessa vara

skogsvårdsornrådet iinnebärdenna lösning inteskall observerasDet attatt
Naturvårdslagen,tillämpning.från miljöbalkenshelhet undantassin som
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skall balken, reglerar dag viktigaingå i i områden berör skogsbruket.som
Miljöbalken blir tillämplig fråga bl.a. områdesskydd, skydd föri växt-om
och djurarter, markavvattning, kemikaliehantering m.m.

har föreslagit den skogsvårdslagens hänsyns-Ovan vi preciseringatt av
krav skogsvårdsförordningen och myndighetsföreskrifter ocksåigörssom

för från regler.skall kunna grund undantag miljöbalkens Dennautgöra
bör gälla allmänt och tillämpas för andraprincip vi ävenmenar

författningstekniskt fördelats mellanspeciallagar. regleringen harHur
förförelcrifter olika dignitet bör således avgörandeinteav vara

speciallag.gränsdragningen mellan miljöbalken och respektive

Särskilt yttrande BjörkOweav

lagreglering skyddsavståndBehovet av en av

framställtredovisas önskemål mil.betänkandets inledning jagI omsom
skydds-syfte lagreglera behovetändringar plan- och bygglagen ii att av

miljöfarlig verksamhet. har till utredningenavstånd kring Jag presenterat
fråga hörlagförslag, utredningen har denna intekonkreta ansett attmen

därförföljdlagstiftning till miljöbalken och har inte tagitmed uppsamman
den.

miljöbalken bl.a.dela utredningens uppfattning. Målet medkan inteJag är
hälsosam ochtillförsäkra levande och kommande generationeratt ennu

planläggning tillåter bostadsbebyggelsegod miljö. dåligOm genomman
verksamheter kanbefintliga industrier eller andra miljöfarligaalltför nära

dåliga boendemiljöer och samtidigtdetta strid miljöbalkens mål skapai mot
verksamhet.boende miljöfarligonödiga konflikter mellan och

enligtsyftet undvika sådan planläggning hörLagstiftningsâtgärder med att
till miljöbalken.grad med följdlagstiftningmin mening i högsta samman en

det sedandärför ha tillfället akt tillgodoseUtredningen borde tagit i att
flerabelystslänge påtalade behovet lagreglera denna fråga, vilken iattav

"Platsutredningar Boverket och Naturvårdsverket under benämningarnaav
för arbete".för arbete" och plats"Bättre

markhushållningsbestämmelser ochTillämpligheten miljöbalkensav
rniüökonsekvensbeskrivningar vad gäller nätkon-bestämmelser om

för område enligt ellagcession ny
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innefattandellagenförslaget till ändringar i 1902:71det gällerNär s.
utredningenelektriska anläggningar harbestämmelservissa om
ellag prop.föreligger propositionuppmärksammat detatt om nynu en

slutbetänkande NyEllagstiftningsutredningensgrundad på1996/97:136,
utredningenföljdlagstifming harförslaget tillellag SOU 1995:108. I

uttalat utredningensellag ochfrån nuvarandelikväl böra utgåsig attansett
till den ellagen.kanförslag anpassas nyasenare

hadedetför rimlig,utgångspunkt kan och sigiUtredningens menanses
innehållervad ellagspropositionenplats erinrapå sinvarit att omom

det gälleransökan nätkoncession. Närprövningsförfarandet vid om
tillämpningkrav påför område ställs intenätkoncession av

medföljdlagstifminggällerdå, detnaturresurslagen. börDet när en
skallmiljöbalken inteinnebära och kap.miljöbalken, 3 4anledning attav
skallintemiljökonsekvensbeskrivningnågot krav påtillämpas och att

ha klarlagts ibordenätkoncession för område. Dettavid prövningställas av
till ändring 2 § 2till förslagetförfattningskommentaren mom. av nuav

ellag.gällande

miljöbalkenutanförgenomslag lagarMiljökvalitetsnormers i

framförts vidkritikhar allvarligmiljökvalitetsnormermiljöbalkensMot
befogad.jagbalkförslaget. kritikDennaremissbehandlingen anserav

bindalagförfarandet ianföraskanbetänkligheterStarka attmot
omfattninginnehåll ochtillrättsverkningarlångtgående normer om vars

lagenmycketinte när antas.vetman

miljökvalitetsnormerföreskrivaskan kommapraktikenvad mån det iI att
föreljestellerkämteknikanläggningarel- ochbetydelse förfårsom

svårtstrålskyddslagenenligtskall bedömas är attverksamheter som
självutredningenbehandlar års ellag har1902avsnittdetIavgöra. som

praktiken kanverksamhet enligt ellagen itveksamtuttalat om ensom
likväl föreslåsbestämmelsermilj Attpåverka som gernuen

medräknardock utredningennämnda lagar visargenomslag i attattnormer
förhållandet intekomma föreskrivas. Detkantillämpliga attatt mannormer

betänk-starkaväckerlagregleringrättsliga konsekvensendenvet av en
börtvingande miljökvalitetsnormermedföreslagnaligheter. Det systemet

verksamhetermed tillämplighet pågenomföras, fall inteidärför inte vart
Därför böroch strålskyddslagen.kärntekniklagenenligt ellagen,

kap. §och 16 5kap. §tillämpning 5 3författningstilläggen avom
i § 3utgå liksom förslaget 2nämnda lagarnamiljöbalken i de tre mom.

17-026816



480 Särskilda yttranden SOU 1997:32

tredje stycket ellagen särskild tillomprövningsgrund hänsynenom enav
miljökvalitetsnorm.

Särskilt yttrande Fredrik Bondeav

Miljöbalksutredningens förslag anpassningkan instämma iJag inte avom
skogsvårdslagen till miljöbalken.

bestämmelserMiljöbalkens generella

omfattandegenomförts1979:429 har nyligenskogsvårdslagenI
deträdde kraft den januari 1994. Enförändringar i l meraavsom

jämställdes medmiljömålet skogsbruketändringarna iframträdande attvar
avreglering.genomfördes betydande Deproduktionsmålet. Vidare en

årriksdagen 1993grundade sig på denifrågavarande ändringarna av
föregicksskogspolitiska beslutetskogspolitiken.beslutade Det ettav

skogspoli-parlamentarisktbl.a. denomfattande arbete inom sammansatta
mellanfråganHärvid ägnades avvägningenkommittén.tiska sam-om

ingåendetill miljönhänsynstagandetgod produktion ochhällets krav om
uppmärksamhet.

urskiljningframlagda förslaget,MiljöbalksutredningenDet att utanomav
verksamheterdebestämmelser tillämpliga pågenerellamiljöbalkensgöra

mellanden jämviktrubbar i slagskogsvårdslagen,regleras ettsom av
skogspolitiskafastlades detmiljömålet iproduktionsmålet och som

beslutet.

tid ändrakortdrygt år. efter såskogspolitiken har gällt i FörDen tre attnya
skogspolitiken på detfastlagdavåra folkvaldainnehållet i den av

föreslår fordrasenmansutredare CarlAxel Petrigenomgripande sätt som
anfört någrautredningen inteuppfattningdärför starka skäl. Min är att

skogspolitikenframkommitHittills har intesådana skäl. än attannat
för förverkligaoch arbete pågårfungerar omfattandeväl. Ett attengagerat
och hänsynen tillekologisk riktningSkogsskötseln utvecklas imiljömålet.

Härtill kommermångfalden ökar starkt.och den biologiskamiljön att
redovisafått uppdrag i januari 1998Skogsstyrelsen regeringen i attav

belysningdennautvärdering skogspolitiken. Redan iresultatet en avav
begränsningarsaknat fog förutredningen har görajag att utanattanser
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områdedettillämpliga påbestämmelsergenerellamiljöbalkens som
åsyftarhandförstavarvid jag iskogsvårdslagen,regleras av

miljökvalitets-kapitletoch reglerna i 6kapitlethänsynsreglema i 3 om

normer.

hänsynsreglemaNärmare om

riktaprincipiellinvändningarandra motemellertid art attfinnsDet även av
låtaFörslagetverksamhet.pågående attSkogsbrukförslaget. är en

tillsynsmyn-innebärområdetskogligadetgälla på atthänsynsreglema
verksamhetpågåendeinskränkaregler kannämndastödmeddighetema av

får skeinskränkningarnågonHärvid gäller inte spärrskogsbruket. utani
försvåras.markanvändningpågående avsevärtinnebärde attäven om

arbetsföretag,skogligttillämnatlångtsåkanInskränkningarna ettatt
bl.a.möjliggörsförbjuds. attDettaavverkning,exempelvis genomen

tillämpliga påstoppregelochförsiktighetsprincip görsmiljöbalkens
någonknutenhänsynsreglema intetilldet ärEftersomskogsbruk.

hänsynsreglemahuvudinvändning göramin attersättningsrätt, motär
skogsvårdslagenregleras attverksamheterpå detillämpliga avsom

18 §kap.äganderätten i 2förgrundlagsskyddetmedstridiförslaget står
vilken detfördennämligenregel hardennaEnligtregeringsfomien.

pågåendesådantmark påanvändningen sättinskränker attallmänna av
tillförsvårasfastigheten rättberörd del avsevärtmarkanvändning inom av

inskränkningen.medsyftetgällerförlusten. Detförersättning oavsett

europeiskautifrån denhänsynsreglemaifrågasättabefogatDet attär även
rättigheterna. Dennamänskligaför deskyddangåendekonventionen

tillämpningenVidsvensk lag.upphöjd tillkonvention är avnumera
i deninskränkningarfrågorbl.a.Europadomstolen påkonventionen i om

intressentill allmännamed hänsynegendomutnyttjaenskildes rätt att
skallmellan intressenaavvägningenpåkravdomstolenställer att vara

grundläggandemiljöbalken saknasproportionerlig. Iellerrimlig en
balkenenligtfrågorvid prövningföreskrivsdetavvägningsregel där att av
balkenibemyndigandenmed stödmeddelatsharföreskriftereller avsom
därvidochskall beaktasenskilda intressenoch attbåde allmänna

proportionerlig.ellerskall rimligmellan intressenaavvägningen vara

talarskogsbruktillämpliga påhänsynsreglermiljöbalkensMot göraatt
ochhänsyns-finns redanskogsvårdslagenskäl. Iandraäven
harförhållanden. Dessaskogbruketsanpassade tillaktsamhetsregler ärsom

balkensinnehållet ikonkretinnehåll änavseendenflera äri ett som mera
skogsskötselninverkan pådärmed desshänsynsregler och gör mera
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förutsägbart. har underDet utredningsarbetets framkommitgång inte heller
något antyder dessa skogsvårdslagsregler skulle tillgodoseinteattsom ens
de aktsamhetskrav från miljösynpunkt måste ställas vid skogsskötselsom

Närmare miljökvalitetsnormerom

Beträffande miljökvalitetsnormer måste enligt förmenandemitt stor
försiktighet iakttagas innan bestämmelser härom tillämpliga areellpågörs
verksamhet allmänhet och skogsbruki i synnerhet. Orsaken härtill är att
erfarenheterna avseende milj ökvalitet skogsbruketspå jord- ochav normer
område inte i vårt land.är stora

illsynsfrågorT

förslaget berörsI inte vilken eller vilka myndigheter skallnärmare om som
ha tillsynsansvaret enligt miljöbalken. framhållaviktigt redanDet är att nu

det tillsynsansvar idag åvilar skogsvårdsmyndighetema både enligtatt som
skogsvårdslagen och naturvårdslagen får gälla miljöbalkensedanäven trätt

kraft. tillsyn till flera myndigheteri Ges visar erfarenheten olikaatt
kulturer utvecklas leder till ökad byråkrati. enlighet medIsom
sektonnyndighetsansvaret och de principer riksdagen fastställde i detsom
skogspolitiska och därefter beslutet för biologiskbeslutet i strategiom en
mångfald, måste enligt min mening tillsynen vad gäller skogliga åtgärder

skogsvårdsorganisationen.utövas av

Sammanfattning

ställaJag kan sålunda inte mig bakom förslaget miljöbalkensatt
hänsynsregler tillämpliga på de verksamheter reglerasgörs som av
skogsvårdslagen. Vad gäller miljökvalitetsnormer skogsbrukets områdepå

försiktighet iakttas beträffande omfattandemåste sjösättandestor ettav
erfarenheternaregelverk härom, eftersom sådana inte iär storaav normer

Sverige. Tillsynsansvaret för skogliga åtgärder får delas mellaninte upp
olika myndigheter måste ligga hos skogsvårdsorganisationen.utan
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EkelundyttrandeSärskilt Hansav

aldrig värdelösSkogsmarken är

huvudbetänkandemiljöbalkens MByttrandesärskildamitt överI
byggd påutvecklinglångsiktigt hållbarrubrikenunder "Enutvecklade jag

uppfattademiljöbalksförslaget inteuppfattninggrund" minekologisk att
beroendetmed ellerhushållningenden långsiktigabehandlade sigoch vare

imed principernaöverensstämmelsestår ipå sättnaturresursema somav
förslagetkvarstårinvändningRio-deklarationen. Denna när omnu,

anknytning till MB,SVLskogsvårdslagens presenteras.

sammanhang;flera olikaställningstagande iregeringensGenom
kretsloppssamhälle,ekologisktinriktningregeringsförklaringens mot ett

ochbiobränsleökad tillförselstarktenergipolitikens inriktning mot aven
tillvaratagandetförbättraFoU-insatserförflera aktiviteter att avgenom

miljöperspektiv.fördelarskogsråvaransbekräftasskogsresursema, ettur
förnybara råvarorperspektiv harlångsiktigtglobaltSett i ett som

jämförtmiljöfördelaruppenbarabiologisk produktionareellframställs i en
energimässigtindustriellt ochfråganbåde iråvarormed andra om

framhävsbetänkandet. Däröverhuvud iintebeaktasnyttjande. Detta taget
med skogamasförenaderiskermiljömässigadeistället ärsom

"mark,fastmålformulering slåri sinnyttoanvändning. MB attTrots att
ekologisk,frånanvändas såskamiljöjj/siskoch i övrigt attvatten en

medhushållningsynpunkt godsamhällsekonomiskochsocial
påskogsmarkgodtar utredarentryggas"och energi attnaturresurser

sist ikommerprövning,alltid, någonjordbruksmark utansätt somsamma
"På1996/97:50skrivelseregeringens väg mot ettkonkurrenssituation. Ien

följandepåsituationenden rådandesamhälle" beskrivshållbartekologiskt
finnsproduktionsresurs inte.skogsmarkenskydd för"Någotsätt: som

användningförskogsmarkönskar exploateraIntressen annansom......... .. hållbaralångsiktiga,framför denalltså företrädeharskogsbrukän
inriktningenbådeförhållande strider, jag,utvecklingen." Detta motmenar

ochkretsloppssamhälleekologisktuppnå mothushållning ettatt genom
mark ochmiljömål för skog,centrala vatten.

slår vaktframgångsriktochaktivtSverige på sättLikaväl vi i ett omsom
gjordainternationelltuppfylleroch därmedmångfaldenbiologiskaden

framtidaskogsmarkenvaktockså slåborde viåtaganden som enom
världenstillbidralångsiktigt kunnaoch därmedproduktionsresurs
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försörjning ñberråvara.med Vi kräver motåtgärderartutrotningenvet att
vi också jordens skogar minskar med milj. hektar varje15 år.vet attmen

Skogsmarken kan längre betraktasinte fri oändlig ärsom en resurs som
värde konkurrenssituation.iutan en

Skogsvårdslagen del i skogspolitiskär helheten en

Enligt utredningsförslaget ska SVL kvarstå lag där ocksåsom en egen
nuvarande miljöbestämmelser kvarstår. för dettaSom motiv attanges
lagen bestämmelserinnehåller många reglerar näringen, detattsom
nyligen omfattande ändringar och miljömål införtsgjorts i SVL. Jagatt ett

fulla stöd till detta ställningstagande sammanhangetmitt och vill iger som
till fortsatt självständig också hänvisa till vadmotiv SVL isägsen som

nämnda regeringsskrivelse där det särskilt markeras skogspoli-attovan
tiken uttryckligen brukande,helhet bygger på principernautgör som omen
bevarande hållbar utveckling skogarna.och av

3. Miljöbalkens hänsynsregler, tillämpning vid skogsbruk

behandlar förhållandet och andraAvsnitt i delbetänkandet mellan MB1.3
flera textsidor för kopplingen mellanlagar. beskrivaTrots använts attatt

vadspeciallagstiftning kvarstår osäkerhetMB och stor om somannan en
egentligen gäller olika situationer. förutsägbara situationeri Vissa

frågaviktigabehandlas förarbetena tillämpningen i dennai att styramen
praktiskamed motivuttalanden måste tveksamt bådesättettanses vara av

och principiella skäl. vill mitt yttrande detta, iJag i Visa väg attuten ur
med vad författningskommentaren till kap.överensstämmelse i lsägssom

falllagrådsremissen sid. 579, i speciallagen i detta SVL3 § MB i ange
ska tillämpas. aktuella behandlas ochde fall inte De lagrummenMBnär

behandlasdet följande. Författningstekniskt kan fråganmotiveras i genom
tillägg till med följande lydelse:4 § SVLett

kap. miljöbalken tillämpas påkap. och och 6 ska dock inte2 3-5 9
dennaverksamhet enligt lag.

3.1 Lokaliseringsregeln

betänkandet det förhållandet skogsbruk pågåendeI sägs äratt att en
verksamhet hindrar lokaliseringsbestämmelse tillämpas. Sominte MB:satt

åtgärder där bestämmelsen kan placeringexempel på bli aktuell anges av
virkesupplag, skogsbilvägar och dikens fråga dessamynningar. I om
exempel finns inget invända dessa situationer redan idagatt utom att

samrådsförfarande naturvårdslagenhanteras antingen enligt NV Lgenom
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finns dock andra skogliga åtgärdereller hänsynsregler i SVL. Det ärsom
åtgärderhör följ andediskutera i sammanhanget. Hitintressant att sommer

plats.tillomlokaliseras, dvs. flyttasfysiskt kanintejag annanmenar
gallring iskogsbestånd, beståndsvårdandevisstRöjning i ett annatett

plantskogtillfredsställandebestånd därfröträd ibestånd, avverkning ettav
iföryngringsavverlcning återskörd formoch iinfunnit sig ett annatav

dendelsåtgärder innebäromlokalisera dessaförsökbestånd. attEtt att
åtgärdensoch dels fråganmarkanvändningen brytspågående att om
den haraktualiseraskommerutförande återigen atttrotsatt

omlokaliserings-möjligheten användaVidare skulle"omlokaliserats". att
grundlagssynpunktsamtidiga fråndessa fall detinstrumentet i p.g.a.

iförutsägbarhetenundandrabortfallet ersättningsrättenifrågasatta somav
skogsbruketlångsiktig karaktärutpräglad ärmed sånäring avsomen

investeringsviljan.förbetydelsegrundläggande

den intelokaliseringsregelnfrågailagrådsremiss attregeringensI sägs om
delbetänkandeskogsparti. dettaIvid avverkningtillämplig ett mogetär av

återväxtåtgärder.avverkning ochgällautvecklas detta ävenatt annan
faktumnämndaförstå påjag kanuttalanden grundas så vitt attDessa ovan

Därmed jagtill plats.fysiskt förflyttaskan attåtgärderna inte menarannan
för tillämpningenundantagföljdriktigt i SVLdet också borde göraattvara

kap. § MB.2 4av

Stoppregeln3.2

skogsbruketanvändning istoppregelnsskäl viktigtfleraDet attär av
iden relativt långadetta iförarbetena. Det textenklaras i sägsut som om

tillämpning ivid dessuppstårde problembetänkandet påvisar som
andrastödmedverkan kan fattasmedbeslutdärsituationer avsamma

klargjort lägettillfredsställandepåBetänkandet har intelagmm. sättett
intryckförstarättsläget.osäkerhet Ett äristället attskaparutan om

del intekan för minanvändas.användas ändå inte Jagskastoppregeln men
användas iredan befintlig lag kandär intesituationenda sammase en

reservatsbeslut,interimistisktReservatsbeslut,stoppregeln.situation som
arbetsföretag ieller förbudbeslut begränsningbiotopskyddsbeslut, motom
avverkning itillstånd tillsamråd enligt NVL,medsamband vägrat

förbudellerbeslut begränsningochskog enligt SVL motfjällnära om
oberoendefall får,samtliga dessahänsynsregler. Iåtgärden enligt SVL:s

begränsningar inteskogspartiet,det aktuellamiljövärdet ihögthur ärav
berörd delpågående markanvändning inominnebärbeslutas attsom

grundlagen,medfallet utlöses, i enlighetBlir såförsvåras.avsevärt en
blirobjektanvänds för dessastoppregelnOmersättningssituation.
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situationen ersättningshänseendei helt annorlunda. ska dåIngen ersättning
enligt lagförslaget utgå. framstårDet svårbegripligt och ologiskt attsom

beslut till faktiska verkansin identiskt med beslutett är ett annatsom- -
enbart viss bestämmelse åberopas få effekt.kan dennaattp.g.a. en
Utredaren har inte utvecklat och denna godtagbartmotiverat skillnad på ett

Beslut har identiskt lika innebörd och därmed faktiskasätt. som samma
effekt på pågående markanvändning bör rimligen ha juridiska ochsamma
ekonomiska verkan oberoende åberopat förslaglagrum. Med lagtav nu
kommer olikheten bli påtaglig.att

tillämplighar varit svårt beskriva exempel där stoppregeln iDet äratt
betänkandet anförda Skogsmaskinskogsbruket. i exempletDet om en som

grundvattentäktläcker bränsle i område används ärett som som en
flyttatstveksamt. högst sannolikt traktorn för länge sedan harDet närär att

beslut enligt stoppregeln har fattats. troligt maskinen iDet ärett t.o.m. att
fråga på plats skadan upptäcks.redan närär annan

finna typiskauppfattar svårigheten bra exempel på stoppregelnsJag att
skogsbruket tecken främst redananvändning i på situationemaett attsom

här anförtomfattas andra befintliga lagrum. bakgrund vad jagMot avav
befogat gälla för verksamhetdet inte låta stoppregelnjag är attattanser

denenligt undantag därom skulle också undanröjaregleras SVL. Ettsom
utredningensföljer den parallellitet blir följdenosäkerhet avsom av som

förslag.

3.3 Hänsynsregeln i 2 kap. 3 § MB

täcksdelar miljöbalkens grundläggande hänsynsregelVäsentliga i av
delbetänkandet "de flestahänsynsregel. På grund citat frånSVL:s att,av

finns skogsvårdsförordningen och Skogsstyrelsensmateriella reglerna i
från vill då förstföreskrifter innehåller S undantag balken".VL Jag säga

samladedetta uttalande måste bygga på missuppfattning SVL:satt omen
denstadgas skogen ska skötas såinnehåll. Redan i 1 § SVL attatt

till andra allmännabiologiska mångfalden behålls och hänsyn skaatt tas
Skogsstyrelsen§ SVL bemyndigas regeringen ochintressen. I 30 att ge

konkret innehåll detta stadgande. Utredarens tolkning SVLsnäva av
frekventkommer leda till dubbelprövning enligt både och SVL.MBatt en

betänkandet dettaNågot citat från skall ske"."inte En utväg somsom, ur
också de formella kraven kap.tillgodoser i 3 § SVL:sl MB är att ange
hänsynskrav samband med dei dess 30 Detta lämpligen igörs
överväganden blir aktuella med anledning pågående utvärdering avsom av
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förskogspolitiken. uppnå full tydlighet bör undantag 2i SVLFör görasatt
kap. på verksamhet enligt SVL.3 § MB

hushållning3.4 medHänsynsregel naturresurserom

flera paragrafer ställertvekan SVL i olikabör råda någotDet inte attom
med skog med sådanlångsiktig hushållningkrav naturresursenom

därför för verksamhetstyrka kap. kopplastydlighet och 2 5 § MBatt ur
Även här bör för tydlighets skull undantag iregleras i SVL. ett angessom

SVL.

Miljökonsevensbeskrivningar MKB4.

vadutredaren slutsatsenEfter redovisat sina skäl drarha utöverattatt som
befintligaställasytterligare krav bör på MKB i SVL. Deidag gäller inga

till "analys".enligt betänkandet ändras Detkraven böri SVL att avse en
avseende för tydlighetensdärför följdriktigt också i dettaförefaller att,

för kap. i SVL.skull, föra undantag 6 MBin ett

MKNMiljökvalitetnormer5.

däroch 27 § SVL inUtredaren föreslår i 17 § momenttas ettatt enanya
överskridas ifårmed innebörden MKN inteskaprövning göras att en

ochför förslagettillståndsgivning. Motiveringensamband med är svag
praktiska skäl.principiella Jaglångsökt och tillkommenganska änmer av

ha någonkommer ändå inteförslagetföreslår Detutmönstras. attatt
betydelse praktiken.i

verklighetambitioner och6. Tillsyn -

område.miljörättens Detinträder helt situation inominförsNär MB en ny
krävas ivilka kommerförväginte möjligt i avgöra attär att somresurser

medgälla parallelltkommerförhållandet MBtillämpningen. Det attatt
tydligtblir alldelesdock för ökade resurskrav.lagar talar Dettaandra om

handhas olikasamtidigt gällande lag skaochtillsynen MB avannanav
statsför-personalresurser bådestarkt nedskuma inommyndigheter. Med

desökagäller det det tillsynsansvarvaltning och kommuner att som ger
förordar, detbästa lösningarna.ekonomiskt och kompetensmässigt Jag när

grundlasområdet, den sektorsansvarsprincipdet skogligagäller att som
tydligtbeslut och sedan påmiljöpolitiska1991 års sättettsomgenom

vägledandeskogspolitiska beslut fårföljdes 1993 års ävenvaraupp genom
kraftfullaSkogsvårdsstyrelsema harför tillämpning.MB:s genom

samtidigtmiljöområdet,utbildningssatsningar hög kompetens inom ger
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den lokalt uppbyggda organisationen fördelaktigaresursmässigt lösningar
tillsynen.på

långtI avsnitt i betänkandet behandlas parallellitetsproblemet. kanJagett
inte undanhålla den självklaraganska reflexionen två olika lagaratt om
gäller för sak det lag för mycket.ärsamma en

Naturvårdsavtalen legitimerar frivilligheten

naturvårdsavtal tillämpats bara erfarenheterna goda.Trots i år äratt ett par
Både skogsvårdsstyrelsen den statliga hittillsorganisationärsom som-
arbetat och dessamed detta skogsägare och skogliga organisationer ser-
avtal viktigt instrument i naturvårdsarbetet.ettsom

förslagUtredarens initiativ lägga det hittills upplevtsatt ettom som som
problem giltighet markägare därför mycket positivt. Förutomärmot ny- -

förslaget, det genomförs, kommer klara rättslig frågaviktigatt att utom en
kommer sannolikt få till följd frivilligtdet också verksamheten medatt
ingångna naturvårdsavtal ökar.

föreslagnaVad kan ifrågasättas i utredningsförslaget denärsom om
bestämmelsen ska tillämpning ingåtts mellanpå avtaläga även som
fastighetsägare och ideell förening. Naturvårdsavtalen kommer att
uppfattas medel fullfölja skogspolitiken och bör dåett attsom vara
förbehållna myndigheter. ideella kan ifråga dessaDe organisationerna om

avtal spela viktigare roll pådrivare, idégivare och oberoendesomen
granskare verksamhetens kvalitet avtalspart.änav som

Genomförandefrågor8.

Utredaren gällande skogspolitik kraft endast sedankonstaterar varit i 1att
erfarenhetjanuari och utvärderingar pågår,1994 någonäven störreatt, om

inte kommit fram. Skogspolitikens båda jämställda mål förännu
produktion och miljö utredaren finns skäl ändra Samtidigtinte attanser

förslag läggs ändringar betänkandet det kan blii SVL isägs attsom om
aktuellt samordna dessa förslag med andra överväganden. Detatt som
åsyftas torde resultaten de utvärderingar redovisasska senastvara av som
15 januari 1998. sådan samlad bedömning nödvändig.Jag ärattmenar en

den inledningsvis åberopade framgårAv regeringsskrivelsen att
skogspolitiken fortfarande helhet det finns starkaochutgöra attanses en
skäl för detta.
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övervägandenUtredarens nyssnämnda uttalande samordning omom aven
överväganden behovetkoppling till skogsvårdslagen medmiljöbalkens om

genomföraskogspolitiken bör få genomslag.justeringar i Att nuav
fråga bl.a.beaktar skogspolitikens helhet iförändringar inte enomsom

från tidigareinnebärlämplig medelssammansättning görsatt avsteg
samlad utvärdering.ställningstaganden från statsmaktemas sida om en

Ann-Sofie ErikssonSärskilt yttrande av

lagarmiljöbalken och andraförhållandet mellanskrivningamaI anserom
till idag.ställning försvagas förhållande Dettanaturresursfrågomas ijag att

bestämmelserna ikopplingen till väglagen. Enligtgäller exempelvis
lägefår sådantbyggande tillsesväglagen skall vid vägen attväg att ettav
oskäligolägenhetochmed vinns med minst intrångändamålet utanvägen

läge inteföljer ytterligare krav påkostnad. kap. 3 § MBAv l vägensatt
stöd miljöbalken.kan ställas med av

behandlakommunernas möjligheterlagtekniska lösning bortDenna atttar
detöversiktsplanen.i Jag ärattvägar naturresurs enansersom en

planmonopolet.naturresursfrågorna ochoacceptabel försvagning av

rörandebestämmelsermiljöbalkensframför erinranUtredningen att omen
miljöanknytning. Jagde lagar harmiljöpåverkan bör införas i störstsom

miljöpåverkan ochgällerförtydligas så detbörerinran attattanser
medhushållning naturresurser.

miljökvalitetsnormerfrån den uppläggningFöljdlagstiftningen utgår av
framlades iåtgärdsprogram föroch utformning MKNMKN somav

därför kritik MKN-miljöbalksbetänkandet. bygger minJag mot
yttrandeanförde ivad Kommunförbundet tidigarebestämmelsema på över

miljöbalken.förslaget till

däremotredovisas i översiktsplanenMiljökvalitetsnormer kan men
åtgärdsprograminte

i vissoch uppfylla måsteMiljökvalitetsnormen sättet att normen
till lokala förhållanden. Dettautsträckning kunna är enanpassas
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l

förutsättning för den ska kunna hanteras i kommunens planering. På såatt
kan hanteringen likställasMKN med hanteringen andrasätt av av

allmänna intressen enligt PBL.

Själva kan redovisas översiktsplanenMKN i på andra all-sätt somsamma
intressen. länsstyrelsenEtt framtaget och fastställtmänna av

åtgärdsprogram däremot inget naturligt hör hemma i kommunensär son
översiktsplan. Planen uttrycker kommunens politiska viljeinriktning och
den heller bindande. föreslagnainte Den lösningen enligt min meningär är

intrång planmonopolet.iett

inte kopplingen mellan miljöbalken fungerarJag och PBLattanser om
någon kommunen fattakan beslutet åtgärdsprogram.änannan om
Kommunen kan använda den fysiska planeringen delsom en av

föråtgärdsprogrammet uppfylla MKN.att

samband med införandet plan- ochI bygglagen kommunerna1987av gavs
det fulla för planeringen mark och och för den fysiskaansvaret vattenav

Ävenmiljön de fall det finns riksintresseni övrigt. i det kommunenär som
i planer, efter samråd med länsstyrelsen, för densina närmaresvarar

riksintressen. miljöbalkenavgränsningen ingen anledning iJag attav ser
införa ordning minskar det demokratiska inflytandet på lokal nivåen som

frångår uppgiftsfördelningenoch mellan olika samhällsorgan.

Utformningen MKB för detaljplaner bör inte detaljreglerasav

finns enligt uppfattningDet min ingen anledning tillämpa miljöbalkensatt
detaljerade innehållsregler vid upprättande för detaljplaner.MKBav
Detaljplaner kan vitt skilda verksamheter, ha olika omfattningmycketröra

Åtgärderoch genomföras flera olika huvudmän. har storav som
förmodligenmiljöpåverkan kommer kräva andra tillståndsbeslut änatt

PBL-beslut. precisering innehållet därför första handEn i MKB:n bör iav
kopplas till dessa andra tillståndsbeslut.

betänkandet föreslåsI MKB ska för områdesbestämmelserupprättasatt
användning marken medför betydande miljöpåverkan. MKB-kravom av

knutet till områdesbestämmelser enligt uppfattning tveksamtminär
eftersom områdesbestämmelser inte någon byggrätt. dettaJag attger anser
istället bör lösas på det föreslås plan- och byggutredningensisätt som
slutbetänkande, nämligen detaljplanekravet skärps ytterligare så detatt att
blir obligatoriskt med detaljplan för alla byggnader och anläggningar som
medger markanvändning med betydande miljöpåverkan.
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överprövningsgrundinteskaMiljökvalitetsnormer vara en ny

behandlas imedöverensstämmelse MKNplansåsikt kanEnligt min en
kan härLänsstyrelsensäkerhet.hälsa ochden granskning tagörs avsom

förellertillräckliga inteåtgärderkommunensutsträckningvilkeni ärupp
nödvändigtdärför inte göramiljökvalitetsnormen. Det attuppfylla äratt

överprövningsgrund.tillMKN en ny

sektorsplaneringinbjuda tillinteLagstiftningen ska

trafikområdet börsektorslagstiftningen inomtilldet iJag texternaattanser
vattenanspråkochmark-mellan olikaavvägningentydliggöras att

PBL-anknutnadeplanering. Ifysiskaikommunenspreciseras i
olikamellanavvägningartill bredamöjligheterplaneringsinstrumenten ges

hushållningsfrågomaövergripandeenskilda intressen. Deochallmänna
dagslägettill Idärför kopplas PBL:s närtrafikområdet börinom system.

särskilt måsteåterhållsamhetekonomiskochhelhetssyn är storakraven på
allatill intressen.hänsynplaneringinordnas isektorsintressena tarsomen

Även påkravsamhällsutveckling ställeruthålligsträvan mot nyaen
samordning.

PBL-beslutgenomslag iMiljöbalkens

ska fåmiljöbalkenföreslåskap. § i PBLlydelse 91 attI aven ny
ochbygglovbeslutPBL-området, påhelagenomslag inom även om

kap.till 8 lltilläggocksåpreciserasförhandsbesked. Kravet ettgenom
lämplig.ellernödvändigvarkenuppfattningenligt minkopplingDenna är

kopplade till planer.bestämmelserha dessatillräckligtfulltDet attär

Nybergyttrande SvenSärskilt av

MBmiljöbalksförslagettillfölj dlagstiftningensynpunkter påMina
SVL.skogsvårdslagenfrågortill debegränsar sig rörsom

lag,kvarstårviktenunderstryka SVLvill jagInledningsvis att egensomav
reglerarframförallttill denmed hänsynlogisktvilket attär
de kravklargörsamtidigt denskogsnäringenverksamhetsfrågor inom som

tillMed hänsynskogsbruk.och uthålligtmiljöanpassatgäller för ettsom



492 Särskilda yttranden SOU 1997:32

det behov finns miljöhänsynen verksamhetensintegrera medattsom av
bedrivande finns inom skogsbruket underlättar fristående lagävensom en
tillämpningen det miljöpolitiska sektorsansvaret området.inomav

skogsvårdslagens förhållandeNär det gäller till miljöbalken det rimligtär
det allmänt uttalad koppling hänsynsregler,finns till balkens iatt en men

de fall riskerar osäkerhet lagtillämpningen bör det tydligareiman en
balken fall därframgå tillämpningen Nedan någraavgränsas.att av anges

bör ske enligt uppfattning.sådan avgränsning min

Tillämpningsområdet för balkens lokaliseringsbestämmelse kap.2 4 §
utredningsarbetet omdiskuterad frågaMB SVL har i varitgentemot en

frågor placeringoch föreslås bli begränsat till skogsbilvägar,som avnu
virkesupplag Frågor avverkning och röjning blir enligtm.m. som

föremål för tillämpning Eftersom delagrådsremissen inte enligt MB.
för tydlig-kvarvarande frågorna redan regleras lagstiftning böri annan

undantag för lokaliseringsregelhetens skull generellt i SVL.MBs görasett

undantag bör för den k stoppregeln iMotsvarande generella även göras s
förslaget betänkande förbalken kap. MB. Motiven i till2 9 § göraatt

skapasstoppregeln tillämplig skogsbruket oklarheti Denär somvaga.
gäller och därmed hur till ersättning kankring vilken lag rättensom

avbrytaspåverkas samband med "pågående markanvändning måstei att
kan effekter för kontinuiteten imedför osäkerhet och negativage

Även här täcks behoven skyddsåtgärder befintlig lag.verksamheten. av av

Även försiktighetdet gäller tillämpning hänsynsreglema allmännär av om
kap. och hushållning med 2 kap. § MB bör2 3§ MB 5naturresurser

redan återfinnsundantag eftersom motsvarande bestämmelseri SVLgöras
gäller den utsträckning pågående utvärderingi denna lag. Allmänt iatt av

reell gäller tillgodoseskogspolitiken påvisar någon brist i SVL detnär att
hänsynsregler, det ändamålsenligtinnebörden i MBs göraär attmer

erforderliga i riskera dubbel lagtillämpning.preciseringar SVL än att

fråga till del försummats aktuella debatten kringi denEn storsom
miljölagstiftningen och skogsbruket skogsbrukets rollgäller det svenska
för miljö- och resursmässigt hållbar försörjning sedd globalti etten

tenderar förbise utveckla skogenperspektiv. Vår debatt behovetatt attav
förnybar vilket också kan medföra får lagtillämpningviattsom resurs en

medinte tillgodoser de ambitioner uttrycktes i samband FNssom som
miljö- utvecklingskonferens vad gäller brukande, bevarande ochoch i Rio

former förhållbar utveckling skogen. Betydelsen utvecklaatt ettav av



yttrandenSärskilda 493SOU 1997:32

återspeglas ibehöver generelltförnybarhållbart nyttjande settresursav en
och lagtillämpningen.lagstiftningen

OlssonyttrandeSärskilt Matsav

MBL läggs demiljöbalklagrådsremissenI gemensammaom
miljöanpassatskall fåpå siktfast. viriktlinjerna Förmiljöpolitiska ettatt

alla degenomslagfår inomdessa riktlinjersamhälle krävshållbartoch att
miljön. Jagpåverkarpå olikaverksamheteralla deområden och sättsom
det åliggermarkeratydligtviktigtdetdärför attär attattanser

ochvid prövningfulla miljöansvaretdetsektorsmyndighetema utövaatt
människorspåverkaregler kantillämpaharde fall detillsyn i att som

resurshushållningen.ochmiljönhälsa,

tillförhållandemiljöbalken ilagrådsremissenförändring iviktigEn om
det iinnebärkap. 3 Dennaförslag 1miljöbalksutredningens attär enom

frågaregleraravseendensärskildabestämmelser ilag finns ensomannan
reglerskall balkensregler såmiljöbalkensomfattasoch för sigi avsom

avseende.tillämpas i dettainte

reglermiljöbalkensföreskrivalagarde flestavalt ihar attUtredningen att
skallmiljökvalitetsnonnerochmiljökonsekvensbeskrivningarbl.om a.

miljöbalkensgällerdetlagar. Dåenligt dessavid prövningtillämpas
valt inteundantagmed någrautredningenhar attkap.hänsynsregler i 2

eventuelladelämnathar ställetispeciallagama. Mantillöverföra dessa
intakta.respektive lagar ifinns ihänsynsregler stort settsom

skallhänsynsregler inteallmännamiljöbalkensvalda lösningenDen att
samtidigtviktiga lagarför miljönenligt vissavid prövningtillämpas som

miljökravkraftfullaoch mindreinnehåller vissaflera lagar också vagare
vid tillämpningengällervadoklarhetleda tillkommakan att avsomomen

kap. 3regeln i lbakgrundframför alltmiljberörregler motön, avsom

tillstånds-vidvarkenregel inte,kommerPrövningsmyndigheten som
föreskrivakunnaspeciallagama,enligttillsynellerprövning att om

verk-försiktighetsmått,behövligamiljökompetens,verksamhetsutövarens
eller utbytematerialochhushållning med energilokalisering,samhetens av

biokemiska produkter.kemiska ochfarliga
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Alternativet till den konstruktion utredningen dessavalt iär attsom
speciallagar regelin de allmänna hänsynsreglema kap.i 2ta atten om

skall tillämpas. skulle kunnaMBL Detta på motsvarande detgöras sätt som
föreskrivits i speciallagama bestämmelserna skalli 3 och 4 kap. MBLatt
tillämpas. regler skulle på bli lagDessa så del respektive ochsätt en av
därmed jämställda med hänsynsregler oklarhetövriga dessa lagar.i Den

möjligen då kan uppstå i den praktiska tillämpningen respektive lagsom av
får det ytterligare genomslag för miljöaspektema härmedvägas mot man
kan åstadkomma.

juridisk-teknisksåledes möjligheten bör och frånJag övervägasattanser
synpunkt analyseras, tillägg plan- och bygglagen,igöranärmare att ett
väglagen, byggande luftfartslagen, farledslagen,lagen järnväg,om av

minerallagen skogsvårdslagen medellagen, rörledningslagen, och
gällainnebörden de allmänna hänsynsreglema i kap. skall vid2 MBLatt

dessa lagar på motsvarande skett i torvlagen,tillämpningen sättav som
kontinentalsockellagen och lagen ekonomiskom zon.

Staffan WesterlundSärskilt yttrande av

föreslagitSummering: Utredningen har osystematiskt sättett
påstått syfte miljöbalken ochändringar i olika lagar i samordnaatt

Utred-miljösamordning den svenska rättsordningen.lagannan av
från flera felaktiga föreställningar förhållandetningen utgåtthar om

författningar. Utredningen harolika lagar och deras lägremellan
minst kravinte åstadkommit sektorslagar ställeratt somsamma

misslyckandet flera saker,miljöbalken miljöhänsyn och beror
lagstiftningstekniken viktig sådan. Det finns betydandeär envarav

i framtidenrisk för det blir rörigare och oklarare näränännuatt nu
vilka förfrågan regler gäller ochdet gäller när omom som vem,

förutsatt miljöbalkenutredningens förslag skulle gå igenom och att
lagrådsremiss våren 1997.blir ungefär i den upprättadessomsom

förslag i sina följas,Om ändå utredningens huvuddrag skulle är
fyra frånnödvändigt bort ytterligare lagar miljöbalken ochdet att ta

i ställning och ungefärliga lydelse de harstället dem samma somge
fyra miljöskyddslagen, lagenidag. De lagarna hälsoskyddslagen,är

naturvårdslagen.kemiska produkter ochom
Statsministern måste till regeringskansliet rniljösamordnasattse

kompetensutveckling inom kansliet.och sker Som det är äratt nu,
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svensktförbromsklosseneffektivastedenregeringskansliet
Rio-följdtillbehövsmiljöpolitik,dengenomförande avsomav

andraEG-miljöreglernaochmiljöpolitik samtEU:skonferensen,
åtaganden.internationella

Inledningl

ochdäromombeddagånger blivitfleraytterligare osssedan"Omsider,
hadeolägenhet,ochdenådagaladesmångfaldigt sätt manpå tunga som

förMenbön.bifall till denna attvårtgåvolagen,gamladenmed
herrbjödoförbliva,skallevärdligtdet,skulleomsorgsfullt göras som

skullefolklandifrånkunnigastedejämtehan vartlagmanBirger att
vadsåvarit ochhargammal lagbåde vadfastställavinnsiglägga attom

uppdragvårtutfördesamrnanfogas. Hanochstadgasbordelagi nysom
tolvpå månnämndsin hjälptillutsågochskyndsamhettillbörligmed en

ochlaggammalgranskatövervägt,hadealladessaSedan noggrant
ipå tinget,denkungjorde delag,och översettformulerat, sammansatt ny

tillstadfástelsebrevetUrangick. "sakenåhörande,deras som
Upplandslagenjl

utläsaskankriterier,deendaDet urdå det. somDet avvar
dettaochiMiljöbalksutredningen stortuppfyllsovanstående, avsom

0rdskyndsamhet,ordetsynnerhet ett numeraäri somdelbetänkande
otillbörlig.ordetföregåsborde av

detFörvärde.synnerligen begränsatharbetänkandeFöreliggande ett
intevi vetmiljöbalkstext,lagrådsremissens atttrotsfrånutgår detförsta

också dettasaknarVidaregranskning.lagrådetsöverleverivad den som
utvecklinghållbarochmiljöpolitikvadanalysegentligbetänkande av

lagkonstruk-påsigfärgatbrist harlagstiftning. Dennai formkräver avav
tionerna.

ansågflerainträffatdethadelagrådsremissen kom, ossså avNär som
huvudbetänkandet,tillförhållandeiändringarsånämligensannolikt, stora

höstenföljdlagstiftningutredningsarbetemånadersfleraresultatetatt av
förställetiUtredningsmannen, attmåste1996/97 överges.vinternoch

för fortsattförutsättningarnaMiljödepartementetinformera atthederligt om
dåvaldeförelåg,längre attintetidsramargivnainommiljöbalksarbete -

snickralåtatidkortsynpunkter extremtavseende experternasutan -

förklaradeochtolkadelandskapslagarSvenskaWessén:HolmbäckfrånHämtat -
Östgötalagen HugoUpplandslagen.ochserien:förstasvenskar,nutidensför

1933.UppsalaFörlag.Gebers
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ihop betänkande utgår från det miljöbalken förvikerärett nytt attsom som
miljöregler,andra inte bestäms.annatom

Resultatet härav utredningsarbete i föreliggandeär mollett samt
betänkande.

Meningsmotsättningarna miljöbalken kan svåra förstårunt attvara om man
inte dagligen fundera miljölagstiftninghar och sådan fungerar.över huratt
Motsättningama i i följandekan delasstort sett grupper:

A. Olika uppfattningar vad ska sådana miljökrav,underom som som
miljöbalken återspeglar ska några sektorer ligga utanför etc -
harmoniseringsfrågan.

Olika uppfattningar vilka grundläggande miljökravB. svenskom som
miljölagstiftning innehålla miljöpolitiska frågan.bör den-

uppfattningar själva lagstiftningstekniken,C. Olika hur görom om man
tydliga den lagstiftningstekniska frågan.regler klara och etc -

efterlevaOlika uppfattningar huruvida Sverige minimum skaD. om som
EG-anpassningsfrâgan.EG:s miljöregler -

främst aktualiserar också C och D. BDetta betänkande handlar Aom men
föremål för huvudbetänkandet och lagrådsrernissen. Alladäremot var nu

eftersomfyra frågorna ha behandlats redan i huvudbetänkandet, deborde
så frågan samladhör intimt med varandra och medsamman om en

form miljöbalk. inte löstemiljölagstiftning i Att huvudbetänkandetav en
uppgiftinnebar i för sig utredningen misslyckades med sin redanA och att

miljöbalkenvid och frågan förhållandet mellanhuvudbetänkandet, att om
inomi hundslagsmåloch lag stället kom avgörasatt ettannan genom

Miljödepartementet förloraderegeringskansliet, slutade i attatt genomsom
subsidiär miljöreglermiljöbalken ska bli B-lag, lag; lag baraen varsen en

miljöregler.gäller inte lag innehållernär annan
Konflikten lagstiftningstekniken B redan iden aktuellävenom var

princip intehuvudbetänkandet lika akut Denna konflikt iär ärmen nu.
politisk juridisk-teknisk, hur konflikten får ändå denlöses störstautan men
betydelse både miljösynpunkt och andra synpunkter.ur

införlivandeKonflikten EG-reglernas i svensk har bl.a sambandrättom
frågan lagstiftningstekniken, Antingenmed mycket ärom men avser mer.

utredningen och Miljödepartementet okunniga detäven mestom
på juridiska område, så i förseningsspelelementära detta eller deltar de ett

går Sverige in i försöka undvika uppfyllapå det längsta ska attut attsom
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biotopskydd,avseendedessagenomslagetochminimikravEG:s av
mycketochgrundvattenskyddluftkvalitetsnormer,vattenkvalitetsnormer,

annat.
här.måste kommenterasdockkänsligt änme,mig tillförDetta ett som

reservation ställerutredning ochideltar utanrättsvetenskapsmanOm enen
slagssigställerhanuppfattas ettkan detförslaget, att sombakomsig som

hållbart. Jag ärsynpunkter ärrättsvetenskapligafrånförslagetför attgarant
mittlämnaelleryttrandesärskildaskriva dettaantingendärför atttvungen

förordnatsjag hartillanledningnågonfinnasdock attmåsteDetuppdrag.
ärdessvärresomyttrandesärskiltblir detDärförsakkunnig. ettsom

eftertankedjupareskrivitsbetänkandetEftersom utanomfattande.ganska
förbetydelsesärskildfrågorantalrelativtinjag ettmåste noggrant av

detellerövrigt-irättsordningentill nuska ommiljöbalkhur anpassasen
tvärtom.är

detnågot,okunnighet ärdärför justocksåkänsligt somattLäget är
Ämbetsmän rodnainofficielltkan attutanpåpeka.godstrider atttonmot

därförfel,heltdet ärdede ävengör, vet attdemedge omatt somagerar
ja,ordningsiniheltför demså. Det ärför göraanställdade är attatt -

okunnigaskulle attdeMenhedrande. ensochursäktande attbåde vara -
erfarenhetheltsakkunnig, inteskymf. Som utansvårsådantantyda vore en

försökadockjagmåstekunskaper,justexaminationochundervisningi av
dejagvadremissinstanseroch troruppdragsgivare varabådeförförklara

kanproblemvilkaochbetänkandet,bakomförhållandena somverkliga
sambandharproblemochförhållandendessadeluppstå näräven aven-

oprofessionellt.Alltokunskap.med annat vore

Översikt2

iredovisasomfattningoch dessyttrandettillskäletgrundläggandeDet
utredningsarbetet.iproblemenbl.abehandlasDäravsnitt 3-5.

andraochvarandratillförhållandeförfattningarsFrågor om
avsnitt 6-ibehandlasbetänkandeför dettabetydelselagstiftningsfrågor av

10.
ll.avsnittibehandlasklararegelsystem ärochreglerBetydelsen attav

berörsbetänkandetochutredningsarbetetirealismgradenFrågan avom
också13,avsnittifortsätter12 ochavsnittiPuh somhjälpmed av

miljökonsekvenser.betänkandetsfrågangrundläggandedenbehandlar om
14.avsnittifinnsutformaskunnaskulleregelsystemettill hurförslagEtt

ordnaskulleprovisoriskthurtillförslag15avsnittiDärefter ett manges
imyndighetermellantillsynsansvaroch m.mprövningsansvarupp

analys.bättrepåavvaktan en



,
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Regeringskansliets bristande miljösamordning i avsnitt 16.tas upp
Avsnitt 17 utgör avslutning på yttrandet, i avsnitt 18 följsen ettsom av

kan göras remissinstansertest och andra angående huruvidasom av
rättsläget skulle bli klart och tydligt betänkandet, givetgenom
lagrådsremissen, det frågannär gäller vilka regler tillämpligaär iom som
vissa slags fall.

Om utredningsarbetet och betänkandets kvalitet

För förstå både detta särskilda yttrandeatt och utredningsförslaget,
limäste utredningsarbetet lyftas fram. Det fungerathar synnerligen

illa och verklig huvudfråga, nämligen miljöbalks förhållandeen en j
till lag, har skjutits iända tills Utredningensannan upp nu.
lagstiftningsteknik har lett till paragrafer och lagkonstruktioner, som
medför oklarheter tillämpare intestora kommer kunnaattsom
hantera omfattande förseningar, och utredningenutan har medvetet
bestämt sig för bortse från de tendenser har blivitatt mycketsom
tydliga i svensk rättstillämpning, nämligen förvaltningsdomstolaratt
lägger huvudvikten vid lagtext inteoch vid förarbeten.

3 Utredningsarbetet

Jag vill först utveckla min kritik det på vilketsätt utredningen harmot
bedrivits. Dess uppdrag skulle ha varit svårt även den hade haft fulltom

frånstöd hela regeringskansliet och de centrala myndigheterna, och även
utredningen hafthade tillgång till flera för arbetet adekvat utbildadeom

svårigheterna hör med de komplexa frågor skapersoner. samman som
regleras och lagstiftningsteknikmed sådan.som

Möjligen kan det förhållandet jag anlitats sakkunnigatt tassom som
intäkt för jag tillförabör kunskaper till utredningen.att I fall har jagvart
uppfattat min uppgift det sättet. Problemet då har uppstått inteärsom
bara utredningen har svårtatt kunskapsskillnader. Enatt andaacceptera
har utvecklats innebärande det inte bör det finnsatt nämnas att mer
relevanta kunskaper hämta vadän utredningen besitter,att samtidigt som
aktuella inte mellan skål och särskiltvägg är benägna tillpersoner ens att ta
sig ytterligare kunskaper. I synnerhet utredningsmannen har därtill saknat
förmåga skilja mellan vad är värderandeatt åsikter och vad ärsom som
fakta och teoretiska slutledningar.

Miljöbalksutredningen har aldrig sig i vad gällande rätt är. Densatt
har heller inte haft rimliga insikter miljöproblemen och hurens om om
problemen har varit i den rättsliga miljökontrollen. Det har varit en
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saknatundantagnågotmedsekretariatmedemnansutredning ett som
sådansaknarsjälvUtredarenmiljöråttsutbildning.modernrelevant

ochsvenskadenläsadettainte kompenserat attoch harutbildning genom
funnitsharutredarenområdet. Runt enlitteratureninternationella
uppgiftfrämstatill attmeddepartementsindividerskarasvärskönjbar synes

förs infackdepartementen,faller undersektorer,sådanaförhindra att som
mängdhaft störreutredningenDärtill harregler.miljöbalkens enunder

dehindraförsöka attsigharflertalet ägnat attexperter, varav
miljöbalkensunderförsföreträder,deintressen,ellerverksamheter som

derastillförsökatill attinsatsersinabegränsat attså deharEller seregler.
framgårvidare,harUtredningenbegränsas.interoller sommyndigheters
demTvå ärsakkunniga.haftbetänkande,dettatill tre avinledningenav

ochJustitiedepartementetochMiljödepartementetrespektivepårättschefer
utredningsarbetet.deltagit itid knapptpåhar senare

skrivaförsökaochlagarantalutgångspunkt ettatt taUtredningens var
vadvariti ställethadeutgångspunktnaturlig enbalk. Enidem ensamman

egentligen krävermiljöpolitikellerutvecklinghållbarinriktning annan
beaktatdeltbitvis ochinte änhellerhar annatDenlagsystem.ettav
samlatsystematisktinteDen harlösningar.ocherfarenheterutländska

praktikenifungeratregler harocholika lagarangående hurerfarenheter
det,kunskapersystematiskahänseendenmångai omdärmedsaknaroch

lagstiftningsförmetodteori ochgällerVadför.föreslår reglerdensom
intehuvudutredningen tagetöverförstår,jagsåvittutfonrming har,

i dessaoch prövatskrivetfinnaskanför detsigintresserat som
uppfattatden harför vadgått inutredningen somi stället harhänseenden;

ofta ärparagrafermed kortalagstiftningsteknik, somsvensksedvanlig
harUtredningenförarbeten.relevantalästinte harför denobegripliga som

byggsregelsystemhurgenomtänkt upp.inte anammat synenens

så härdetblevHur4

svenskadenfrånutgåttbl.ahar attmiljöbalkpåInriktningen en
reglersådanagällervadsplittradmycketochvarit ärlagstiftningen --

Vi kanåtgärdas.måsteproblemdetta ärmiljön, ettatt somrör samtsom
härmed,inteMenlagstiftningen.miljösamordning nogdettakalla av

sak.ochförreglerolikaoftadärtillharsvensk lag sammaen
nämnas skanågotAntamå här attsistnämndapå detexempelendaEtt

bygglagen,ochplan-vattenlagen,miljöskyddslagen,enligtprövas

2 1985.MichanekvidareSe
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naturresurslagen, kärntekniklagen och strålskyddslagen t.ex slutförvarett
för reaktoravfall likt det finns vid Forsmark, samtsom attnu en
avgörande fråga lokaliseringen,rör platsvalet. Här miljöskyddslagensäger

sådan plats ska väljas, där ändamåletatt kan uppnås med minsta intrång
och olägenhet oskälig kostnad. Vattenlagen däremotutan säger inteatt man
ska välja plats strider allmänna planeringsförutsättningar ellermoten som

vissa planer, heller inte plats syftetmot motverkar med vissaen som
områden skyddade enligt naturvårdslagen. Plan- och bygglagen PBL

däremotsäger får välja vilken plats helst, förutsattdockatt man attsom
platsen i och för sig lämplig för ändamålet.är Naturresurslagen ingenhar
egentlig lokaliseringsregel alls. Kämtekniklagen saknar lokaliseringsregler
och detta tidigarehar Kärnkraftsinspektionen tolkats det sättet, attav
den saknar befogenhet kräva utredning vilken plats,att ens en om som vore
den bästa säkerhets- och strålskyddssynpunkt. Också strålskyddslagenur
saknar lokaliseringsregel och detta har medfört Strålskyddsinstitutetatten
och regeringen gång tillät marklager för lågaktivt avfalletten uppe

Östersjönstranden till med motiveringen lagret borde ligga så näraatt
möjligt, så den radioaktivitetvattnet läckte sprids så fortattsom utsom

Östersjökonventionenmöjligt i recipienten. Detta innebärtrots attsom att
Östersjön.ska minimera tillförseln radioaktiva tillstaterna ämnenav

Det jag har beskrivit ingen satir.är Det så här svensk Gårär rätt är.nu
vi sedan till andra materiella regler lokaliseringsreglerän nämligen regler

aktsamhet, försiktighetsmått, förbud m.m framträderom om om en
liknande bild.

Denna redanröra är nämnts huvudanledningama till att ettsom en av
1985.3miljöbalksarbete inleddes. Den är beskrivennärmare Michanekav

Den blir i bestående Miljöbalksutredningensäven förslagstort sett om
skulle genomföras.

En bakgrund för miljölagstifmingsarbete måste rimligenettannan vara
behovet svensk till hållbarrätt utveckling och till olikaatt anpassa en
internationella överenskommelser, särskilt sådana folkrättsligharsom
verkan. Låt kalla detta miljömålsanpassning.oss

Till detta kommer, med särskild rättslig tyngd, anpassning svensken av
så inte pårätt den otillåtet avviker frånsätt EG-rätten. Det kan viatt ett

kalla EG-rättslig anpassning.
Det jag hittills har bordenämnt ha analyserats och lagts tillnoggrant

förgrund miljöbalksförslaget redan i huvudbetänkandet. Sá skedde inte. I
Miljöbalksutredningens betänkande SOU 1996:103 med förslag till
rniljöbalk kallas fortsättningeni huvudbetänkandet frågansköts upp

3 Michanek: Den svenska miljörättens uppbyggnad. Iustus förlag 1985.
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Samtidigtlag.ochbalkenmellanförhållandetangående gavannan
Beträffande skogendetta.motstridigaför synsättuttryckbetänkandet

för skogengälldemiljöreglerallautredningenexempelvisansåg att som
379,f och216del 11996:103SOUskogvårdslagenifinnasskulle s
SOUyttrandesärskildamittsegenomtänktillagivetvisvilket var

gällervadoklartdärför mycketblev bl.aFörslaget5491996:103 del 2 s
tillämpningsområdet.tillämpligskullemiljöbalkenvadfrågan varaom

arbete,fortsattautredningenstillfråganden överpraktiken skötsI vars
betänkande.föreliggandehäralltså utgörsresultat av

tilltillämplighetsormådemiljöbalkens ettknötHuvudbetänkandet
utvecklade dettautredningen,Enligtverksamhetsbegrepp. son1gemensamt

också"verksamhet"imotivering, inbegrepsallmännai sin
huvudbetänkandetiLagförslagetplanläggning.ochtillständsprövning

göraverksamhetalla atttill utövar utanaktsamhetsreglersinariktade som
detinnebärverksamhetenmellanskillnad somnågon om

ellerntiüöpåverkanutövandekallade1993Miljöskyddskommittén av
myndighetsutövning.

problemetlösaföri ställetkonstruktion. Menomöjlig attDetta envar
kundebegreppsbildning,avgränsandevälochbättre somengenom

tillämpningsområde,miljöbalkens togbestämmaföranvändas att
ntiljöbalkstexten.frånbegreppslagsbort dettaenkeltheltlagrådsremissen

talarmiljöbalkenregel iegentligord ingenmed andra omfinnsDet som
förgällerDenmiljöskyddslagen.medJämför dettaför.gällervad den
fördefinitioneninnågotSåverksamhet.miljöfarlig snart passar
lagävenmiljöskyddslagen ävengällerverksamhet,miljöfarlig annanom

lagstiftarnadeundantagen äregentligaEndasak.förgäller somsamma
bestämt.uttryckligen har

plattfonn,slagsdetförloradetekniklagrådsremissensGenom man
kunde bestämmas.tillämplighetfunktion ochmiljöbalkensvilkenutifrån

frånkaramellersvårareinteantagligen ändet att tadetta skett,välNär var
förefallakanvadmedMiljödepartementetfå varaattbarn somattett

i slagmeningdock den ettdessvärre3mening i 1 kapliten sombara en
reglerreservlag,tillmiljölagfrånmiljöbalkenförvandlade varsenen

sak.reglerarlagnågonsåtillbakaträder sammasnart annan

på resultatetinverkanUtredningsarbetets5

lagbearbetaarbetsstadiumtidigtutredningenbörjadepraktisk ettRent
teori.ochangreppssättförst arbetaförstället etti ut enefter lag, att

förslagframintresserad ettvaritutredningen attDärefter har mest av
ändamålsenligtsig förintresseratallsknappt ettigenom", ochgår"som
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förslag. Tankegången bakom detta har, såvitt jag förstår, varit det äratt
bättre för miljön med dåligt förslag går igenom, bra förslagett än ettsom

inte går igenom.som
Det närrmda är tankeväckande dilemma inte kan viftaett undansom man

vidare. Först måste emellertid dilemmatsutan klargöras.art
Huvudsakligen förefaller det bygga på utredningens uppfattningar om

vad olika fackdepartement kan tänkas kanske också vissa andraacceptera
och intressekonstellationer såsom Kommunförbundet. Särskiltorgan

tydliga har frontlinjerna i utredningsarbetet varit i förhållande till dem som
föreställer sig ha intresse "värna" plan- och bygglagen ochett dagensattav
planeringskultur, i förhållande till skogsbruket.samt

Detta del dilemmat.utgör Till detta kommer utredningen haratten av
hållit fast vid ineffektiv lagstiftningsteknik och därmed själv försvåraten en
modernisering lagstiftningen. Många förslag nödvändiga eller i vartav
fall ändamålsenliga förbättringar i lagstiftningsteknik har bemötts im.m

månden de huvudöver har kommenterats utifrån fångadattityd itaget en
det bekanta uttrycket "så brukar inte göra".man

Men utredningen har aldrig tagit reda konsekvenserna det "manav
brukar göra". I vissa hänseenden har sådana konsekvenser blivit sånu
tydliga, ingen efterforskning krävs. Dit hör Regeringsrättens idéeratt om

lagar främst ska tillämpas utifrån ordalydelsen i författningstexten,att en
konst Regeringsrätten drivitredan till för tidkort sedan oanade nivåersom
i riksbekantadet målet rörande nationalsstadsparken och Norra iLänken
Stockholm. Dit hör också Regeringsrättens vaknade intresse för vadsent
den uppfattar rättsgrundsatser och principer låt rättensattvara vara
tolkning i vissa fall kan diskuteras och dessas förhållande till vad
lagstiftarna "egentligen" sinamed lagar. Just detta känner till ochavsett
med Miljöbalksutredningen till. Men den problemetmöter attgenom
utarbeta sina förslag utifrån detsynsättet domstolarnaäratt som numera
"gör fel".

Jaha. Men de fortsätter "göra fel" d.v.s fortsätter tillämpaatt attom nu
Ärlag den skriven. inteär det driva karaktärsfastheten längre änattsom

vad alltigenom lyckosamt,är fortsätter konstruera lagattsom om man
utifrån tanken lagtexten saknar förstahandsbetydelseatt

Mer kunskaper utredningens krävs ocksåän det gäller minirnikravennär
för EG-rättslig implementering. Inte minst måste beakta EG-man
domstolens domar. Intressant här det faktisktär skrivs ganskaatt som
tydligt i förarbetena till den svenska anslutningslagen som jag berört ovan
och i sin elementär kunskapär inom EG-rätten angåendetursom
lagstifmingstekniken EG-regelnär berörd, helt negligerasären av
Miljöbalksutredningen. Jag motsvarande i mitt särskilda yttrandetog upp
1996 angående miljöbalksförslaget, jagoch konstaterar utredningensatt
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blevlandetföre detlagstiftningstekniken helt densammapå är attsomsyn
imedverkatJustitiedepartementetfaktumimedlem EU. Det att

egendomligt.förhållandedettautredningsarbetet ängör mer
förändring alls.ingenmiljöbalkdålig bättreså dilemmat änOch är en-

yttrande,dettautvecklas i slutetinledningen, ochframgårSom avsomav
lagrådsremissen och detistårför miljön dettill nackdeldet somomvore

centralasåvida inte deblir lagstiftning,betänkandefinns i dettaförslag som
samladmiljöbalken. Visst behövsutanförmiljölagarna läggs en

föreslagits.inte vad harrniljölagstiftning. detMen är som nu

författ-andramiljöbalk ochFörhållandet mellanII en

huvudfråganningar -

frågorna,grundläggandeigenom deinte tänktutredningenEftersom
remissinstanserfördet blir lättareJagjag dem här.utvecklar tror

Förstblir belysta.dessabetänkandetutvärdera taroch andra att om
sedanfrågor,lagstiftningsmetodiskagrundläggandejag upp

kärnfrågan,såoch det årregelsystemramlagstiftning, som
beskriver hurvarefter jagmiljön,speciallagstiftning ochnämligen

vilketsak,ändå berörahuvudsyftenolikahalagar kan sammamen
tillförhållandespeciallag ilaginte ärför skull görden att enen

intedensvårt ochsmulamånga tyckasförkanDetta somenannan.
avsnitt.dessahoppalugnt överkanslutsatserna,betvivlar

huvudsyftetillharEn lagföljande: attSlutsatserna är som
skogsvârdslagen,sommiljönbarareglera än t.exannat

bygglagen kanochluftfartslagen och plan-väglagen,minerallagen,
2. Enmiljöhånseende.speciallag ibetraktasautomatisktinte som en

miljön kan likareglera gärnahuvudsyftetillharlag att somsesom
andraharlagförhållande tillmiljösynpunkt ispeciallag somenur

fall bestämmai vilketLagstiftaren kan attfler syften.eller en
vidförelagvid sidanfulltgällamiljöbalk ska samtut av annan

normkonflikt.olösligannarsen

fori ochbakgrundlagstiftningsmetodikGrundläggande6 en-
lagarmiljösamordning av

bordeegentligenförutsättningarelementäramed någrabörjamåsteJag som
delutgjortborde hautredningen ochbättremycketbeaktatsha en avav

för arbete.dessgrunden
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Iagbestämmelser miljöområdet kan delas i mindre antalett
huvudtyper utgående från deras primära funktioner.

En sådan huvudkategori tillämpningsreglemaär eller reglerna närom en
lag tillämplig. Deär och vad, vilka fömtsätt-utsäger när, och under

tillämpasningar, övriga iregler lagen ska Särskilda frågor den störstaav
för miljöområdetbetydelse adressatema för ñnns irör de regler, som en

lag. Här har det till sig någottrasslat alldeles otroligt i miljöbalksarbetet
såsom i frågan huruvida regel för för enskilda,gäller myndigheter,en

både/och.eller
En huvudkategori sådana materiella regler bestämmer,årannan som

eller ringar in, det materiella fårrättsläget vad jag och inte i dengöra göra
fysiska verkligheten, vilka långteller hur gående försiktighetsmått måste
jag vidta för fåhuvud genomföra projekt, går denöveratt taget ett var
tillåtna för miljöpåverkan jag vill något, etc.gränsen när göra
Miljöskyddslagens för detta tillátlighetsregler; användsärterm synonymt
bl.a sådana materiella kravregler, aktsamhets- ochtermer som
förbudsregler etc.

tredje huvudkategori innehållerEn oerhört mycket har detsom
funktiondess bidra till genomdrivandet deårgemensamt att att av

materiella Särskilt viktiga sådana funktionernyssnänmda reglerna. är
förprövningen tillståndsprövning, koncessionsprövning, sådan
planläggning har etc, tillsynen att till, ochrättsverkansom se
genomdriva, olika regler efterlevs, sanktionema finns mångahäratt
typer och mycket Olika förfaranderegler har här änannat. stor meraom

Ävenindirekt betydelse, inkluderande regler talerättom m.m.
ersättningsregler föras hit, i avgifter ochkan synnerhet regler om
skadestånd, också regler förska bära kostnaden vad.men om vem som

Miljöbalksförslaget har regler hör till samtliga kategorier.dessasom
Sådana finns i många såsom skogsvârdslagen,regler s.k sektorslagaräven

kärntekniklagen Betydelsefullt förplan- och bygglagen, och andra. detta
betänkande dels hur respektive lagars regler respektive förhållerär typav
sig till miljöbalken till miljömålen,och dels huruvida lösningarna klara,är
enkla och effektiva eller i tillämpningenskapar osåkerheter medtvärtom

följandedärav förseningar och andra nackdelar.
synnerligenAllt detta viktiga samordningsproblem, lösandereser vars

anförtrott Miljöbalksutredningen, misslyckadesdär utredningenvar ,em
fiasko manifesteratsoch där dess har i och med detta betänkande.

4 Westerlund: Miljörättsliga grundfrågor 1987 30 ff.s
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sammanhangRamlagstiftning teknikens betydelse i dessa7 och den

överordnadså, grundlagenrättsordning normalt ordnad ärEtt lands år att
nivå förförordningsnivålagnivå, ochvarefter följer central enenen

Grundlagenföreskrifter.verksföreskrifter och/eller regionala eller lokala
bl.aRegeringsformens huvudregeldetta. ärreglernärmare attomger

sådan lagi i kanenskilda ska regleras lag,sådant gäller men ensom
bemyndigasregeringen bestämmermyndighetregeringen och attsom

regeringen utfärdafrågor fårföreskrifter. För vissautfärda ytterligare
lagstiftning kallasgått via Riksdagensdetta harbestämmelser utan att

restkompetens.regeringens
diffustganskaför flera kanramlagstzjining står sakerTermen varasom

renodladetill varandra. Den kanskei förhållandeavgränsade mest
vilkeninomlagstiftaren läggerdärrarnlagstiftningen denår ut ramen

detaljeradeutfärdamyndigheter fåroch/eller centralaregeringen mera
fallverksföreskrifter. I ärförordningar ochföreskrifter i fonn extremaav

praktiken karaktärenprecisering får då inågon form ochramlagen utan av
sådantkritiseratLagrådet tidigarefullmaktslagstiftning. harslagsettav

får betydelsesig till ramlag,kritik slutaAv kan ävendess att somenman
rimlig formmåste någonutnyttjats, habemyndigandeförst sedan ett av

substans.
många kallarform vadrenodladmindrevanlig,En avmenannan

påmateriella kravställerdär lagenramlagstiftning den,år t.exupp
omfattandeemellertid kräversubstitutionplatsval,försiktighet, etc, ensom

beslutstidpunktemasenskilda fallens ellertillpassning till detolkning och
preciseramöjligtsamtidigt detomständigheter, även ärfaktiska attsom

Äldreverksföreskrifter.förordningar ochreglersådana materiella genom
dåolägenhet,Sanitärreglerhälsovårdsstadgomasexempel är somom

så oftaanvändsinteenstandardregler tyvärrbetecknades term somsom
§och 5 lagen4-6 miljöskyddslagenexempelsentidanu. Mera är om

kategori redan lagensförKännetecknande denna ärkemiska produkter. att
gäller ocheffekt; derättslig d.v.soch ska ha,sådana har,regler attensom

föreskrifter harkompletterandeingaefterlevas ävenska omenvar,av
materiella rättslägetför ävenbetydelse dethar alltså omedelbarutfärdats

miljöskyddslagensfaktorvarit viktiga bakomharför enskilda. Detta en
läggerlageneffektivitet. Här kanrelativt höga sägatidigare att ramar,man

iregeringen ochvilkahålla sig, inomskatillämparnainom vilka samt
föreskrifter.får utfärda ytterligaremyndigheterfall centralaförekommande

bilavgaslag;5 198510 okt1985 lagrådsrernissyttrande 25 okt överLagrådets om
1797/85.dnrjordbruksdepartementets



Särskilda yttranden SOU 1997:32506

slåkategori materiella vida mycketDenna regler kan ärom ramarna
för mycket olikaolika vid olika tillfällen och i olika beslut, risk alltså

skatolkningar. Därför utvecklats tekniker med hjälpreglerhar det som
hanterarde tillämpar reglernainte bara hjälpa, hurrentav styra,utan som

1966:65 vissteImmissionssakkunniga SOUinnanförutrymmet ramarna.
blivit 5 §sedanvad gjorde, de utvecklade detde när som

tillåtlighetsregeln medmiljöskyddslagen. utrustade den centralaDe
tydliga.gjordesefter ändamålsövervägandenahjälpregler, strävade attsamt

motiveni Hjälpreglemaansåg sakkunniga skullesistnämnda görasDet
idagvioch handlar detin i själva lagtextendäremot kom om som

rimligtmöjligt, ekonomiskt möjligt ellerteknisktbetecknar samtsom
hjälpregler§ miljöskyddslagen blev sedan dessamiljömässigt motiverat. I 5

styckenahållen 2 och 3relativt allmänt lagtextutformade som
förarbetsuttalanden.omfattandekombinerad relativt tydligamed men

därtill hurlagstiftaren här lagtMed andra ord har angettut menramar,
ramar.7 Därigenom ökasinnanför dessaorientera beslutenskaman

för inteför fritt skön sägaeftersomrättssäkerheten, attutrymmet
åtminstonei principSverige teknikengodtycke minskas. I har använts

miljöskyddslagen. kapitel skulleMiljöbalksförslagets 21969 isedan
förebilden.låt blevtill detta det sämre änmotsvarighetutgöra attvaraen

utanförocksåslå igenommiljöbalkens miljökrav skaNär säger attman
kapitel.2alltså inte uteslutande dessmiljöbalken, bl.a menmanmenar

materiellaför lagstvâ viktiga hurDärför minst komponenterär en
fungerar, nämligenregler

sådana och uttrycksbestämshur0 somramarna

innanför och uttrycks.bestämshur handlandet0 ramarna

ovanståendemåsteska samordnas,miljöbalk och lagNär annannu en
innehåll,visstaktsamhetsregler harEftersom miljöbalkensbeaktas. ett

6 analytisk lagkommentarMiljöskyddslagen EnSOU 1966:65 200 Westerlund:s
Göteborg 1990 133.s

7 1975, 87 ff.Westerlund: Miljöfarlig verksamhet s

8 ökar kontrollennaturligtvis lagstiftarnadenna teknikEn effekt är att avarman av
tydliga reglersålagstiftarna äventillämpas, utöverhur lag somramar geromen

innanförbeslutamöjligt för hur ska ramarna.man



SOU 1997:32 Särskilda yttranden 507

anledning någon miljöreglerfinns det ingen rimlig lag ska ha medatt annan
minirniramarnaambitionsnivå, heller inte aktsamhetsregler därlägre

innanförannorlunda. Inte heller bör handlandetbestäms och uttrycks
Vipå i miljöbalken. kanbestämmas eller uttryckas sätt änannatramarna

följandefånga detta i tes:upp

från materiellaavvikelse i speciallag miljöbalkensVarje en
medför för beslut enligtutformning riskbestämmelsers att ett

miljöbalkenblir det skulle ha blivitspeciallagen änett annat om
direkttillämpades.

olikaanvändermiljöbalken och speciallagbetyderDet att enom
sannolikhetenspråkbruk, i sina materiella regler,regelteknik, olika äreller

också tillämpas olika.för destor att
naturligtvis i sin följandeföljerAv detta tur tes:

miljöbalkensska avvika frånspeciallags materiella bestämmelserEn
endastmateriella bestämmelser ochutformning motsvarande om,av

ambitionsnivå intemiljöbalkens krav ochmeningendet är attom,
slå igenom inom sektorn.ska

varvidfrån speciallageninte miljöregler bortDet betyder tasatt om
så måste speciallagen använda exaktgällermiljöbalkens regler samma

ska undantassåvida inte meningen sektornmiljöbalken, ärregler attsom
till och skamiljöbalken syftarfrån miljöpolitik,delvis denhelt eller som

ochuttryckssätt i miljöbalken,däremot haruttrycka. Om ett annatettman
sannolikhet olikakommer med allrai lag, störstauttryckssätt annanen

inteolika miljökrav,i sin innebär det blirutformas, vilketpraxis tur attatt
samma.

finnaskanminimikrav. Att detjag behandlar gällerObservera detatt nu
i vissademrespektive preciseramed krav,behov längre attattav

avsnitt 14 nedankallas iför sakriktningar vissa sektorer äretc, en annan
komplementregler

.

normkonflikter8 Regelsystem och

ellernämligen landets lagsystemidelEn lag störreär ett system,en
1734 års lag byggerlagnivån finns många lagar.rättsordning. På

utanför balkama.kommitalltfler lagarsedan harbalkar, och
varandra,förhåller sig tillinget lagarRegeringsformen hursäger menom

fleratvå ellerlag. Närendast kan ändrasdäremot lagsäger att genom
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konfliktenförefaller i konflikt varandra, måsteförfattningar medvara
ñnns,för sådana normkonflikter intesärskilda bestämmelserlösas. Och när

finns odiskutabla principer for hurundersöka huruvida detmåste manman
princip,sådanobservera ordet odiskutabla. Enkollisionernalöser som

specialis-framträdande i utredningsarbetet, lexroll ärhar spelat en
princip haralltså speciallag allmän lag. Enprincipen, överatt tar annan

tidigare lex posterior.lagvarit lag övertaratt senare
obefmtlig.varit ytlig för intedetta har sägaUtredningens analys attav
måste detska aktualiserasprinciper huvudsådanaFör över tagetatt

Troligen harolöslig.normkonfliktföreligga som annars voreen
misstagetlagrådsremissen begått det elementäraochutredningen att

fornormkonflikter i ställetsektorskonflikter och sedanförväxla och att se-
normkonflikt utgått frånvad utgör ensom -

revirfackdepartementens0
ansvarsområden,myndighetersinte alla centralavissa men samt0

lagstiftningenbefintligahos denstrukturen0
finns lagföljande detförklara på Antaförsöka sätt.Jag ska att en om

finnssamtidigtdetbilaralla skabilar stadgar attsvarta, samtatt varasom
riktigDettaxibilar måste gula. ärallalag säger att envarasomen annan

gårbestämmelserlagensinte dennormkonflikt. Den kan lösas utan att ena
förtillämpastvå principernamåste alltså någon deHärföre den andra. av

taxibils fårg ska kunna göras.vissrättsligt ställningstagandeatt ett om en
framförastrafik måstealla bilar ibilarlag sägerAnta attatt en omnu
denbrottsbalkenlag kallad sägerförsiktigt, och att somen annan
föreliggerför mord. Härmänniska ska dömasuppsåtligen dödar en annan

obetydligt antalbegås ickenormkonflikt. Mord kanolösligingen ett
för bilar ochdet finns laganvändning bil endast Attärsätt, ett. enavvarav

lagtill betrakta dennaanledninganvändning intekanderas att somvara en
så densåledes intetill brottsbalken. Deti förhållande ärspeciallag att som

ochhonomtillbakauppsåtligen sin backar överbil körmed över granne,
har dött,gånger tills säkertantalsedan manövern ett grannenupprepar

justspeciallag för hurdärför finnsmordåtal bara detslipper undan att en
bilförarenförmateriella rättslägetinnebär detanvändas. I ställetbilar ska

livetfårinte medvetetförsiktigt, dels hanska köradels han taattatt av
sätt. Ensig bilen ellermänniska vare medbestämdnågon annatannan

från reglerautgårmord,från förhindra bl.autgårlag attatt en annan
bilar.framförandet av

finnstaxibilsfalletvarandra ifrån Jo,skiljer exemplenVad en
tillämp-Billagensnämligen bilars färg.faktor regleras,somgemensam

tillämpningsområdetaxibillagensbilar, medansamtliganingsområde täcker
därför dentillämpningsområde,innanför billagensliggeroch hållet atthelt
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bilar fallertäcker del alla de under billagen och därtillen som gerav en
just bilarnas färg.regel om

döda-grannen-fallet de två lagarnas tillämpningsområde baraI täcker
skillnaderna. brottsbalkensdelvis varandra. Detta Enär är attannanen av

utgår från ejfekt för sådan människastillämpningsområde eller risken en
till uppsåt beträffande vållande till döddöd kopplad eller annans

trafiklagstiftnings tillämpningsområde utgår frånvårdslöshet, medan ett
framförande fordon.handlande av

uttryckt: Om lag A och lag exaktAnnorlunda sägeren en annan om
nomtkonflikt.föreligger olöslig Om däremotsak icke-A,säger ensamma

sak, kansak och Blag A sägersäger en annan om sammaen om en
bli Och lag A och lag AA, kanbeslutet AB. sägersäger annanom en en

inte intebli inte A och B och AB.beslutet AA men
följande: Ommiljörättsliga området vanliga varitPå har detdet svenska

tillämpningsområde eller delvis olikadelvis olikatvå antingen harlagar
situation intebådas fullt så vissså gäller regler längeutgångspunkter, ut en

fallnormkonflikt. miljörättsligt exempel medpå olöslig Ettbjuder enen
fanns tid, ädellöv-går före allmän lag under denspeciallag när ensom

hänseendensamtidigt skogsvårdslag. I degällde medskogslag somen
före skogsvårdslagensgick denna lagädellövskogslagen reglerade,

inte skullemåste så för detbestämmelser ochmotsvarande göra att
normkonflikt.° alltså för allSkogsvårdslagen gälldeolösliguppkomma en

skogsmark,för dennaädellövskogslagen gällde delochskogsmark, en av
inte täcktes skogsvårdslagen.inte för någon mark avsommen

Justitiedepartementetssida frånkortfattad promemoria drygtI enen
maj 1997till Miljöbalksutredningen omnämnsgranskningsenhet ställd

för sinställde sigegentlig Utredningsmannenanalys.dessa problem utan
uppfattningenutredningssammanträde 29 maj 1997 bakomdel vid attett

konstitutionen helt enkelt intejuridiken svenskaoch denrättsvetenskapen,
miljölagRiksdagendemokratiskt valda bestämmerdenmedger attatt en

verksamhetsfonn, ellerhandlande, ellertillämpas,ska även ett enenom
lagstiftning.föremål förnäring, blir annan

fall skulleskulle såutredningsmannen här ha I rättsveten-Anta rätt.att
deoch/eller grundlag så outvecklade,juridiken svenskskapen, attvara

för hållbargenomföra miljöpolitik klaraSverigeförhindrar attatt enen
utveckling.

förhindrad utfärda lagarinte RiksdagenMen grundlagen ärsäger attatt
hanteringentill reglerasyftar till skydda miljön ocheffektivt attatt avsom

står inget idär denJag har letat, vägen.naturresurser. men

9 uppbyggnad 1985 13.miljörättensMichanek: Den svenska s
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definierarefter vadvidare letat grundlagsbestämmelserJag har somsom
speciallag inget hittat.med allmän lag och menmenas

lagfunnit grundlagsbestämmelserjagInte heller har att senareom en
förhindraddärförtidigare och Riksdagen skullemåste lag,över attta vara

ändras. Detgälla ända till den lagen ärtidigare lag skabestämma attatt en
inteRiksdagen harska Endastbestämmer hur detRiksdagen vara. omsom

detolöslig normkonflikt sedan uppkommer,därtill ärgjort detta, och en
företrädeprinciperna speciallagsnågon två omtillämpa dedags att av

företräde.lagseller om senare
derogationsreg-slutsatsen dessa s.kvarit lätt drahar detDäremot att att

förtillvid normkollisioner,ska äralltså principerna hur göraler, manom
lagstiftarna har dennai fall där intevägledning de gettatt ge en

någraintepå dessa principer är0rd tyder alltvägledning. Med andra att
ohanterligt läge.förregler hanterarättighetsregler, att ettutan annars

inte har stadgatför situationer, där Riksdagentill endastAlltså deär om
emellan.förhållandet normerna

normkonflikter.olösligavid falltvå principernaDetta rörde de av annars
miljöbalkdet gälleregentligen ingen betydelsestörre närDet har dock en

exempelvis vissarättsordning. gällernationell Idagfunktion ioch dess en
kemiskamiljöskyddslagen, lagensåsommiljövården centrala lagarför om

sådantförnaturvårdslagenoch ävenhälsoskyddslagenprodukter, som
uttryckligen haretc intesektorslagarlag s.kfaller under annatomannan

hälsoskyddslagssfár,bl.aVi kan talabestämts. enom en
naturvårdslagssfär. Dekemikalielagssfarmiljöskyddslagssfär, och enen

inte varandra helt.täckervarandraöverlappar men
påinverkan,risk förinverkan, ochHälsoskyddslagssfáren bestäms av

omgivningen,omständigheter i dentill följdmänniskors hälsa yttreav
Vattenkvalitet, buller,följer luftkvalitet,hälsoriskernaoavsett avom

inverkanhuruvidabetydelseliknande. Det saknarstrålning eller annat
kraftledning.flygplats ellerfrån diskotek, motorväg,härrör ett enenen

syftande skydda hälsan.regler tilländamålprimäraLagens är attatt ge
nämligenfaktorer,något annorlundaMiljöskyddslagssfären bestäms av

miljönanläggning inverkaeller kananvändning mark, byggnad somav
andraföroreningar ellerolika formeravloppsvatten,eller hälsan avgenom

tillämpningsornrådetlagstiftarna medvetet begränsatimmissioner. harHär
störningsforrnertill vitt spektrumstörningskällor ochtill fasta ett menav

tveklöstMiljöskyddslagen idagstrålning.joniserande äruteslutit bl.a
skogsbruk,järnvägar, jordbruk,flygplatser,tillämplig på vägar, gruvor

industri ochfrån såvälavloppsvattenmineralbrytning, utsläppoch av
från hushåll och kommunerflygplatser etc.som
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detfaktorer. Härytterligare andra ärKemikalielagssfären bestäms av
lagstiftamasvaritkemiska produkter harhantering och import somav

skogsbruk, jordbruk,idagtillämpligregleringsmål. LKP tveklöstär
ochkärnkraftverk,järnvägar,industrier,hushåll, alla slags vägar, gruvor

miljö-parallellt medtillämpligLKPmineralbrytning Lika tveklöst äretc.
nödvändigtlagstiftningsteknik ansågs detföljd dennaTillskyddslagen. av

nämligen livsmedel,frånundantas LKPskullesärskilt vadatt somange
fodermedel etc.

speciallagstiftning miljönochS.k9

någothuvudsyñenmiljöskydd, andrashuvudsyftedel lagars är annatEn

speciallagstifmingrörandeihop medsfärer synsättgår då dessaHur m.m
Är väglagen, ellerförhållande tillspeciallagstiftning imiljöskyddslagen
tvärtom

vimiljörättshistorien,Går vi tillbaka iegentligen fel ställd.Frågan är ser
ochkoncessionsnämndsbeslut vågarrörfinns antal gatordet ettatt som

miljöskyddslagenenligtskadeståndsdomarfinns äldredessutom som
gällerMotsvarandemiljöskyddslagen.tillämpningbygger aven

och väglagenmiljöskyddslagenavgränsning mellanendaflygplatser. Den
förbudmiljöskyddslagenstycketvarit 6 § 3luftfartslagen harrespektive

iharför har prövatsutfärdas bl.ainte vägstycket kanenligt 6 § 1 som
Högstaavgörandediskutabeltmycketordningsärskild samt ett av

§och 13miljöskyddslagenmellan 4 §förhållandetrörandedomstolen
fram.också längresomväglagen nämns

Är miljöskyddslagensgivetvis inte, eftersommärkligt Nej,detta
primäraluftfartslagensväglagens ochmiljöskydd, medansyfteprimära är

ochkommunikationssystem,för vissa slagsreglervaritsyften att ge
expropriativ lag.därutöverväglagen är en

möjligen kunnat sägasdå miljöskyddslagenmiljösynpunkt harUr vara
medanluftfartslagen,ochtill väglagenförhållandespeciallag i ur

ispeciallagluftfartslagenoch ärkommunikationssynpunkt väglagen
6 § 3förklaraockså kanvilketmiljöskyddslagen stförhållande till

inteterminologin hardenfiguren nedan. Menmiljöskyddslagen. Se
detta berorrelationer, ochförmiljörättsvetenskap dessai svenskanvänts

speciallaglag ochallmändiskutera vadonödigt ärförefallerdet attatt som
Detnormkonflikt uppkommer. ärolösligingendärsammanhang,i sådana

innanförhållethelt ochsyften liggerlagssammanhang,i andra närbara en
inte ärsamtidigtsynen,lagensför andraden normernasomramarna

medexempletisåbetydelsesådant harförenliga, somsom

l7 17-0268
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skogsvårdslagen och ädellövskogslagen, och i det påhittade exemplet med
lag bilar och lag taxibilar.en om en annan om

| |Infrastruktur
| |vågrätt
| |väghållning

l |

ras| I |Stör- Immissioner
| ning I |Miljöskydd
es lNaturvård

| IResurshushållning
|Imp1em. lEG-reglerav
m;

Figuren visar väglagen reglerar form markanvändning,att en av
bl.a sådana effekter förkan vilka miljölagarna harsom ge

tillskapats. frågorVäglagen reglerar infrastruktur, vågrättäven om
och väghållning. inte miljölagama. å andraDet Dessa reglerargör

frågorsidan miljön och huruvida dessanaturen oavsettom m.m.
påverkas eller Den faktorn ärvägar annat.av av gemensamma
störningar i vid mening där miljön denkällan,vägen är
mottagande.

måste till syftena sådantDärmed vi tillbaka med miljöbalken. Ett
måste bidra till genomförandet miljöpolitik.svensk Menantas attvara av

syfte åstadkomma miljösamordning lagstiftningen.ärett annat att en av
egentligen miljöpolitik varit otydligt ochVad svensk har längeär ärsom

någonsin, eftersom regeringskansliet någon enhetligosäkrare inte harännu
sådan officiellainte den svenska miljöpolitiken där någon tydligspelarens
roll flertalet fackdepartement försöker hindra miljölagstiftning skautan att
gälla inom områden. återkommer därtill avsnitt Menderas Jag i 16 nedan.

jag minimum lågredan påpekat, borde de målsättningarettsom somvara
bakom miljöskyddslagen och miljöfarligalagen hälso- och samtom varor,
det har stöd i Rio-dokumenten, EU:s miljöpolitik och detsamtsom som
åsyftas EG-miljöreglema, kunna ingå i svensk miljöpolitik.antasgenom
Ytterst skulle detta gälla hållbar utveckling, något i sin kräverturen som

°ekologiskt hållbart samhälle.ett

° Jfr yttrande i SOU 1996: 103 527.mitt s
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beroendehållbarhetekologiskförutsättningarna för ärMen ytterst av
tillgångenmiljön, ochtillståndet imiljön,händer i denvad yttre avavsom

på naturresurser.
miljölagstiftning.förståkunnaför skaavgörandeheltDetta är att man

definition,mångfald per ärbiologiskbevaramiljömålenOm är attett av
sak,mångfald ochbiologisk ärofrånkomligt oavsettdet omatt sammaen

mineralbrytning,flygplatser,från järnvägar,skulle kommahoten
bilkörning ellervid stränder,byggandekärnkraftverk, sommarstugorav

återfinnshälsoeffektemamed hälsansakprecisDet ärannat. somsamma -
handlingardehyserdär den andra ändenskeende,i änden ett somavena

hälsoeffekter.kan ge
litteratur. Det ärmiljöråttsligåterfinns iinget DetDetta är nytt.

tänkande, ochMiljöbalksutredningensisaknastrivialt. Men detegentligen
diskussioner ochmärkligatidvis ganskaockså i desaknasdet

miljöbalkarbetetden tidutvecklats underharpromemorior, ensomsom
förhållandet mellanskullefunnits där,tänkandetpågått. Hadehar

föreslås.vadannorlundabli helt änlagmiljöbalken och nusomannan
Miljöbalks-frånhärröramaj 1997promemoriaI uppgessomen

föravseddochdiarienummer attMiljödepartementetutredningen och utan
behandlasbralagrådsremissen ärriksdagsmänbl.aövertyga attom

skullemiljölagutfärdaomöjligtdetproblematiken att somenvoresom om
berorutfärdades. Dettalag attgälla, även senareannanom

föreslagitproblematik. Ingen harfelbeskriver attpromemorian en
hardäremotVadupphäva. Ingen.omöjligskamiljöbalk att somvara

reglersådanasamlamiljöbalk skaiföreslagits år somatt enman
minimikrav medställeråtminstoneellermiljökraven,bestämmer upp

miljöpåverkanorsakardetmiljön,påavseende oavsett ensomom
inte.lag ellerfaller underdärutöver annan

kemiska produkter,miljöskyddslagen, lagenbl.aSå det medär om
idag.naturvårdslagenochstrålskyddslagenhålsoskyddslagen,

regleraförefallakandehuvudsyftenolika ävenkan haLagar sammaom
företeelseellerverksamhetslags

miljöanpassningmedsysslatskulle haMiljöbalksutredningenEftersom en
miljöperspektiv. Densitt arbete iinhaborde den ettsvensk rätt, sattav

rättsreglerlandssystematiseragår brafunnit detfalli så ha ettskulle attatt
syften medreglerskombineramiljöhänseende. Det göri attman genom

utifråndemgårändå så detrniljökonsekvenser, sorteraderas gottmen

tidskrift 1993:1.Miljörättsligperspektiv. IMiljörättsligtWesterlund:T.ex
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miljökontrollsyfte. Miljökontrollen placeras då i Utanför dettaett centrum.
kretsar.läggs antal Centrum återspeglar då det centralaett mest av

miljörelaterad lagstiftning såsom bl.a miljöskyddslagen, lagen kemiskaom
produkter, hälsoskyddslagen, naturvårdslagen, m.fl.strålskyddslagen De
har varit förtänkta gälla sådant faller under lagar. Deäven andraatt som
har lite förenklat beskrivet mycket tydligt direkt tillämpnings-ochett
område eller riktas in på, framför fysiskarör, allt den miljön,yttresom

människans fysiska miljö, riskerna föräven människors hälsa omgiv-men
ningshygien, miljömedicin m.m delvis säkerhet.ävensamt

därutanförI kretsen kan vi sådanaplacera lagar vattenlagen,rörsom
skogsvårdslagen, lagen skötsel jordbruksmark, plan- och bygglagen,om av
naturresurslagen, gruvlagen, minerallagen, vissa torvfyndigheter.lagen om
De har bl.a det fundamentalde medrörgemensamt, att naturresurser
betydelse för förutsättningarna för hållbar samtidigtutveckling, därsom
reglerade åtgärder typiskt sådana miljöeffekterverksamheter och sett ger

egentligen i innersta cirkeln.hör hemma densom
periferI tredje krets kan vi väglagen, ellagen,placera bl.aännu meraen

expropriationslagen, rörledningslagen, luftfartslagen, järnvägslagen och
infrastruktur.anläggningslagen. Flertalet dessa har mycket medgöraattav

från expropriationslagenBortsett har dessa lagar också det gemensamt att
sådant åtminstone typiskt sett sådana miljöeffekter,de reglerar som ger

egentligen inom innersta cirkeln.kan regleras densom
fjärde vi sådanaI krets kan placera bl.a lagar kommunallagen,en som

förvalmingslagen, rättegångsbalken alltså lagar helt andra primäramedetc;
syften påverka miljöförutsättningarna för hållbar utvecklingän att menen
vilkas tillämpning ändå medföra direkt indirekt miljökonsekven-kan eller

ser.
författningar tidvisI den femte kretsen kan vi placera åtminstonesom

indirekt vid sitt genomförande återverkan medmycket kanmen ge
på övergripande målet alltså miljökonsekvenser.avseende det bl.a

miljörättsforskning huvudsakSvensk avseende olika regler har i
inre forskningbegränsats till de kretsarna. Huvudorsaken dennaärtre att

åtminstone följande två utgångspunkter: antingenvanligen har haft en av
miljöskyddssyften, typiska förekommande ellerlagars eller vanligt mer

miljöeffekter vissa åtgärder. Ochmindre direkta slags verksamheter ochav
innehåller i huvudsak åtgärder ochdessa kretsar lagar reglerartre som
typiskt påverka Samtidigt skiljerverksamheter kan miljön direkt.settsom

från två utanför isig miljökontrollcentrum de liggande cirklama det att

2 tidskrift 1993:1.Westerlund i Miljörättslig
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olikaregleringenallsidigainte denprimära,där detmiljökontrollen är av
verksamheter.slags

ochvägnäthuvudsyfte åstadkommatillsålundaharväglagEn att
kommunikationer.förinfrastrukturåstadkommasyftebakomliggande att en

effektivåstadkommahuvudsyftetillharskogsvårdslagEn att
liknarhuvudsyfteluftfartslag harskogsråvaruproduktion. En ett som

miljön. Attreglerahuvudsyftetilldessa harIngenväglagens. attav
landet harbl.a konsekvensi dessa lagarändå finns ärmiljöregler attaven

inklämmer"vanligt"varitdet harmiljöbalk ochsaknat attatt manen
problemocksådettaMenoch ärlite här ettmiljöregler somvar.

sig.underkastaintetill för lösamiljöbalksarbetet är att -
miljön ochhuvudsyfte skyddatill attdäremotmiljöbalk har attEn

medhörhushållning medsådanåstadkomma naturresurser ensammansom
speciallaglikadärmed gärna sägasutveckling. Den kanhållbar urvara

till sektorslagarna.förhållandeimiljösynpunkt
ochlagi allmäntänkandetdet gamlaexempelSamtidigt visar dessa att

miljöområdet.gällerdetsärskilt adekvat närspeciallag sällan är

tillämpningsföreskrifterandra lagarsochFörhållandet mellan lagar10

förordninglagsmedlagkorsaKan annanenenman

skogsvårdslagen,såsom väglagen,verksamhetslagiregelEn t.ex en
automatisktintealltsåhälsoskyddetmiljön eller ärluftfartslagen rörsom
miljöregler.miljöbalkenstillförhållandespecialregel iobevekligtoch en
därför ingetDet ärskahur detbestämmerlagstiftarenDet är vara.som

EG-reglermiljöpolitiken ochfrån attkanskebortsetthindrarsom
Svenskmiljöbalken.frånundantaglagstiftaren bestämmer om

ianvänderMångapå detta.exempelantalmiljölagstiftning har ett
lagstiftarenalltsåurkopplingsregler. Det äruttrycketsammanhanget som

någrainteochgrundlagenhinder inågotintedetta,bestämmer om
rättsprinciper.generella

oklartganskastycke3 § l sägskap attlagrådsremissens lI en
miljöregler.motsvarandeföre miljöbalkensgårlagimiljöregel annan

lagrådsremissenSåkunnat göra tvärtom.hadeJuridiskt sett somman
andrafinnasskafall detför vilka slagslagstiftarna bestämmaskrivits, ska

Miljöbalksutredningenjust dettaDetmiljöbalkens. ärmiljöregler än som
föreslå.skanu

till dettaintefel, och sedan rättatförst tänktdärvidUtredningen har
visserligendetfrån antagandetnämligenutgickUtredningen attordentligt.

miljöbalken däremotmiljöbalken,speciallag överså attär taratt menen
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tillämpningsföreskrifterskulle speciallagens alltså förordningar ochöverta
verksföreskrifter under speciallagen Enligt inte smickrande,helt men

synnerligen trovärdiga, rykten vidare ansvarig jurist pâdessvärre ska en
Miljödepartementet i för uppfattningensammanhanget ha uttryckgett att

skyldigregeringen respektive sektorsmyndighetendetta bl.a betyder äratt
tillämpningsföreskrifter tillutfärdartillämpa miljöbalken dennäratt

tydligen före speciallagen imiljöbalken skulle gällaspeciallagen. D.v.s
tillämpningsföreskrifter utfärdassamband med att

specialförordningriktigt miljöbalkenDet kan överatt tar somenvara
miljöregler går före miljöbalkens,utfärdats lag,har under omen vars -

i specialförordningen, uteslutandedet gäller sådantendast sommen om -
alltså inte speciallagen. Iregeringens restkompetens byggerbygger

regeringen utfärda förordning underövrigt det stolligt. När skaär enen
föreskrifteringetförordningen i delarramlag, dessa nämnareänär annat

i Så ramlagensådant redan reglerat rarnlagen. ärär enomom som
miljöbalken, naturligtvis ramlagensspeciallag och ärövertar

till speciallagen ochtillämpningsföreskrifter regler hörsätt somsamma
miljöbalken.därför övertar

särskilda yttrandeförolämpar läsarna dettaFrågan jagär genomavom
jag risken.med några exempel,utveckla detta taratt men

enligtspeciallag. Då gäller, detfinns miljöbalk ochAnta detatt avenen
miljöbalken.speciallagen föreutredningen accepterade resonemanget,

förordning tilltillämpningsföreskriftdärefter utfärdasAnta detatt en
något oklaraenligt utredningensDå emellertidspeciallagen. gäller
förordningenmiljöbalken, förförordningen, detskrivning inte utan som

miljöbalken inte förenliga.förordningen och ärreglerar, om
utfärdaralltså också myndighetskulle betyda denMärkligt. Det att som

"förlorar till miljöbalken, kandärmed mark"sin specialförordning, och
"sin"upphävaföreträde helt enkeltåtervinna "sina" reglers attgenom

före miljöbalken.åter i speciallagen gällerförordning. då viFör är att
hurEller

teoretiskt skullesvårhanterligt lag överblirDet tarent annanenom en
bestäm-tillämpningsföreskrifter, inte lagensden andralags egnamen

preciseras medmiljöbalken ska kunnamelser. Observera här ävenatt
förordning undertillämpningsföreskrifter. då det skulle kommaAnta att en

sådant,rörandeutvecklar aktsamhetsregelmiljöbalken så sägaatt ensom
skogsvârdsförordningen. Antaberörsäven attt.exavsom

förutan mycketmiljöbalken miljöförordningeni själva äraktsamhetsregeln
relativtskogsvårdsförordningen för skogens del ärhållen,allmänt attmen

går föremiljöbalkentolkningenmedprecis. Inte skulle väl, attens
överfallförordning i sådantmiljöbalkensskogsvärdsförordningen, taett

öververkligen miljöbalkenskulle dåMen ta
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förordningarochrelationer mellan lagarVi tänka slagskan tre m.m.oss
bredvidförordningbredvidhorisontell lag lag,förstaDen är en

förordningvertikal lag överandraFörordning etc. Den överär
förhållandethorisontelladetLagrådsremissen har bestämtverksföreskrift.

vikermiljöbestämmelsersubsidiär dessmiljöbalken tilldärvid gjortoch
stridainte fårförordningi lag. Attför miljöbestämmelser motannan en

också klart.grundlag heltegen" eller är"sin lag mot
Återstår utredningenjagdiagonala. Härtredje relationen denden tror-

förefall gârhuruvida i det lagfel. Den handlartänkte att annan,enenom
tillämpningsföre-före första lagensgår densubsidiära dettalagenden trots

skrifter.
vika för"speciallag" skulletillämpningsföreskrifter underTanken att en

riskhuvudvärk,i lag riskerarstår allmänt bestämtvad engeannansom
konklusionenlogiskafall i för sigi så ochinför den atttilltarsom

detmiljöbalken,ställningsäkrareskulle haskogsbruket gentemot omen
skogsvårdslagen.tillämpningsföreskrifter tillutfärdadesinte

också förslagenräcker till,kunnande inteutredningensDär stannar

bjuderproblembeskrivningroandeegentligen ganskaeländei sittEn
metodenbeträffande tänkbaraföljande denskriverpå, denutredningen när

miljö- ochborti regelsystemetharmoniåstadkomma taattatt genom
eftersomcitera,jagfrån all lag årnaturresursregler atttvungennuannan

hänvisa till:sidnumreringtilltillgångvi inte har att

bestämmelserdock demetodsvårighet med denna är"En att som
miljöbalken.syftesiclvidare änofta harberörs ett

ändrasfinnas kvardärför ofta behövaskulleBestämmelserna men
ochmiljö, hälsaskall tillföreskriver hänsynså de inte tasattatt

omfattandekrävaMetoden skullehushållning med naturresurser.
skulleLäs:bestämmelserantalmycketanalyser stortettav
Vikommentar.området min ärpåkunskaperomfattandekräva -

På grundmiljön.skullemetodenövertygadeinte att avgagnaom
metod."dennafrån användavi avståttdetta har att

hanävenutredningsmannensexempelsällsyntDetta är ett om
endastdethushållning,inriktning"vi" ävenpluralformenanvänder om

särskildiMiljöbalkshaveriet berorhärför.föremåletsanningen ärär som
hållandrakanslihuset ochinomintressenmångapågrad att --

för "deras"miljöreglerföra invarje försökmotarbetar att samma
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verksamheter dem finns i miljöbalk. Det troligenärsom som en
huvudorsaken till utredningens val. Inget annat.

Citatet också i föroch sig uppiggande på sådanär exempelett en
undvikandemotsägelse, huvudmål i juristutbildningen. Endastär ettvar

några sidor tidigare har nämligen utredningen låtsats göra poängstoren av
lagrådsremissen innebär det särskildaendast bestämmelseräratt att

avseenden" går före miljöbalkens motsvarande regler. Men bestäm-som en
"vidare syfte"melse har där miljön bara mindre del kan inteärettsom en

samtidigt bestämmelse särskilda hänseenden" rörandegärna vara en
miljöbalken.sådant redan bestäms i Möjligen utredningen härkansom

ursäktas med lagrådsremissen, teorin i regeringskansli och iatt samt
Miljöbalksutredningen, har så oklar begreppsbildning de medatten
miljöbalksarbetet inte själva uppfattningsysselsatta harnärmast ens en om
vad lagrådsremissens 3 § egentligenl kap 1 stycke betyder.

11 Betydelsen klarhet och redaav

Det borde egentligen självklart, jag ändå det,tarvara uppmen
funktion inämligen viktig kvalitet hos lag, och dessatt en en

rättsordningen i verkligheten, klarhet Miljöregleroch och reda.är
särskilt längt gående nämligen inte baraställer krav detta. De ska

vissa speciellttillämpas domstolar och myndigheter med välav
utbildade beslutsfattare. också kommunalaDe ska hanteras av
myndigheter inte alltid kan ha juridiska expertis,samma somsom
domstolar och centrala myndigheter jag inte alla desäger att
sistnämnda inte Miljöreglema skahar det. Men detta ärens nog.
efterlevas i fall myndighet harde ingenäven attav gemene man
varit i med Och polis och åklagare kunnakontakt dem. ska sedan ta
ställning till huruvida visst innebär någonhandlande brottett mot
straffbestämmelse i någon Detta fungerar helt enkelt inte,lag. om

iinte klarhet och reda råder. Därför utvecklar jag lite detta detom
följande.

3 Visserligen för miljönkan regel gäller saker, ären som en massa varav en,
något särskilda miljön. I såinnehålla något bestämmer i hänseenden avseendesom

fall bort regel gällerär det bara renodla och detta. Eller också äratt rensa en som
för saker, miljön blott kan regleraär regel inteen massa varav en, en som anses

före.något bestämt på miljöområdet och därmed skulle miljöbalkeni hänseende
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Om oklarhetema i stort

lagstiftningDagens splittrade många miljöproblem förblir olöstagöra att
därför myndigheter osäkraäratt om

vilka bestämmelser har tillämpade att0
vad olika bestämmelser innebär.0

För den enskilde och företagen det också svårt, och mångaår
,miljörisker förblir de därför enskilda och företag osäkraär, ärattsom om

vilka materiella bestämmelser måste iakttade0 som
innebär.vad dessa bestämmelser0

företagFör enskilda och tillkommer också betydandeen arman
inte litaosäkerhet, de kan meddelade myndighetsbeslut täckerattom

miljökrav uppfylla.alla de de har attsom
För enskilda och företag för verkningar andras skadligautsättssom av

medför de för risker,verksamhet oklarhetema skador ochutsättsatt som
gjort olagliga, svårt få någotlagen egentligen skulle ha det blir attmen som

gjort därför tillsynsmyndighet enligt lag kan osäkeremot, att en vara om
huruvida skyldighet, ingripaden har och verksamheträtt, att mot en som

enligt miljörättenhar lag. Inom det mycket väl käntprövats är attannan
sådana synnerligen ofta uppstår praktiken.slags problem i Exempel är

i förhållande till flera kärntekniklagenplan- och bygglagen andra lagar,
strålskyddslagen i förhållande till förhållande tillmed lag, väglagen iannan

miljöskyddslagen, mångaoch andra sammanhang.
Lagkonstruktioner också rimligt informativa för såväl direktabör vara

indirekta exempelvis förvirra i ochadressater. Det är ägnat att att ensom
skriva följandelag sätt:samma

finnsbestämmelserna i denna lag bestämmelserUtöver om
miljöpåverkan i miljöbalken.

tillståndsprövningenVid skall bestämmelserna i kap
miljöbalken tillämpas.

förenas förEn koncession skall med de villkor behövs attsom
motverka skada eller olägenhet på människors hälsa ellerbegränsa eller

främja hållbar utvecklingomgivningen, med naturresurser...en

iotydlig eftersom det finns bestämmelser ocksåFörsta punkten är
så någonbrottsbalken, jordabalken och vidare, och hur ska lagtextenav

informationkunna vettiga slutsatser detta formuleratdra ärav som ensom
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förgällernågon här miljöbalkenkanskeJo, säger, attanges
i såtill punktentills kommer andrarörledningar. Bra, tänker sommanman

så skamiljöbalken gäller,helafall bultar in budskapet ävenatt om
miljöbalken.också den delendärutöver gälla den och av

preciseringar försärskildanågon det behövsVisst, kanske säger, men
haskriven lite skai miljöbalken snävtviss regel ärattatt somange en

rörledningslagensenligti prövning skertillämpningmotsvarande somen
tredje punktenkommer till dentänker tillsprocedurer. Bra, somman man

skakriterier för vadlikartat uttrycktaicke heltförefaller ställa somupp
reglerar.också miljöbalkentillstånd sådantföreskrivas i ett somom

enligttillsyninte förrörledningarför utsättsBetyder detta att som
förenlighetenkriterier gällerandra vaddet ska gällamiljöbalkens regler

enligttillsynsbedömsrörledningarförmiljöbalken, ävenmed än som
miljöbalken

förstå läserkannågon kanske dettaDå säger att om manman
överdrivet: lagtextenblott smulaandra ord ochförarbetena eller med en

föregentligen inte till läsas.är att
efterganska längeinvändninghypotetisk kansådan attEn man suga

betydelse.tillattityd lagtextensRegeringsrättenstagit delha senasteav

tillämpasmiljöbalken kanocksåOklart närom

följer denproblemkommergrundläggande oklarhetEn att avgesom
frånutgåendespeciallagmiljöbalk ochmellanskillnad görssom

miljöbalkensBetydelsenförsta stycke.3 §lagrådsremissens 1 kap attav
skapa osäkerhet.i lag kommerför bestämmelserregler viker attannan

på någotställasinte skasig lägre kravvisserligen tänktUtredningen har att
inteblirambitionsnivå, detmiljöbalkensvadän motsvarar sommensom

utredningen tänkt.
imiljökravfinnas vissautredningen det kansigföreställerKanske att en

imiljökravytterligarehänseenden ochi särskildabestämmelserlag
föraockså enskilda ska kunnaUtredningenmiljöbalken. attmenar

"saken" harmiljöbalken prövats12 §förbudstalan enligt 32 kap atttrots
från HD:serfarenheternautredningen ilag. Menenligt struntarannan

vågdragning.tillämpning påhantering miljöskyddslagensav
bestämmel-"Utöverföljandeföreslagit bl.a lagtext:Utredningen har

miljöbalken"imiljöpåverkanrörandefinns bestämmelseri lagdennaserna
utredningenEnligtmotivuttalande.med oklartdettakompletterat ettsamt

4 tidskrift 1994:1.i MiljörättsligMichanektidigare,Nämnt se
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ska lagtexten hindra "miljöbalken glöms bort vid tillämpningen". Menatt
utredningen samtidigt den myndighet myndighetutövarattmenar som
enligt intelag ska tillämpa miljöbalken, såvida inteannanen en
miljöbalkstillämpning föreskrivs särskilt.

Utredningen tänder ljusett

Vad då utredningen med "tillämpningen"ordet i första ledetdetmenar
Jo, skriver utredningen, den har "öka miljöbalkensövervägt att genom-

slagskraft" föreskriva vissa ibestämmelser denna skaatt attgenom
tillämpas myndigheter fortsätter utredningen inteom det blevav men, nu
något fel i departementets ordbehandlingssystem, detta kunde innebära en
"risk för miljöprövningen får undanskymd samtidigt diverseroll näratt en

Miljöhänsynen fårandra hänsyn skall alltså ställningstarkaretas... en om
miljöbalksprövningen sker inte integreras övrigoch medseparat
prövning."

Därefter undrar jag inte ytterligare redigeringsfel inträffat,kan haettom
några rader längre återfinns följande inte"Detta hindrar deatttext:ner

principer ligger till grund för hänsynsreglerna får genomslag vidsom
myndighetsutövningen... vidare blir i många fall naturligt sicldet att
myndighetsutövning enligt andra lagar sker i ljuset ihänsynsreglernaav
miljöbalken min kursivering. nämligen meningslöst minDet är
kursivering fatta beslut enligt inteandra lagar sedan kanatt som

påverkställas grund prövning enligt balken leder tillatt ett annatav en
någon formell min kursiveringresultat. Om tillämpning 2 kap. MB blirav
fråga."det dock inte

finns till innovationer för SådantHär betydelse svensk rätt.ansatser av
ljus, tydligen utstråla från i förkan och sig inte tillämpliga regler, ärsom
såvitt jag för svenskt vidkommande rättskälla. Detta ljusvet typen ny av
ska tydligen jämställas med rättsliga principer. utredningensAvnärmast
skrivning kan sluta sig till detta slags ljus rättskälla ärattman som en
självständig sådan, eftersom ljuset kan inverka rättstillämpningen utan
någon "formell" tillämpning frånde regler, vilka ljuset utstrålar. 2 kapav
miljöbalken i fallskulle därmed dessa sakna rättsverkan intemen
ljusverkan.

Vi införakanske kan begreppet rättslig strålningrentav
inte säker uppfattaJag alldeles domstolarna kommerär att att

regeringsformen 1:1 och 1:9 vissa ljusförhållanden fårslags läggasattsom
till förgrund s.k betungande beslut. Och då inte domstolarnaett om ser
ljuset i sådant ljus, enligt utredningen ljus, medanär rättsom
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ljus utredningenförvaltningsmyndigheter å sin sida kanske på dettror som
miljövård.djupa svenskfaller långa och skuggorhär tänder, över

för vissadirekt medUtredningen fortsätter sedan överväga attatt
"kopior balkenstill eller inantingen hänvisa balken,situationer ta av

utredningenfortsätterutanför liggande lagarna". Men,i debestämmelser
kundegång förciterar jag återigen direkt, dennaoch här att annarsman

förutredningen: "riskenöverdrivetjag sökte svärtaattatttro nyaner
sådantvidantagligen ökaskulletolkningar sic bestämmelserna ettav

förfarande"
.

inte heltför olika tolkningarriktigt risken ärför sigDet i ochär att
densjälva verketmiljöbalkens regler. I ärgällerobetydlig detnär

fråga därvarithar dettautredningsarbetetUnder helaöverhängande. en
uppfattning. har hävdathaft olika Jagjag harutredningsmannen och att

jfr SOUmöjligt, hävdatså han harklararegler bör motsatsensomvara
vidtill vadif upphöjt oklarheten lagtext2 5311996:103 del samt soms

konstnärliga, kanskeuppfattasytligt påseende kan närmast postmo-ett som
dragitharriktiga han sedande slutsatserdemistiska, höjder. En avav

för"riskenciteradeantagligen denlagstiftningstekniksin ärdenna omnyss
miljöbal-uteslutameddock bemötertolkningar", risk han attsomennya

prövning.myndighetsfrån respektivekens regler
uppfattningutredningsmannensför sigalltså i ochdelarJag om

hans slutsatserintemiljöbalksregler, däremotkvaliteten hans men
deandel allalitenmycketbörja med torde detTilldärav. att avvara en

sektorslagstiftning,enligtverksamheter, prövasåtgärder och somsom
miljöbalken,enligtmyndighetsprövningunderkastasdärtill kommer att en

prövningspliktiga enligtobligatorisktblirverksamheterfrån debortsett som
enligtkunnatillsynsbedömningar kanske görasteorinmiljöbalken. I ska
förexempelvis, baraske. Seknappastmiljöbalken, det kommer ettattmen

gripitharmiljötillsynsmyndigheter i verklighetenoftaexempel, hur
inågot harskogsvårdslagen, eller prövatsundernågot fallermot somsom

självständigt vill prövadenFörenligt vattenlagen.vattendom som mera
avslutningen dettajag irimlig klarhet harhuruvida förslaget skapar aven

litet test.därtill ställtyttrande ettupp

enligt PuhMiljörätten12

betydelsenocksåföljeslagare,människansverklighetenoch ärSagan men
föruttryckfinner modernaViemellan.skillnaderna dem merav

verkligheten.verklighet och denvirtuellvi talarnär yttremotsatserna om
Nallenågon taladeåri mycket närMin besvikelse attstor omunga var

skulleleksaksdjur. Enfantasidjurinte handladePuh utan varasagaomom
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och inte fuska med verkligheten. Först då kunde denen saga rena
återerövras.sagovärlden

Uppgörelsen med Puh kanske densmärtsamt vägett steg motvar
realism vilken inte med sig tillräckligt bränsle för nåmedutan tar attman
sitt resmål.

doktorandutbildningen i miljörättI har kejsarens klädersagan om nya
tillagts Vibetydelse. kanske också förhållandet tillbör granskastoren
Nalle Såvitt jagPuh. kan kan det slag. Först kommer dettrese vara av
barnsliga leksaksdjuren och vi kan med dem. Här finnspratar prata-
ingen fantasimellan och verklighet. Senare förkommer delgräns en av oss
besvikelsen inte riktigt, fantasi.det heller ingen helt äktaär men-
Det tredje det kanske många fortfarandeär väntarmogna, som av oss

få filosofi,uppleva. Puh livet.att som som
miljölagsutredning tillsätts,När kan dess förhållande till Puhen vara

något finna Står förstautredarna kvar det stadiet där äratt ut. naturen
samarbetsvillig, förnuftiga sig självadomarna och lagarna talar för Eller
har nått realistiska stadiet ide det där människor, händelser den yttre
verkligheten naturlagarna är tilloch de Eller har de och medär som

stadiet,uppnått det tredje där miljöpolitik politik meningoch harannan en
meningen livet föreller det med har betydelseärom nu som en-

miljöpolitiken och politik varför vi hållbar utvecklingtalarannan om-
Följande avsnitt handlar miljökonsekvensernadel betänkan-om en av av

det miljöbalksarbetet. Samt utredningens förhållande till Puhoch attav
inte första stadiet. utvecklar detta ikanske har utvecklats bortom det Jag

följande.det

13 Miljökonsekvenser förslagetav

Allmänt

Utredningen aldrig försökt sinahar bedöma miljökonsekvenserna av
förslag. utredningsmannen, sekretariatet,I stället har och dessvärre även
befunnit sig i virtuell verklighet,slags det heterett som numera.

sig tydligen myndigheter, företagI denna skenvärld domstolar,rättar
enskilda efter utredningsman efter förnuft,och vad har tänkt, suntsamten

efter utfonnas.och inte hur lagtexterna skrivs och Ihur regelsystemet
sig efter realistiskticke-värld vad politisktårnaturensamma anpassar som

läs: vad fackdepartementen vill hålla utanför miljöpolitiken, vad
fortsättakommunerna själva vill bestämma och näringslivet villvad attom

vill inte så må generationergöra, och den och framtida välgöra,naturen
sig själva.skylla
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sig för utredningsmarmen,avgrånsningsproblem har inställtsärskiltEtt
i rättsliga virtuella verklighet med,densåtillvida EG-rätten spökar ävenatt

"löste" han det problemethuvudbetänkandetvilken han har verkat. Ioch
EG-regler.informerar finnsparagraf detin attatt ta omsomgenom en

dockEG-regler harimplementeringpraxis det gällerEG-domstolens när av
utredningsmannen.någon betydelseinte tillmätts av

i rättsregelsförseningarverklighet spelarvirtuellaI ensamma
0,0001% ochingen skillnad mellanhellerDär detgenomslag ingen roll. är

på detfyra årsefterlevnadsgrad. Tre, väntan99% rättsregelsvad gäller en
alla andradelfråga blandlitenprejudikat, klarläggerförsta avensom
rättsregel, hörmeddelfrågor hörutredningsmannen olösta ensammansom

till spelet.verkligheten helt enkeltvirtuellai den
virtuell ochsammanblandningnaturligtvis dennaTill del beror aven

inteinsikterutbildning begränsadeochverklighet på begränsadyttre som
hoskunskaperför andrasrimlig öppenhethar kompenserats genom en

litteratur.för lite elementäroch den delsakkunniga,sekretariat, experter
egentligenjuristutbildningoch dagensgårdagensDet centrerasmesta av

avvikerområdemiljöråttsområdetskenvärld. Men ärkring slags ettett som
härifrån.

itidsförlusterfrån sådanahörutredningen bortserrealiaTill som
och/ellerstruktureradföljer illamiljöpolitik,genomförande som avav

iyttrandesärskildapåpekat i mittmiljölagstiftning. Jag haroklar
ioklarhetf bl.a1997:103 del 2 531SOUhuvudbetänkandet atts

kommahandlingsfrihet kanfördel,tilltolkas denslagstiftning vanligen vars
för miljön.nackdelsystematisktolkning tillbetyderdettabegränsas;att en

medhörde probleminte analyserathellerUtredningen har sammansom
samtliga, denmiljöeffekter inteoch närtill vissaprövning begränsasatt en

föravsnitt. Typisktjfr föregåendeskedubbelprövning inte skaskriver att
ledahelhetsbedömningar kanfrånvarje avvikelsemiljöområdet dockär att

miljön. Miljökonsekvens-försärskild nackdelmedtill fel resultat
förförutsättningarinte tillräckliga,viktiga,beskrivningar är men

miljöeffektersamtliganödvändig delEn ärhelhetsbedömningar. attannan
nödvändigaekonomi Dennaochverksamhetsställs etc.nyttamot en

miljöbalkenlagrådsremissenheltfunktion missades när engav
dettavaritkorrigera hadedettaunderordnad roll. Ett sätt attatt

miljöbalkentillmateriella reglerlagsandrahadedelbetänkande anpassat
gjort detta.inteutredningen harpå klartgjort detta sätt,och ett ensmen

händervadproblemframträdande ärdelbetänkandeför dettaEtt som
fall, ochi visstgällervilken regelvad gälleruppstår osäkerhetdet somom

5 1987 kap 24.grundfrågorMiljörättsligaWesterlund:



SOU 1997:32 Särskilda yttranden 525

vilken myndighet tillämpaska regeln, och ivad relevanta reglersom ger
form materiellt förrättsläge den, kan påverka miljön,komma attav som

huruvida viss myndighet ska tillämpa regler på sådant vissasättsamt ett att
inte alla miljöaspekter ska beaktas.men

har i fleraInget dessa problem lösts betänkandet, i hänseendenav
däremot förvärrats.

förstahandsbetydelseOklarheten har vidare miljösynpunkt.en ur
Oklarheter medför nämligen typiskt förseningar. eftersomOchsett
legalitetstänkandet miljoförstörarensinnebär oklarheter vanligen tilläratt
fördel, uppstår negativa miljökonsekvenser.därmed

förståAtt inte utredningen lyckas miljökon-detta kan bero att
sekvenser regler och regelsystem inte platsar i virtuella verklighet.dessav

vi till ocksåOch det här kommer kunskapsproblemet, och därmedär
för utredningen. Miljörätten i sigmetodproblemen har som-

rättsområde verklighetenrättsvetenskapsgren och den yttre som ensom -
metodmässig faktor. faktum måste återverkarättsligt och relevant Detta

miljölag utformas, rättsordninghur inte bara s.k hurutanen en anpassas.
liteLåt mig beskriva detta konkret.mera

%miljöpolitiskt mål innebärande 50 minskningAnta sättsatt ett avupp
kvävebelastning på kustvattnen vid viss tidpunkt jämfört med ingângsvärdet

måletår tidigare. Anta vidare meningen skabestämt antal det ärett att att
nås.

till förhållanden föreligga i denmål relaterar skaDetta yttre,som
nåfysiska verkligheten vid viss tidpunkt. Varje kväveutsläpp kansomen

påverka kan intekustvattnen kvävehalterna där. Men kväveutsläppkan mot
Och inte det. Lagstödetutsläpparens vilja minskas stöd lag. barautan av

därtill genomdrivbartmäste tydligt och klart samt genomvara
så frivillig efterlevnad inte sker.myndighetsbeslut, snart som

i rniljöreglema och detAnta central komponent oklar,är att tar treatt en
genomdrivandetår innan prejudikat kommer. Därmed kan i principett av

år. centrala oklararniljöreglema ha skjutits Anta vi hartre att treupp
kedja", alltså efter varandra, ochkomponenter, och de dyker attatt upp

för varje innan prejudikat. Då skulleår det kommerdet tar tre ett
år.skjutits niogenomdrivandet ha upp

15 viktighandfast exempel på långsamt genomslagDen vill ha ett av enmerasom
pågåendebegreppet försvaranderegel kan del hur avsevärtta avav

efter s.kdrivkraften i naturvärden denmarkanvändning, skulle utgörasom m.m
förblev föremålriksplaneringen i början 1970-talet, egentligen aldrigfysiska av

myndigheterna iprejudikatsbildning helt enkelt därförnågon ordentligt att
Westerlund:rådande fall. Seallmänhet inte ville under rättsoklarheter driva--
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till "spelet"hörutredningsmannen detta inget problem. DetFör är att
prejudikatdet krävs m.m.

medför miljökonsekvenser.alltför utsläppnio årMen storaav

författningarmiljökonsekvenserGrundformel för av

förkasta:svåraformler lärföljer tvåHör attsom vara

vissverksamhetvisstillämpning innebärlagregelsOm att aven0 en
medfördygn,föroreningsenheterfår Xstorleksordning släppa ut per
antaletföljermiljöpåverkanbl.atypisktlagregeln sett avsomen

förtidengångerstorlekverksamheternasgångerverksamheter
verksamheten.

fall, ökasvisstefterlevs iinteutsläpphögstalagregelOm ett0 omen
Omgånger tiden.olagligutläppsdel ärdenmiljöpåverkan med som

och/ellerlagstiftning,ioklarhetberoricke-tillämpningen regelnav
visstregeln igenomdrivamyndighet skavilkenvad gälleroklarhet som

hänföras till oklarheternamiljöpåverkanomtaladefall, kan somnu
sådana.

år 0branschvissskull,illustrationensförendaståterigenAnta, att en
lagluftförorening, och100.000 attsläppersammanlagt ton en nyut av en

årmedfrån ochtill 50.000gårutsläppenåstadkommaska tonatt ner
belastnings-kritiskutifrån beräknadvad krävsdärför detta äratt ensom

sinaminskatverksamhet haringenfinnerår 2Vid slutet attgräns. manav
Eftersomfördelas.kraven skai huroklart lagendärför det ärutsläpp, att

ilagändringenårföre harfall inte gälleriminskningpåkravet vart
2. Detta ärår 1 ochutsläppmed tidigarefortsättapraktiken rätt attgett en

skakravenhuroklartsedanOm det ärlagen.miljöpåverkan aven
detochmyndighetsbesluten,företagare överklagarvarjegenomdrivas, och

EnergirättMichanek:1980 ochmarkanvändning LiberpågåendeochNaturvård
PBLnaturvårdslagen, närimed ändringarsamband160 ff. I1990FörlagIustus s

oklarheterbetydandedet farmsansågsgenomföras,skullenaturresurslagenoch att
denintebetraktadeAlltsåmed begreppet.hörde mansammansom

hänt,mådetupplysande och utanbidragrättsvetenskapliga litteraturens varasom
rörande sådantprejudikatordentligapåbristenrimligtvisansåg somattman

reglernainförandetefterfemton åromkringorsaken. Detföreföll oklart avvarvar
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i sig haså oklarhetenår kanförst i slutetkommerförsta prejudikatet av
haroklarheten,plustill 150.000 Lagen,utsläpporsakat ton.ett uppav
tillårenfem förstamiljöpåverkan under dedärmed orsakat av uppen

350.000sammanlagtperiodmålet förmedan ton,500.000 ton, varsamma
överskredsbelastningsgränsensigtänktkanskesamtidigt att omsom man

då förstår250.000 Oklarhetensammanlagtutsläppen översteg ton. ensam
150.000 ton.

vilket iutsläpp,till sammanlagtmålet relaterattypfallnämndaI ettvar
tillkoppladdirektverkligheten, änfaktor i denför sigoch är yttre omen

längre,gåtthade ännumålet däremotOmolika aktörer.handlandet hos
överskredmiljöpåverkantotalinte hanämligen till enatt somen
verkligheten.till dentydligare relateratdetbelastningsgräns, än yttreär

visstillnämligenmiljön,ilängre attmålet skulle ännuOch ut enom
uthålligt iskala ochsig ireproduceraoch ettöverlevañskart skulle stor

verkligheten äntill denkopplingråttsreglernassåvattenområde, yttreär
tydligare.

intefaktor, kanrättsligt relevantblirverklighetendenNär manyttre en
verklighet,virtuelltill sig vadlagstiftningsfrågor äravgränsa som envare

I denhänseenden.i andrapolitiskt önskat yttretill vad äreller som
medkompromissarinteDedjuren medinteverkligheten talar oss.ensoss.

från allbedömningarnakopplat bortdäremotMiljöbalksutredningen har
Utredningen harmyndighetsreviren.ochdepartements-verklighet änannan

slå igenomskamiljöbalkenidéertidigaresinafullföljtinte attomegna
uppkomma.kanpåverkanellermiljöpåverkandäröverallt naturresurser

utvecklat,falli andravissa fall konserverat,samtidigt iUtredningen har en
åochmiljöbalkenmiljölagstiftningå sidangränsdragning mellan ena

mångaskapakommergjort detta sättoch attlag,sidanandra somannan
osäkerheter.

kundelagmiljöbalk ochmellanförhållandet14 Hur annanen
ordnas

behövas.kanlagteknisk modellfrågan vilkentillförDetta över somoss
hållbarinriktningeniutgångspunktmedmåste sökasSvaret en

betydelse. Denvidrättssäkerhet ieffektivitet,påochutveckling samt en
såhatänkaskanvilka regler ettföranlederdetta årdelfrågaförsta somsom

behandlaskandeutveckling,hållbarinriktningenmed attsambandnära
fram harläggsförslag härbasregler. Det"sektorsövergripande" somsom

huvudbetänkandetpåunder arbetetdenävenutredningenförkastats omav
sida.figurarbetade Sedå nästaså här denpåstod detatt var



528 Särskilda yttranden SOU 1997:32

H N

m



yttranden 529Särskilda1997:32SOU

kani längdensamhällssektoringenfrån tankenutgårKonstruktionen att
fullthartankenutveckling. Denhållbarinriktningenutanförligga en

Brundtlandkommissionensistöd rapport.
innanförförasmåstesamhällssektorerrimligtvis allaföljerAv detta att

utveckling. Dettaslagsdettainte striderrättsliga motsådana somramar,
börregelsystemför hurprincipertydligatill ganska ettsinileder tur

Under dettamålet.överordnadeutveckling dethållbarDärutformas. är
miljöbalken,ijustlämpligt läggabasregelsystem somattbyggs ett upp

motverkande reglermen inteytterligaremedkompletterasvid behov -
ochförordningarikanKomplementreglerkomplementregler. tas

följersistnämndadet attAvsärskild lag.iellerföreskrifter
ocksålagsärskildi sådaninkanvälmycketkomplementregler somtas

sådana.miljörelateradefrågorandra änreglerar
frånutgåttallvarpåegentligen intetidigarehar nämntsUtredningen som

måstesvensk rättmålet ochövergripandedetutveckling attärhållbaratt
ändamålsenligt sätt.påhärtill ettanpassas

diskussioner, ärÄven förföremålutveckling ärhållbarbegreppetom
hållbar.måsteutvecklinghållbarofrånkomligtdet varanärmast att

sida,från minskämtinget utanhållbar. Detta ärinteutveckling ärOhållbar
åtgärder.olikaförbehovetför gestaltauttryckssättenkelt att ramaravett

vadreglerpreciserasytterligaremånnågonikanSådana omgenomramar
kärnkraftverk,det gällerOavsettför ettinte göra.och enfår göra omman

så börorganismer,modifieradgenteknisktutsättandetorvbrytning eller av
utveckling.hållbarförgrundkravenuppfyllaverksamheterdessa en

regelbas.haverksamheterdessaså långt kanochDärmed gemensamen
hänseenden,vissaioch,aktsarnhetsreglemamiljöbalksförslaget utgörI

naturresurslagen3 kap samtochfinns i 2idagreglerockså de som
ditrimligtvisVidare hörbasregler.sådanatvekankvalitetsnormerna utan

olikaförordnandenformsinfåttharsådana regler avgenomsom
alltså ävengällerföreskrifterettskyddsområden omnaturreservatsetc

lag.iregleratskullenågot även annanvara
Basregelnivååterfinns i schemat.enkel ochför detta ärGrundmodellen

varithartidigareocksåGrundantagandet,nivå 2.är som
någotviaindirektdirekt ellerallt,börMiljöbalksutredningens, att somvara

ärstarkasteDetuttryck.flerasig7 utveckling kanhållbar enpåInriktningen ta
mindreDetutveckling.sådantilllederhandlandeinriktningaktiv mot ensom

sommøtverkarhandlandehindrarfalliinriktningpassiv enstarka vartär somen
sistnämnda.till detavsnitt begränsasutveckling. Dettasådan
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fysiskt kan inverka på miljön eller eller andranaturresurser yttre
förutsättningar för hållbar utveckling, ska ha basregler.gemensamma

Ett konsekvent förslag utifrån nyssnämnda grundantagande borde vara
ingen lag miljöbalkenutöver ska ha regler sådantrörande liggeratt som

basregelnivån, med undantag för regler med "kravtillskott", alltså
ytterligare inte färre eller lägre krav, då ärsom av ren
komplementkaraktär.

helMen, invänder många, åtgärderdel kräver ofta längreen m.m
gående regler basreglema.än

Det riktigt. Basreglerna därförär golvet, inteutgör taket. Lägre krav än
dessa föreskrivasska inte det finns synnerligen starka,än välannat om
analyserade skäl. Därvid i förstaska hand undersökas huruvida behovet av
lägre i självakrav verket bör tillgodoses utvecklinggenom en av
basreglema se nedan platsvalsregler inom jord- och skogsbruk. Förom
olika verksamheter krävs ofta olika ytterligare regler, i kallasschematsom
komplementregler. Utredningens iarbete detta betänkande borde
egentligen ha begränsat sig även enligt dess grundtanke tillegen
komplementregelnivån med det enda undantaget utredningen ocksåatt
borde eliminera diskrepanser på basregelnivån.

Så har dock inte utredningen arbetat. I vissa föreslårlagar den regler om
miljökvalitetsnormers rättsverkan, detta hör till basregelnivån. Ochtrots att
i minerallagen bestäms råttsverkningar trotst.ex naturreservatom av m.m

rättsverkan ihör hemma miljöbalken; innebär då dettaatt naturreservatets
undersökningsarbete får utföras inom naturvårdsområde,att ävent.ex om

föreskrifterna för sådant förbjuder detta. I andra lagar föreslårett
utredningen den lagens formulering kan bestå någotden röratt trots att

ligger på basregelnivån, regeln har utformningutan attsom samma som
motsvarande regel i miljöbalken. Det skapar bl.a besvärande oklarheter.

I hänseende har utredningen lyckats ganska väl, nämligen detnärett
gäller lägga MKB på basregelsnivå i miljöbalken. genomfördesHeltatt en
inte detta. Sålunda förslagetblev det tokigt i till iändringar väglagen.ens

Exemplet skogsbruket och hållbar utveckling

Ett tydligt exempel på samordningsproblem hör med skogsvårdsla-samman
måDet skogspolitiken nyligen fastställtshar riksdagen.attgen. vara av

Men antingen ska skogspolitiken föras in under inriktningen hållbar
utveckling, eller så ska skogspolitiken ligga utanför. Om den ska ligga
innanför för hållbar utveckling, måste rättsligadess uttryckssättramen

till föruttryckssätten denna inriktning. Skogsmark utgör änanpassas mer
hälften landets Ett land intekan med anspråk trovärdighet hävdayta.av
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arealhälften dessutveckling, översig hållbarriktar indet avatt om
härifrån.undantas

justsammanträdenhaft fruktsammasidanåharUtredningen omena
hurbedömningarundvikitheltsidan iå andraskogsbruket stort sett avmen

med denfelNågotskogsbruket. ärdet gälleregentligen är närproblemen
finnsSålundamiljön.skogsbruk ochfrågor etthanteringensvenska omav

harinteenkeltheltrevisorerRiksdagensgjortarbete somav
avgivenvetenskapligingårocksådär rapportoffentliggjorts, avtrots att en
tillräckligtinteskogsbruket ärvisarEckerberg. Rapportenforskare atten

skogsbruketfråganbeaktarvimiljömålen. Allatillväl omanpassat som
icke-rapportutredningen denför ärmiljön haroch rapporten, enmen

på.läggasskalocketbestämtshåll harcentraltfråndärför det attatt
vanligaindikationervetenskapliga attfinns starkaSamtidigt

förinte räckerför skogsbrukethandlingsfrihet attochhänsynsregler storen
skogligadärtill deår harmångamångfalden. Underbiologiskadenklara

gällervadtillsynsmyndigheteri rolleneftermyndigheterna släpat som
landet,många delarifallet hardetInaturvårdshänsyn. menavsenare

detkantillräckligt brakommit. Menförbättringarcentralt,också
hållbartillkoppladreglering ärmycket klarbliantagligen inte utan somen

mångfald.biologiskdelmåletochskogsbrukuthålligtinte barautveckling
måste ske.skärpningaromfattandevisarförhållandetDet attensamt

vad gällerminimerasoklarhetermåste allabakgrundendenMot
varitintedockharmiljömålen. Dettillförhållandeskogsbrukets

arbetsinriktning.Miljöbalksutredningens
meningen änvaritaldrig attdet annatinvändaskullekanskeNågra att

ochmiljökravsådanafrånundantagetskaskogsbruket vara
det barafallNåväl, i så är attmiljöbalken.finns iuthållighetskrav, som

skaskogsbruketföruttryckssättgrundläggande attanvända samma
alltföranvändsutveckling,hållbarinriktningeniinnefattas mot somen

analysrelevantinriktning. Det saknasiingår somenannat sammasom
alltsåverklighetenhärtill. Ianpassademålenskogspolitiska ärvisar deatt

avverkasförmycketsärskiltsigintresseratinteutredningenden som
biologiskförbetydelseharskogsområdensådana1997fortfarande storsom

fel.någotDåmångfald. är
speciellamångaharskogsbruketinvändadå kanskeskulleAndra att
visstoch äråterspeglas,omständigheter behöverförutsättningar och som

påhanterafrågauteslutandedetta attärså. Mendet en
komplementregelnivån.

hellerfinnsbelysa13 verklighethärmed den attOch inte rapporten avsersomnog -
inte.
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Platsvalsreglemas plats i regelsystemet

En fråga tillhör basregelnivån platsvalsreglema.är Deras kärnaannan som
i miljöbalksförslaget förär verksamhet ska väljas sådan plats,att att
ändamålet med verksamheten kan nås med minsta intrång och olägenhet

oskälig kosmad.utan
Det tillhör den grundläggande miljörätten uppmärksamma skillnadenatt

mellan subjektiv och objektiv bedönming. Subjektiv bedömning utgår från
vad exploatören själv vill och kan Objektivgöra. bedömning utgår i stället
från vad det ska uppnåsär och hur, detta uppnås;oavsettsom av vem,
Immissionssakkunniga utvecklade detta i sitt betänkande 1966.
Platsvalsregeln i miljöbalksförslaget skulle objektivavse en
platsbedömning, förslaget återspeglar miljöskyddslagens motsvarighet.om
Emellertid kommer sådana bedömningar i särskild dager det gällernären
areella näringar. Här kan jag medge det delvis smaksak huruvidaäratt en
detta återspeglasska på basregelnivån eller komplementregelnivån -
båda lösningarna förefaller godtagbara, jagäven med skärpa skulleom
rekommendera basregelnivån. Om vi verkligenregel skaantar att en
återspeglas i lagtext, kan sådan utveckling modifieringelleren av
platsvalsregeln för vissa areella näringar följande utfomining:ges

Bedömningen av plats enligt första stycket skall för åkerbmk,
skogsbruk och förandra trakten nomiala areella näringar på
företagarens mark ske med beaktande företagarensegen av
förutsättningar och förkostnader välja alternativ.att

Platsvalsfrågan och plan- och bygglagen

Platsvalsfrågan har visat sig särskilt kontroversiell det gäller plan- ochnär
bygglagen. När det gäller PBL ska inte platsvalsbestämmelsen i
miljöbalken tillämpas vid myndighetsutövning enligt PBL.

Man måste här betänka idén med miljöbalk bl.a minimeraäratt atten
disharmonier i regelsystemet. Vad utredningen föreslårtvärtemot är att
kommunfullmäktige inte ska tillämpa balkens platsvalsregler i
detaljplaneläggningen, byggnadsnämnden eller motsvarande intesamt att
ska tillämpa balkens platsvalsregler vid bygglovsprövning och
marklovsprövning det mycket vanligtär med miljö-sammanslagen ochen
byggnämnd.

.
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hördettadelhaft problem. Enhär harutredningenJag avvet att
svensktillförhållandePBL:suppfattningoklarmed omensamman

antagligenhördelEnåtaganden.internationellamiljöpolitik och annan
från bl.ainsatseroffensivaganskatillhänsyntaktiskamedsamman

kommunernashålla PBL,i dessinrikesdepartementshåll strävan att
nationella ochutanför deiplaneringskulturenliksomplanering stort

miljösträvandena.internationella
planläggning ochskilja mellananledningbörja medfinns till attDet att

dåfrämstochplanläggningenbörjar medbygglovsprövning. Jag
regleringförinstrumentetrelevantarättsligtdetärdetaljplanerna, som

inom kommunen.bebyggelsenav
följande. Enbl.agällerförslagutredningensenligtblir detsammaIdag

gällervaddärmed rättbebyggelsevissmedgerdetaljplan typ engeravsom
direktintedenDäremotenligt planen.också byggaPBL-kriterier engeratt
idaginklusivelagstridersättplanen motutnyttja etträtt annanatt som

avgörandeheltingafinnssanningen,helaOm dettarniljöskyddslagen. vore
platsvalsre-miljöbalkensfråndetaljplanbeslutundantamedproblem att om

bygglovsprövningen,påföljandedenmed bl.ahörProblemetgel. samman
ingenutredningenföreslårDärPBL.punkten11 § 18 kapsärskiltdåoch

därmedskulleRättslägetidag.jämfört medhuvudregelnändring iegentlig
bifallas,skalldetaljplaninomför åtgärderbygglovansökningaratt omvara

PBL0rd läggerandraMeddetaljplan.striderinteåtgärden motom
Se sedanbygglov.tilltillleder rättdetaljplankedja, därförgrunden en

PBL.18 §§12också kap8 samt
innebärändå intedettahävdautredningenförefaller attVisserligen

ihinder vägen.platsvalsregel läggermiljöbalkensbygga,någon rätt att om
konserverar,medvetetutredningeninnebärsådant attMen argumentett
regelsystem-internasådanajustförstärka,riskerarinte sägaför att

och helstminskauppgifthaft tillharutredningen attmotsättningar, som
tillinte gränsgrannarärnågraexempelvisAntaeliminera. att sompersoner

miljöbalkshänseendeipâverkaskommer omplanområdet, attsommen
förslagetförstårSåvitt jagöverklaga.viljaskulleutnyttjas, avbygglovet

enligtbeslutingetföreliggerMen detPBL.enligtdettaintede görakan
dårimlighetanspråkvissamedrealiteteniDetIniljöbalken. som

kommunaladenbernriljöbalkenenligtsakägaredessakvarstår är att
överklagarbyggandet,hindrain och samtgripamiljömyndigheten att

byggprojektetVemdetta.inte attgörabeslut trormiljömyndighetens att
efter detförutsättningslöstbedöms attdettiden, ellerdenstill under attstår

miljö-ochbyggnadsnärrmdfallisynnerhet destånd Itill attkommithar
Å sidanspännande.blikunnalär detnämnd,och enanämnd är sammaen
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byggnadsnämndenär då skyldig bygglov, åoch andra sidan ska denatt ge
ja.gripa miljöbalkenmed underlag. Acksom

Men problemen inteär begränsade till detta. Gränsgrannar kan
överklaga bygglov, så förslaget skrivet ska de inteär kunnamen som
åberopa det bygglovet strider miljöbalken.att Därmedmotsom avser
åstadkoms precis det miljöbalksarbetet förhindra,avsett attsom var
nämligen existensen disharmoniska regler leder till åtgärder kanatt av som
strida miljöpolitiken. kärnfrågaEn för utredningsuppdragetmot är
huruvida de reglerna ska underlätta, försvåraneutrala ellernya vara
förutsättningarna för genomdriva miljöpolitiken.att

Anta skulle vilja lösa PBL-fråganatt göra ärattman genom envar som
sakägare enligt miljöbalken till sakägare enligt PBL ochäven även att ge
miljöorganisationer talerätt på grundvalar. Det ändå meningslöstärsamma
eftersom dessa då inte torde få åberopa sådant, hör medsom samman
förenligheten med miljöbalken.

15 Kanske provisorisk modell vad gäller myndigheteren

En modern lagstiftning måste reglera vilkadels materiella bestämmelser
ska förgälla den, fysisktverksamhet eller ettsom som genom en

handlande kan komma påverka miljön, dels vad ska prövasatt som av
respektive myndighet.

Vad gäller det ska gälla för följandekan metoder övervägassom envar,
innan bättre utredning föreliggande.görs denänen

Den enklaste metoden A förefaller då i varje lags materiellaattvara
bestämmelser, kan beröra hälsa eller miljö etc, stoppa texten:som
"Utöver vad följer miljöbalken skall, intedär särskilt sägs,annatsom av

9 Sedan kan vi spekulera vidare i hur det skulle hanteras domstolsjurister, givetav
den utredningen avsedda lagstiftningstekniken. När det gäller själva uppförandetav

byggnaden kanske domstolsjuristema skulle tycka sig finna det inte orsakarattav
några avgörande negativ miljökonsekvenser. Sådana uppstår först vid

användningen Alltså kan inte byggandet När byggnaden sedan uppförd,ärstoppas.
och frågan användningen prövas anta detta skulle förvånadet inteom om
domstolsjuristema lyfter fram proportionalitetsprincipen och drar slutsatsen detatt

oproportionerligt betungande för innehavaren inte fåanvända anläggningenattvore
när den för dyra har byggts.pengar
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påstodjust utredningenenklaste metoden B detDen är göranäst att som
materiella obsl regleralltför svårt, nämligen bort alla röratt ta somvara

bli tillämplig.Därmed skulle miljöbalkenmiljöpåverkan i lag.annan
i speciallagen.komplementregler kan behövasmed dettaProblemet är att

Då får ändå använda metoden A.man

följandemyndigheter vad, kanvilka skaVad gäller regler görasomom
metoder övervägas.

Tillståndsgivning:

miljön och därprövningen innefattar mycket baraAlternativ än1 Där mer.
miljönspeciella harverksamhetstypen lagen änför åtgärden ellerden annat

specialmyndighet.enligthuvudsyfte, prövningen den lagengörs avsom
miljökrav fråningen ställningSådana prövningar tryggad gentemotger

inte överklagaenligt miljöbalken behövermiljömyndigheter. Sakägare ett
begäramiljöprövningigång snabbtillståndsbeslut kan attutan genomen

inledande ellerförbjudermiljötillsynsmyndighet antingen verksamhetensatt
för verksamheten.villkorutfärdar på miljöbalken grundadeellerutövande,

då finnas.skatillståndsprövning enligt miljöbalkenfrivilligMöjlighet till
inteenligt sektorslagenframgå beslutet det beslutärDet ska att ett menav

ornrådesföreskrifterfår inte utnyttjas i stridmiljöbalken. Beslutetenligt mot
etc.

ingår i tillståndspröv-föregående alternativiAlternativ 2.- I fall nämnssom
miljöbalkensgrundadmiljöprövningenligt sektorslagenningen även en

miljödomstol,tilltillståndsbeslutkan överklagaregler. Sakägare om
tillståndsbeslutetframgåmiljöfråga. skanågon Detöverklagandet avavser

meddelats.tillståndsbeslutet harmiljöbalken envaravenligt vilka lagar är
områdesföreskrifterstridadärmed inteBeslutet kan etc.mot

tillståndsprövningsärskildAlternativ till vilket läggs3.- 1Alternativ en
verksamhetslagenvarvid prövningen enligtordningenligt miljöbalkens

tillståndsprövning skarespektivemiljöprövning. Förnågoninte inkluderar
intekan därmedutförts. Beslutetenligt vilka lagar de harframgådet

områdesföreskrifterstrida etc.mot

Tillsyn

kompetens,miljötillsynsmyndigheternasfaller undermiljöAllt rör omsom
berörTillsynsbeslututtryckligt i viss lag.inte bestämsannat som
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föreskriver.miljöbalkendetöverklagas sättmiljöfrågor som
tillmiljöbalkenalltså sättknytsTillsynskompetensen somsamma

till vilket slagsmiljöeffekter, inteochmiljöpåverkanmöjligheten av
fråga.iåtgärdeller årverksamhet som

Några exempel in concreto

blirAldärfrån småflygplatserundantagAlternativ A3 medLuftfartslagen:
aktuellt.

Alternativ A2.Kontinentalsockellagen:

verksamheter A3.förAlternativ A1, eller störreVa-lagen:

Alternativ A1.Fastighetsbildningslagen:

Alternativ A1.Anläggningslagen:

därsmåoch vägarför medelstoraundantagmedAlternativ A3Väglagen:
blir aktuellt.A1

Alternativ A3.Rörledningslagen:

Alternativ A2.Skogsvårdslagen:

Alternativ A1.Farledslagen:

Alternativ A3.Kämtekniklagen:

Alternativ A3.Torvlagen:

övrigt,A1 iochprojektförAlternativ A3 störrebygglagen:Plan- och
ochbygglovsmyndighetsåmyndigheterkommunalauppdelning attav
tillmiljötillsynöverflyttningblir olikamiljömyndighet avannarsorgan -

länsstyrelsen.

A2.anläggningar,A3 störreAlternativStrålskyddslagen: annars

iblandochA1Alternativexplosivabrandfarliga ochLagen varor:om
A3.
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Minerallagen: Alternativ A2 undersökningsarbete och mindre
verksamheter respektive A3 bearbetningskoncession.

Lagen Sveriges ekonomiska Alternativ A2.om zon:

AlternativJämvägslagen: A3 med för åtgärderundantag obetydliga där A1
blir aktuellt.

16 Regeringskansliet, miljölagstiftningen miljöpolitikensoch
genomförande

Miljöbalksarbetet syftaskulle till både miljösamordna lagstiftningen ochatt
höja svensk miljölagstiftning till nivå, ändamålsenlig forden är attsom
uppfylla dagens miljömål. Att detta syfte inte uppnås dengenom
miljöbalkstext föreligger lagrådsremiss jämte föreliggandesom somnu
betänkande, påpekat flera gånger tidigare. egentlighar Ingen
miljösamordning åstadkoms förslagen nännandetutövergenom av

till miljölagarna men vattenlagstiftningvattenlagen kanske spräckande av
till följd oklara förhållanden till Miljömålens.k sektorslagar. nämnsav
visserligen i lagstiftningssammanhanget, gällade regler skamen som
återspeglar i inte målen. varitEn orsak, kan hastort sett som ensam

för regeringskanslietavgörande detta, har varjeär motarbetatatt snart sagt
försök miljösamordning miljörättsreform.till och inte hört dettaJag har att

statsministern.skulle ha skett order Troligen han inteärav ens
informerad miljöbalkshaveriet iorsaker han alls upplystärutanom s om-
frågan lämnad i endast någon akademiker vill "ännu längre"tron att-

Sådärför bråkar. länge ingen miljösamordning sker inomoch
regeringskansliet, miljöpolitik förbli ogenomförd ikommer modern att

Erfarenheterna från miljöbalksarbetetlandet. visar endastatt
regeringschefen åstadkommakan nödvändiga, intedenna ännu om

förändring.tillräckliga

17 Avslutning

följs, lyftasOm betänkandet i huvudsak måste ytterligare fyra lagar bort
från miljöbalken. miljöskyddslagen,De hälsoskyddslagen, lagenär om

naturvårdslagen. vidsträcktakemiska produkter och I dag har lagardessa
tillämpningsområden emellertid skulle eller bli mycketbegränsassom

utredningens förslag jämte lagrådsremissens Treoklart text.genom av
haft betydelse för relativa framgången fördessa lagar har denstor

miljöskyddet naturvärden vissa perioder. till dettaoch under Orsaken är
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därföroch sällanjust miljölagari huvudsak behandlatsenkel: De har som
det harförtillbaka andra lagar än närlagar träderbetraktats annatsomsom

tydliga urkopplingsregler.funnits
å andratillbaka, harflera dessa lagar harfrågor eller trättI där en av

gäller bl.auppkommit. Dettamissförhållandentydliga ochsidan glapp
frånoch riskerinverkningargränsdragningmiljöskyddslagens gentemot

delfrågorvissagällergränsdragning vadmiljöskyddslagenskraftledningar,
gällerdeträttstillämpning och rättslägeflygplatser, närochvägargentemot

miljöskyddslageni förhållande tillstrålninganläggningar ochkärntekniska
naturvård ochgällerrättsläget detnärstrålskyddslagen,och samt

förblivit lika bra"gränskonilikter" utfallethardessaI ingenskogsbruk. av
rniljölagrespektive centralaenskilda, närmiljöskyddet och drabbade som

fullttillämpasgällt och ut.
miljöbalk,för påståendetillräckligaRedan detta är attargument en

förutsattlagrådsremissen innebär ochkonstruerad på det sätt ensom
föreslår, skulledetta betänkandei lag detreglering sätt varasomannan

miljöskyddslagen,såvida intemiljösynpunkt,till nackdel urren
naturvårdslagenochkemiska produkterlagenhälsoskyddslagen, om

fullt närför miljön gäller ävensärskilda lagarfortsatte ut,att somvara
huvudsyftelagväglagen ellerluftfartslagen,något faller under varsannan

miljöskydd.inte är

18 Ett litet test

litenbetänkandetill läsarna dettajag häröverlämnarTill slut enav
ochbetänkandethuruvidatillikasällskapslek är ett testsom

efterlevaför harrimlig klarhet dem,miljöbalksförslaget skapar attsomen
motvilja, närhaft lite svårt, eller käntolika regler. Dentillämpaoch som

huruvidasjälvkan prövafölja mindet gäller textatt ovan
frågor.tjugohareller inte. Jagtill klarhetutredningsförslaget leder gett

blirDå det tolv kvar.åtta svåraste.dePlocka bortgärna
frågajust denförutsätterdeenklaReglerna är att svararmanmen

3svarsalternativ. poäng,Ett klartfråga fyraVarje har ettställs. gersom
klartoch1medan poäng2oklart poäng svaretsvaret vet gersvar ger

nej 0 poäng.ger
förslag borde,med betänkandetsredabli klarhet ochOm det skulle

medfrågorna kunna besvarassig lite tid, allaåtminstone ettom man ger
frågor. Menför även36 tolvskulle detta poängvår lilla lekja. Iklart ge

medföra någralagstiftning kan attmycket bra stannaratt svarenaven
oklartskulleinnebure dettolvoklart. Om alla ettdet är att varasvar
mycketindikerarSå låga24 poängskulle det poäng. etträttsläge ge
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otillfredsställande förhållande det gällernär klarhet och reda och därav
följande effektivitet.

Observera följande frågor egentligen bara vilkahandlar regleratt om
tillämpliga.är Testet hade också kunnat täcka frågan vad reglerna i såsom

fall innebär i olika fallen,de så långt ville jag inte gå. Min uppgift härmen
nämligen bara förär underlag huruvida betänkandet kanatt ettge

tillstyrkas inte.eller
Den frågor fårtolv 32 eller kan medpoäng gott samvetesom mer

tillstyrka förslagbetänkandets vad gäller klarhet. frågaEn att taannan
ställning till naturligtvis huruvida innehållär reglernas kan tillstyrkas.

KW Om" VetFrån läcker vägsalt i liten bäckväg uten en
Jdär genetiskt intressant öringstam finns.en

ü ü ü üKan huruvida fallerdu detta underse
väglagen, miljöbalken eller både/och

Klar Okh"Vid civil flygplats KH"antalstörs etten
e "ejmänniskor varje jetflyg.natt av

D ü ü DLuftfartsverket intehävdar det går göraatt att
något därfördetta, det inte finnsatt
möjligheter leda in- och utflygningar någonatt

Kan du huruvida detta faller luftfartslagenväg. under ellerannan se
miljöbalken

KW Om KWkraftledning,En dragning för vilkenav en
e neellagstiftningen gäller, ska bl.agöras genom

D D E Dområde häckningsbiotop förärett som en
fågel återfinns fågelskyddsdirektivetssom
bilaga varvid biotopen delvis förstörs. Kan

finnadu vilka regler då ska tillämpasut som

KW Om KW4. En detaljplan utvisar område fåratt ett
e neanvändas för industriändamål. mindreFör en

D U ü üindustri inte tillståndspliktig enligtär densom
förordning, ligger miljöbalkenundersom
motsvarande dagens miljöskyddsförordning,

Eftersomsöks bygglov. detta med detaljplanen, skall bygglovstämmer ges.
Så också i miljönämnden.sker bygg- och En överklagar bygglovet,granne

begär samtidigt bygg- och miljönämnden ska industribyggetatt stoppamen
därför det strider miljöbalkens finnaregler platsval. Kan duatt mot utom
vilka då tillämpasregler skasom
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V KE"Om"KB"på sådantavverkar skogskogsägareEn ett
e neasåjordmaskinerna tryckersätt, attatt upp

BBütillsdelvis loppsigbäck däms och nytttaren
återfinner sittefter 150den meter

innebär bl.aDärrmingenursprungliga lopp.
avverkningen. Kanovanförtill lekplatsvandrafisk inte kan straxatt enupp

mellani valetdå tillämpasskaregleringvilkenfinnadu ut som
miljöbalkenochskogsvårdslagen

imyndighetvilkenfinnaKan du KlanOklartKlartut som
elgripa infallet skaföregåendedet mot

UDüürättelseför åstadkommaskogsägaren att

huruvida skogsägarenñnnaKan du ut ver KranokranKran
"eifalletföregåendei deteller entreprenören

Dvilkenså falloch inågot lagbrottbegick mot

järnväg krävsVid byggande KlanOklart VetKlanenav
"ejmåsteoch denställetryckbank ett

DBDElekplatsdärsjö justinågra utmeter enen
fisknegativt. Denna ärpåverkasför kanasp

habitatdirektivet. Kanenligtlistad hotadsom
vilka regler ärfinna inte baradu ut som

dettafår sätt,järnvägen byggashuruvida utantillämpliga vid beslutet
bildeniindirektivet kommerockså hur

KWOkmK"skeskogsavverkning skaEn större en
neeoligotrofmycketsluttning mot enner EüEüförväntaskansjö och detnäringsfattig att

åtminstonesjön undertillkvävetillskottet
förhöjt grundkraftigtblirnågra år av

reglervilka ärdu finnaavverkningsområdet. Kanfrånurlakning ut som
dettatillämpliga på
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10. En s.k skyddsdikning på skogsavverkningsomrâdetstörre visar sigett
leda till betydligt snabbare avrinning från området till bäck i sin turen som
går i liten Vid två tillfällen efterut en

KW Om V Km."skyddsdikningen har det 50änregnat mer
e nemillimeter på dygn och vid bådaett

E D D ü
tillfållena har ån stigit så tvåattpass,
fastigheters källare Detta harsvämmat över.
aldrig tidigare hänt vid så Kan dustora regn.
finna vilka regler tillämpliga förär huruvida markägarenprövaut attsom

åläggasska ändra avrinningen från sitt skyddsdikade skogsområde så,att
förrisken sådana översvämningar minimerasatt

Två familjer11. bor 50 frånmeter en Klan oklart vet man
"el"högspärmingsledning. familjensEna treåriga

ü D Edotter leukemiutvecklar och dör året
därefter. Båda familjerna försöker då flytta
därifrån inga köpare till fastigheternamen
står finna. Helst vill familjerna bo kvar,att

de ledningarna antingen flyttaskräver eller och andragrävsattmen ner
skyddsanordningar.med Kan du finna vilka dåsätt reglerutrustas ut som

tillämpligaär

KW OH V KWför12. Ett lager högaktivt kämavfall i en
e neinlandskommun Fråganbeslutas.

ü U U Duppkommer dit fråntransportvågarnu om en
hanm. finns två väljaDet mellan.vägar att
Den i betydligt bättre skick denär änena
andra går tättbefolkade områden. du finna vilkaKan utmen genom mer

påregler tillämpliga valet transportvägärsom av

KW Om" KWför13. Avstyckning ändamålet småbåtshamn
a e nes.k marina meddelas för fastighet därfören

U D ü Duppfyller 3den kap 1 §att
fastighetsbildningslagen. Miljö- och
byggnämnden positivthar lämnat
förhandsbesked. Grannar marinan hamnar ovanligt dåligattmenar en

störnings- vattenföroreningssynpunkt,plats och i sistnämnda hänseendetur
därför marinan ligga i vik finnskommer i mynning detatt att en vars en
tröskel vattenomsättningen i viken blir dålig.mycketgör attsom
Länsstyrelsen placeringen blir olämpligklartattanser men
fastighetsbildningen intehar överklagats. Kan du finna vilka reglerut som
slutligen föravgörande lokaliseringen i fall dettaär ett som
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KiaflOKWKWledningsrättsförrättning bestämsVid14. en
neemindreingående iavloppsledningatt enen

U UD Dfrånva-anläggning ska drasallmän meteren
mark.liggerprivat brunn, annanssomen

va-områdetochva-anläggningenBeslutet om
kommunfullmäktige. Brunnsägarentagitsfalli dettasådant har avsom

harförrättningenochicke sakägareförrättningsmannenbehandlas somav
därpåVid dettryckledning och skarvas.Ledningenkraft. ärvunnit laga en

vilka reglerKan duintill brunnen.ledningsarbetet sprängsföljande somse
brunnsskyddetförgäller

KWOmKWkommerenskildgammal väg15. En att
neesommarstugeområdeäldreföranvändas ett üDüüblitillövergåttpraktiken hari attsom

vidarepermanentboende, ochförföremål
Förrättning sker.förtätning.förväntas s.k

Förrätt-sovrumsfönster.bondensgamlefrån dengårVägen metertre
läggaalltför dyrtblirdetanläggningslagen attenligt attningsmannen anser

medvågsamfällighetbliroch detbonden,skyddaförvägen enattom
Kan duförlorar.överklagarBondenpermanentad väg.breddad och semen

ianvändningochför lägedärefter gäller vägensreglervilka som
bostadtill bondensförhållande

KWWOmKWunderfallerrörledning16. En större
"elerörledningslagen kommer att genom en

üDBümyckettraktensskiljerbergsrygg ett avsom
liggandenågot lägrefrånextremrikkärr en

bergsryggenGenomgångenskogsmark. av
möjligt,detskogsmarken och ärdränerasvåtmarken meninnebär motatt

harrörledningenförKoncessionhelt.förändrasvåtmarkensäkert,inte att
Enkonsekvens.dennaallsinteMKB:ndärför annanredan togattgetts upp
villsäkerhetsskälmerkostnad. Avimiljonermångamedfördragning man

falli dettagällervilka reglerKan dumark.ledningeninte ha somseovan

enskildanaturvårdsområde ägt17. Ett av manVetOklanKlan
nejinsektför svårartatutsätts somenavangrepp

Düdet UBSkogsvårdsstyrelsengår på tallar. anser
helaflygbesprutanödvändigthelt att
där,tallskogenför skyddaområdet, dels att

iområden. Inneliggandeutanförtillspridninghindrafördels att
områdetmedi gränsgård och gränsliggernaturvårdsområdet en
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odling. duytterligare båda uteslutande sig ekologisk Kanägnaren, som
i fallvilka regler gäller dettase som

farled planeras18. En Oklart KlartKlartgenomny
"eleasådan vissaskärgården. För krävs bl.a atten

ü UUPågrund skär bort. skäretoch sprängsett
lista i fågel-skräntärna lhäckar

skyddsdirektivet. Det helt klart detär att
sträckning intefinns alternativ kostarsomen

farledunderhållför vad gäller inrättande ochdet allmänna m.mavmer
rederier. Om dessamedföra något körsträcka för vissakan längresommen

tillföroreningsutsläppetfarten knop blir det sammanlagdasänker med tre
vilka reglerluft den längre sträckan. Kan duinte större somsegenom

falllokaliseringen i dettagäller för

V KWOmåanläggning för omhändertagande19. En av
neeradioaktivt avfall intevissa slag somav

D üD ükärnteknisk verksamhetfrån planerashärrör
föranläggningarintillbyggas ettatt

innebäråtervinningsföretag. praktiken dettaI
återvinningsverksamheten tillpågående ävenutvidgning den attaven
samordningsvinsterradioaktivt material. Stora väntaomfatta är att genom

för delsgällersamlokalisering. du vilka reglerKandenna se som
skyddsåtgärder i falldettalokaliseringen, dels

KWKW Omdetaljplanelagtkommun har20. En ett
neeaindustrier där harindustriområde. Alla

D üümiljöskyddslagens tid.tillstånd sedan
Därefter detaljplanelägger kommunen

för bostadsbebyggelseområdet intill
någraEfter år börjar klagaMänniskorna flyttar in. överbostadsrätt. ett

industriema släppervisar sig inte baraallergiska besvär. Det ut ettatt en av
orsaka dessa slags besvär, ävenkänt för kunnaämne är attutanattsom

sinökatillstånd fulltinte utnyttjar sitt Den kommerindustrin attut. nu
särskilt%, inom givet tillstånd. Detvilket redanproduktion med 40 ryms

kemikalieproduktionen från början byggdeintressanta är att annanen
carcinogent.tidigare alternativetallergierna. Detorsakardenän varsom

vilka regler"godkänt" kemikaliebytet. duKanLänsstyrelsen hade somse
fallgäller i detta

l8 17-0268
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öbalktill miljFörslaget

FÖRSTA AVDELNINGEN

Övergripande bestämmelser

tillämpningsområdemål ochMiljöbalkensl kap.

utveckling såhållbarmiljöbalkenmed attMålet ärl § tryggaatt nuen
godochhälsosamtilliörsälcraskommande generationerochlevande en

ochskyddsvärdeharingårutveckling atthållbarmiljö. ettI att naturenen
tillknutenoch brukaförändra ettärmänniskans naturenrätt att

törvaltaransvar.
mål skallmiljöbalkensuppnåFör att

olägenheterochskadorskyddasoch miljönhälsamänniskors mot
påverkan,ellerföroreningarorsakasdessaoavsett annanavom
vårdas,skyddas ochkulturmiljöerochvärdefulla natur-

bevaras,mångfaldenbiologiskaden
ekologisk,frånanvändas såövrigtfysisk miljö iochmark, att4. vatten en

godlångsiktigtsynpunktsamhällsekonomiskochkulturellsocial,
ochhushållning tryggas,

material,medhushållningliksomoch återvinningåteranvändning annan
uppnås.kretsloppfrämjas såenergiochråvaror att ett

frågorprövningvidskall tillämpasoch kap.4Bestämmelserna i 3§2 av
tillståndspliktigverksamhetsådantillståndsprövning ärkap.,enligt 7 somav

enligt 17tillåtlighetsprövningoch vid regeringenskap.och 12enligt 11
innefattandes.l,1902:7lföreskrivet i lagenvadenligtkap. ärsamt som
1957:297,luñfartslagenelektriska anläggningar,bestämmelservissa om

lagen1971:948,kontinentalsockeln, väglagen1966:314lagen om
inrättande,1983:293lagenrörledningar,1978:160 vissa omom

lagenhamn,farled och allmänallmänoch avlysningutvidgning av
l987:l0,bygglagenplan- ochtorvfyndigheter,1985:620 vissaom

ekonomiskaSveriges1992:1140lagenl99l:45,minerallagen zonom
byggande järnväg.16491995:och lagen avom

avseendensärskildabestämmelser ifinnslagnågondet i3 § Om somannan
ivadställetmiljöbalken, gäller i sägsomfattasfrågareglerar somavsomen

den lagen.
kanverksamhetfrågamiljöbalken gäller, ibestämmelserna iUtöver somom

andra intressenellerhälsa, miljönmänniskorsförolägenheterorsaka som
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skyddas enligt miljöbalkens bestämmelser, vad föreskrivs lagenisom
1902:71 innefattande bestämmesler anläggningar,vissa elektriskas. om
luftfartslagen 1957:297, lagen 1966:314 kontinentalsockeln, väglagenom
1971:948, lagen 1978:160 rörledningar, skogsvårdslagenvissaom
1979:429, lagen 1983:293 inrättande, utvidgning och avlysningom av
allmän farled och allmän hamn, lagen 1985:620 torvfyndigheter,vissaom
plan- och bygglagen minerallagen1987:l0, 1991:45, lagen 1992:1140

ekonomiska lagen byggandeSveriges 1995:1649 järnvägom zon, om av
och andra lagar.

fråga arbetsmiljön gäller de särskilda bestämmelsernaI iom
arbetsmilj ölagen 1977:1 160.

fråga miljöfarlig verksamhet och Vattenverksamhet gäller4 § I viss vissom
särskilda bestämmelser lagen med anledningenligt 1971:850 av
gränsälvsöverenskommelsen mellan ochden 16 september Sverige1971
Finland.

rådande särskildafår, den utsträckning det på grund5 § Regeringen i av
förhållanden för stärka forsvarsberedskapen, meddelanödvändigtär att
föreskrifter för avviker från denna balk.totalförsvaret som

anslutning tilllagen 1994:1500 med anledning Sveriges6 § I av
fördrag ochEuropeiska finns föreskrifter verkan unionensunionen om av

andra de Europeiska gemenskapernas beslut.instrument samt

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

Vid tillåtlighets- tillståndsprövning och sådana villkor1 § och prövning av
tillsyn balk allaersättning vid enligt dennainte ärsamt somsom avser

åtgärd skyldigabedriver eller bedriva verksamhet eller vidtaatt en enavser
gällerde förpliktelser följer detta kapitel iakttas.visa Dettaatt att som av

orsakat skada ellerden har bedrivit verksamhet kan haäven antassomsom
olägenhet för miljön.

bedrivaAlla bedriver eller verksamhet eller vidta2 § att ensom avser en
skaffa den kunskap behövs med hänsyn tillåtgärd skall sig som

och omfattning, skydda människorsverksamhetens eller åtgärdens förart att
olägenhet.hälsa och miljön skada ellermot

bedriva verksamhet eller vidtaAlla bedriver eller3 § attavser en ensom
ochåtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
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förebygga, hindragenomföra försiktighetsmått övrigt behövs förde i attsom
olägenhetmedför skada ellermotverka verksamheten eller åtgärdeneller att

verksamhet skall bästaeller miljön. Vid yrkesmässigför människors hälsa
möjliga teknik användas.

genomföras finns skälförsiktighetsmått skall så detDessa att anta attsnart
människorsmedföra olägenhet föreller åtgärd kan skada ellerverksamheten

hälsa eller milj

lämpligväljasverksamheter och åtgärder skall sådan plats4 § För ärsomen
skall väljas såkap. och kap. Platsenmed hänsyn till kap. 1 3 41 att

märmiskorsolägenhet förmed minsta intrång ochändamålet kan uppnås
miljön.hälsa och

skall hushållaåtgärdverksamhet eller vidtarAlla bedriver5 § enensom
ochåteranvändningmöjligheterna tilloch energi utnyttjamed råvaror samt

energikällor användas.hand skall förnybaraförstaåtervinning. I

eller vidtaverksamheteller bedrivaAlla bedriver6 § att enavser ensom
kemiskaanvända sådanaförebygga risk, undvikaskall, föråtgärd attatt

farligamed mindrekanbiotekniska organismerprodukter eller ersättassom
ocksågällereller biotekniska organismer.kemiska produkter Detta varaen

biotekniskprodukt ellerbehandlats med kemiskinnehåller eller har ensom
mindre farligkanochorganism ersättas av en vara.som

vidtagitverksamhet ellereller har bedrivitbedriver§ Alla7 enensom
skadanförolägenhet för miljönmedfört skada elleråtgärd attansvararsom

ellerdess skadankvarstår tillavhjälps.eller olägenheten Detta ansvar
upphört.olägenheten har

det kangäller den utsträckninghänsyn enligt 2-7 ipå8 § Kraven anses
skallbedömninguppfylla dem. Vid dennarimligt nyttanatt av

förkostnadernaförsiktighetsmått jämföras medoch andraskyddsåtgärder
totalförsvarsverksamhet ellerfrågadetsådana åtgärder. När är om enom

avvägningen.totalförsvaret, skall detta beaktas vidåtgärd behövs för
medförafårenligt första stycket inteAvvägningen att en

kap. åsidosätts.enligt 5miljökvalitetsnomi

eller olägenhetföranleda skadaeller åtgärd befarasverksamhet9 § Kan en
sådanahälsa eller miljön,betydelse för människorsväsentlig även omav

krävas enligtkanförsiktighetsmått vidtasskyddsåtgärder och andra som
detendastvidtasbedrivas eller åtgärdenfår verksamhetenbalk,denna om

särskilda skäl.finns
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medfördenbedrivas eller vidtasåtgärd får inteverksamhet ellerEn om
väsentligtlevnadsförhållandenmänniskor får sinaantalrisk för att ett stort

miljön försämrasförsämrade eller avsevärt.
hargäller regeringenförsta och andra styckena inte,Vad isägs omsom

1978: 160eller enligt lagenkap. eller 4 §verksamheten enligt 17 3tillåtit
rörledningar.vissaom

från allmänbetydelsesynnerligeller åtgärdverksamhetOm10 § är aven
sådanaförutsättningarnatillåta den,synpunkt får regeringen äräven somom

ellerverksamhetendockgäller inteandra stycket. Dettai 9 § omanges
hälsotillståndet.allmännaförsämra detkan befarasåtgärden

tillgodoseförförenas med villkorfårförsta stycketBeslut enligt att
intressen.allmänna

ochhushållning mark-medförbestämmelserGrundläggande3 kap.
vattenområden

förändamålför eller deanvändas detvattenområden skallMark- ochl §
och lägebeskaffenhetmed tilllämpade hänsyn samtområdenavilka är mest

medföranvändningskall sådanFöreträdebehov.föreliggande ensomges
hushållning.synpunkt godfrån allmän

obetydligtendastalls ellerinte ärvattenområdenochmark-2 § Stora som
skall långtmiljön såeller andra ingrepp iexploateringsföretagpåverkade av

karaktär.områdenaspåverkapåtagligtåtgärder kanskyddasmöjligt mot som

ekologiskfrånsärskilt känsligavattenområdenMark- och är3 § som
skadakanåtgärderskyddasmöjligtlångtsynpunkt skall så mot som

naturmiljön.

nationell betydelse.näringarskogsbrukJord- och4 § är av
ellerbebyggelseanspråk förfår ijordbruksmarkBrulmingsvärd tas

väsentligatillgodosebehövs förendast detanläggningar attom
allmänfrånpåkan tillgodosesbehov inteoch detta ettsamhällsintressen

anspråk.mark itillfredsställandesynpunkt tassätt att annangenom
möjligtskall så långtför skogsnäringenbetydelseharSkogsmark som

skogsbruk.rationelltförsvårapåtagligtkanåtgärderskyddas ettmot som

ellerför rennäringenbetydelseharvattenområdenochMark-§5 som
åtgärderskyddaslångt möjligtskall såför vattenbrukeller motyrkesfisket

bediivande.näringamaspåtagligt försvårakansom
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för eller yrkesñsket skallOmråden riksintresse rennäringenärsom av
åtgärder i första stycket.skyddas mot avsessom

från allmän synpunkt påvattenområden har betydelseMark- och6 § som
med hänsyn tillnaturvärden eller kulturvärden ellergrund områdenasav

påtagligtmöjligt skyddas åtgärder kanskall så långtfriluftslivet mot som
ochBehovet grönområden i ieller kulturmiljön.skada tätorternatur- av

skall särskilt beaktas.närheten tätorterav
för kulturmiljövården ellerriksintresse naturvärden,Områden ärsom av

första stycket.skall skyddas åtgärder ifriluftslivet mot som avses

eller materialinnehåller värdefullavattenområdenMark- och7 § ämnensom
påtagligt försvårakanskyddas åtgärderlångt möjligtskall så mot som

dessa.utvinningen av
materialfyndigheter ellerinnehållerOmråden ärämnen som avavsom

första stycket.åtgärder iskall skyddasriksintresse mot avsessom

föranläggningarsärskilt lämpliga förvattenområdenochMark-8 § ärsom
energidistribution,energiproduktion,produktion,industriell

skall så långtVattenförsörjning eller avfallshanteringkommunikationer,
ellerförsvåra tillkomstenåtgärder kan påtagligtmöjligt skyddas mot som

sådana anläggningar.utnyttjandet av
förstaiför anläggningarriksintresseOmråden är som avsesavsom

försvåra tilkomstenkan påtagligtåtgärderskall skyddasstycket mot som
anläggningarna.utnyttjandeteller av

skall såför totalförsvarethar betydelsevattenområdenoch§ Mark-9 som
motverkapåtagligtåtgärder kanskyddasmöjligtlångt mot som

totalförsvarets intressen.
behövs fördepå grundriksintresseOmråden attär avsom av

kan påtagligtåtgärderskall skyddasanläggningartotalförsvarets mot som
eller utnyttj andet anläggningarna.tillkomstenförsvåra av

flera oförenligaförenligt riksintresseområde 5-810 § Om ärett av
lämpligastepådet eller de ändamålskall företräde sättändamål, somges

fysiskaoch denmarken,hushållning medlångsiktigfrämjar vattneten
föranläggningdetta forområdet eller delBehövsmiljön övrigt.i enav

företräde.försvarsintressetskalltotalförsvaret ges
bestämmelserna i 4stycket får stridaförsta intemed stödBeslut motav

kap.
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hushållning föroch4 Särskilda bestämmelser for med markkap. vatten
områdenvissa i landet

ochmed hänsyn till deområden i 2-7§1 De är, natur-som anges
riksintresse.områdena, sin helhetkulturvärden finns i i avsom

till stånd i dessamiljön får kommaExploateringsföretag och andra ingrepp i
det kanhinder enligt ochdet något 2-7områden endast inte möter omom

kulturvärden.områdenas ochpåtagligt skadarske intepå natur-sättett som
hinder forinteförsta stycket och 2-6Bestämmelserna i utgör

förnäringslivet ellereller det lokalabefintligautvecklingen tätorter avav
finnsdetför totalförsvaret. Ombehövsutförandet anläggningar somav

förför anläggningarheller hinderbestämmelserna intesärskilda skäl utgör
kap.material i 3 7ellersådana fyndigheterutvinning ämnen avsessomavav

stycket.andra§

främst detñiluftslivets,områden skall turismens ochföljande2 § Inom
vid bedömningensärskilt beaktasfriluftslivets, intressenrörliga av

andra i miljön:exploateringsföretag eller ingrepptillåtligheten av
tillBohuslän från riksgränsen NorgeskärgårdenKustområdet och i mot

Lysekil,
Halland,Kustområdet i

kustområden,med angränsandeHallandsåsenKullaberg och
Åhus,Ömahusen Skillinge tillsöderfrånKustområdet i Skåne om

Östergötland frånSmåland ochskärgårdama iKustområdena och
Arkösund,tillOskarshamn

frånUpplandSödermanland ochskärgårdama iKustområdena och
och Singö,Oxelösund till Herräng

Ångermanland vidStorijärdenfrånskärgården iKustområdet och
Ångennanälvens till Skagsudde,mynning

riksgränsenBondöfjärden tillfrånskärgården i NorrbottenKustområdet och
Finland,mot

Öland,
Gotland,

Skåne,vid Romeleåsen iåslandskapetochSjö-
Åsnen utmedsöder däromoch områdenastrandornrådenochmed öar

Listerlandet,Pukaviksbukten ochtillvid MienMönumsån och sjön
strandornråden,med ochVänern öar
strandområden,ochmedVättern öar

utmedområdetUnden och sjön Vikenvid sjönmed områdenaTiveden samt
ochKarlsborg Sjötorp,kanal mellanGöta
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ÅnimmenOmrådet Dalsland-Nordmarken från Mellerud och sjön vid
Årjäng Östervallskogtill frånVänern sjösystemet Dals-Ed i söder till och i

norr,
Fryksdalen från Kil till Torsby området utmed delen Klarälvensamt övre av

Torsby kommun,inom
Mälaren med och strandområden,öar

Malingsbo-KlotenOmrådet mellan Storå, Kopparberg, Smedjebacken och
Skinnskatteberg,
Området utmed Dalälven från tillAvesta Skutskär,
Siljan och medOrsasjön och strandornråden området utmedöar samt
Oreälven, Skattungen ochsjön Oresjön med området söder därom över
Gulleråsen och Boda till Rättvik,
Området utmed frånLjusnan Färila till Bergvik,
Vindelådalen,

ällvärlden från Transtrandsfj ällen i söder till Treriksröset med undantag for
de fjällområden i 5som anges

kustområdena och3 § Inom skärgårdarna Bohuslän fråni gränsen mot
Östergötlandtill Brofjorden, SmålandNorge i och från tillSimpevarp

Ångennanland ÅngermanälvensArkösund och fråni Storfjärden vid
Ölandmynning till Skagsudde på får anläggningar kap.i 17samt som avses

och komma till stånd.l § l-ll 17 inte

4 § kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till ochInom Simpevarp
Östergarnfrån Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands ochkust, på

Storsudret på Gotland på Fårö får fritidsbebyggelse komma till ståndsamt
endast form kompletteringar till finnsi befintlig bebyggelse. Om detav

fårsärskilda skäl dock fritidsbebyggelse komma till stånd,annan
företrädesvis sådan tillgodoser det rörliga friluftslivets behov ellersom avser
enkla fritidshus närheten dei tätortsregionema.storaav

förstaområden i stycket får anläggningarInom i 17som avses som avses
kap. komma1 § och 10-11 till stånd endast på platser där det redan finns1-7
anläggningar skall enligt lagrum.angivnaprövassom

fjällområdena Långfjället-Rogen, Skäckerfjällen,5 § Inom Sylarna-Helags,
Hotagsfjällen, Frostviken-Borgafjällen, Marsfjällen-Burvattnet, Var-

dofjällen, Artfjället, Täma-Vindelfjällen, KebnekaiseSarek-Mavas, Sjaunja,
och Pessinki får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endastRostu

det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapligaom
friluftslivet.forskningen eller det rörliga Andra åtgärder områdena fårinom

vidtas endast ske påverkas.det kan områdenas karaktärutan attom
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förvattenöverledningellervattenregleringVattenkraftverk§6 samt
Kalixälven,Tomeälven,nationalälvamafår utföras ilcrañändamål inte

ochvattenområden, källtlödentillhörandeVindelälven medPiteälven och
och biflöden:tillhörande käll-vattenområden medföljandebiflöden isamt

Hummelforsen ochVästerdalälvenDalälvenI uppströms
Österdalälven Trängsletuppströms

VallhagaVoxnanLjusnan uppströmsI
GimånStorsjönLjunganLjunganI uppströms samt

Holmsjönuppströms
Åreälven, DammånAmmerån, StorånIndalsälven samtI -
Hårkan

Ångennanälven Klumpvattnet,Lejarälven, Storån uppströmsI
RansarånLångselån-Rörströmsälven, Saxån,

Vojm-VojmånRansam uppströmsuppströms samt
sjön

Vapstälven
Moälven
Lögdeälven
Öreälven

JuktånGirj esån ochTämaån, uppströmsUmeälvenI
Fjosoken

Sävarân
RiebnesrespektiveSädvajaurekällflödenaSkellefteälven uppströmsI

Malånsamt
Byskeälven
Åbyälven

LillaAkkajaure,LuleälvenStoraLuleälven uppströmsI
aktjSkalka ochLuleälven uppströms aure

Pärlälvensamt
Råneälven
Emån
Bräkneån
Mönumsån
Fylleån

tillriksgränsen NorgeEnningdalsälvenEnningdalsälven uppströmsI
förvattenöverledningellervattenregleringVattenkraftverk samt

älvsträckor:följandeutföras ifår hellerlqaftändamål inte

Edebäckochmellan HöljessträckanKlarälvenI
SkiffsforsennedströmsVästerdalälven samtDalälvenI

bruknedströmsDalälven Näs
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I Ljusnan sträckan mellan Hede och Svegsjön sträckan mellansamt
Laforsen och Arbråsjöama

I Ljungan sträckan mellan Havem och Holmsj sträckanön samt
nedströms Viforsen

IndalsälvenI Långan nedströms Landösjön
ÅngerrnanälvenI Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön
UmeälvenI Tämaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta

och andra styckenaFörsta gäller inte vattenverksamhet förorsakarsom
endast obetydlig miljöpåverkan.

Området7 § Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården national-är en
stadspark.

nationalstadspark fårInom bebyggelse och anläggningaren ny nya
komma till stånd och andra åtgärder vidtas det kanendast ske utanom
intrång parklandskap elleri natunniljö och det historiskautan att
landskapets och kulturvärden i övrigt skadas.natur-

5 kap. Miljökvalitetsnormer

Föreskrifter miljökvalitetsnormerom

får för1 § Regeringen vissa geografiska för helaområden eller landet
meddela föreskrifter kvaliteten mark,på luft eller i övrigt,vatten, naturenom

det behövs för varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller förattom
avhjälpa skador på eller olägenheter för hälsamänniskors eller miljönatt

miljökvalitetsnormer.
fårRegeringen överlåta till myndighet meddela miljökvalitetsatten

skall gälla till följd Sveriges medlemskap i Europeiskanormer som av
unionen.

Vad miljökvalitetsnormer skall ange

Miljökvalitetsnonner2 § skall de föroreningsnivåer eller stör-ange
ningsnivåer människor kan för fara för olägenheterutsättas utansom av
betydelse eller miljön eller kan belastas med fara förnaturen utansom
påtagliga olägenheter.

Miljökvalitetsnormerna skall ange .
förekomst i mark, och grundvatten, luft eller i övrigtyt- naturen av

kemiska produkter biotelmiskaeller organismer,
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sådanellerbuller, skakning, ljus, strålningnivå förhögsta annan
ellerstörning,

vattendrag,eller flödeför vattenstånd ieller värdenivå vattensystem,
delar dem.ellergrundvatten av

skall beaktasmiljökvalitetsnormerHur

deiaktta miljökvalitetsnonnemaskalloch kommuner närMyndigheter3 §
planlägger,ochplanerar-

anmälningsochgodkännandcn, dispensertillstånd,tillåtlighet,prövar-
ärenden,

ellertillsyn,utövar-
föreskrifter.meddelar-

verksamhetförtillstånd får beviljasinteBestämmelser4 § att somom
kap.finns i 16 5överträdsmiljökvalitetsnorrnmedverkar till att en

fårvillkor för tillståndtillstånd eller omprövas,Bestämmelser ettatt omom
miljökvalitetsnormmedverkar tillbetydelsemed någonverksamheten att en

finns kap. §överträds, i 24 5

Åtgärdsplan

uppfyllas, skallskallmiljökvalitetsnormbehövs fördet§ Om5 att enen
föreskrifterskall samband mediRegeringenåtgärdsplan attupprättas.
åtgärdsplansådanbeslutabehov uppkommermeddelas ellerenligt 1 § när en

skallmyndigheter eller kommunerflera upprättaellerbeslutaeller att en
åtgärdsplaner.sådana

därföröverträdsgeografiskt områdeförmiljökvalitetsnorm attOm etten
skallområdet,ligger utanförverksamhetpåverkasmiljön somenav

bestämmermyndighet regeringeneller den upprättaregeringen en
förekommer.där störningarhela det områdeåtgärdsplan för

skall denåtgärdsplanmyndighet eller kommun upprättarInnan enen
medberörskommunermyndigheter ochmedsamråda samtsom

åtgärdsplanbetydande omfattning. Enberörs iverksamhetsutövare somsom
kommunfullmäktige.skall beslutaskommunupprättas avav en

Åtgärdsplanen regeringenmyndighetertill deskall skickas som
bestämmer.

påverka dekanverksamhetomfatta allåtgärdsplan får6 § En som
stycket. Iförstastörningsnivåer i 2 §ellerföroreningsnivåer enavsessom
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åtgärdsplan skall de åtgärder skall vidtas för attanges som
milj skall uppfylld vid tidpunktangiven vilkasamtvara en
myndigheter och kommuner skall till angivna åtgärder vidtasatt samtsom se

de skall genomförda.när vara
åtgärdsplan skallEn vid behov.omprövas

åtgärdsplanPrövning av

får föreskriva7 § Regeringen vissa åtgärdsplaner skallatt prövas av
regeringen.

Åtgärdsprogram

får föreskriva8§ Regeringen sådana åtgärdsprogram skallatt upprättas
kan krävas till följd medlemskapSveriges i Europeiska unionen.som av

kontrollochMätning

skall samband9 § Regeringen i med föreskrifter enligt meddelasl §att även
besluta vilka skyldiga utföra de mätningar behövs förär att attsom som

miljökvalitetsnomrkontrollera uppfylls.att en
eller den myndighet bestämmer får meddelaRegeringen regeringensom

föreskrifter mätmetoder och redovisning mätresultat.om av

6 Miljökonsekvensbeskrivningarkap. och beslutsunderlagannat

det krävs miljökonsekvensbeskrivningNär en

miljökonsekvensbeskrivning skall ansökan tillstånd1 § En ingå i en om
föreskrifterenligt och kap. eller enligtll 12 har meddelats med stödsom

sådan skall finnasbalken. vid tillåtlighetsprövning enligt kap.En 17ävenav
får föreskriva det skall miljökonsekvens-Regeringen upprättasatt en

beskrivning ansökningar dispensi eller andra ärenden enligt dennaäven om
föreskrifter har meddelatsbalk eller med stöd balken där det behövssom av

för kunna bedöma miljöpåverkan. föreskrivaRegeringen får ävenatt om
undantag från skyldigheten enligt första stycket upprättaatt en
miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter miljöpåverkan kan antasvars
bli betydande.mindre
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miljökonsekvens-finnasdet skallfår föreskriva2 § Regeringen att en
ifalllagar eller andraenligt andra ii ärenden änbeskrivning även avsessom

sådanafrågamiljöpåverkan.bedöma Iför kunnadet behövs1 när att om
kapitel, ingetdettavad imiljökonsekvensbeskrivningar gäller sägs omsom

föreslqivits.harannat

miljökonsekvensbeskrivningarSyftet med

beskrivaidentifiera ochmiljökonsekvensbeskrivningSyftet med är att3 § en
åtgärdellerverksamhetplaneradeffekterindirektaochde direkta ensom

luft, klimat,mark,djur,människor,dels påmedföra växter, vatten,kan
denochmed mark,hushållningendels påkulturmiljö, vattenlandskap,
ochmaterial, råvarormedhushållningdels påfysiska miljön i övrigt, annan

dessasamlad bedömningmöjliggörasyftetVidareenergi. är att aven
miljön.hälsa ochmänniskorseffekter på

miljöpåverkanbetydandebeslutsamråd ochTidigt om

åtgärdnågoneller vidtaverksamhetbedrivaAlla4 § att somavsersom
enligtellerbalkenligt dennatillåtlighetbeslutellertillståndkräver om

medsamrådatidigtbalken skallstödmedmeddelatsharföreskrifter avsom
särskiltblikanmed enskildasamrådaskall antaslänsstyrelsen. De även som

debehövlig omfattning innan görgod tid och idet iberörda och göra en
miljökonsekvensbeskrivningdenochtillståndansökan upprättar somom

verksamhetenbedrivaskall densamrådetenligt l Före attkrävs avsersom
denuppgifterlämnasärskilt berörsenskildaochlänsstyrelsentill omsom

dessutformningomfattning ochlokalisering, samtverksamhetensplanerade
miljöpåverkan.förutsedda

för vilkaärendenförgäller ocksåstycketförstaiVad sägs ensom
stycket.andraenligt l §krävsmiljökonsekvensbeskrivning

åtgärdenellerverksamhetenbeslutalänsstyrelsenskallEfter samrådet om
överklagas.får intemiljöpåverkan. Beslutetbetydandemedförakan antas en

tillsynsmyndighetenfrånfrågan begäras inyttrande iskallfattasbeslutInnan
länsstyrelsen.ide fall denna inte är

åtgärderochverksamhetervilka slagsföreskrivafårRegeringen somom
miljöpåverkan.betydandemedföraalltid kan antas en
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Utökat samråd med miljökonsekvensbedömning

länsstyrelsen§ Om enligt 4 § beslutar verksamheten eller åtgärden kan5 att
medföra betydande miljöpåverkan, skall förfarande medantas etten

miljökonsekvensbedömning genomföras. Vid förfarande skall densådantett
bedriva verksamheten samråda med statligaövrigaattsom avser

myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de kanorganisationer som
bli berörda. Samrådet skall verksamhetens eller åtgärdensantas avse

lokalisering, omfattning, utfomming och miljöpåverkan innehåll ochsamt
utformning ökonsekvensbeskiivningen.miljav

verksamhet eller åtgärd kan medföra betydande6 § Om antasen en
land, skall myndighetmiljöpåverkan i den ansvarigaett annat som

informera landets myndighet denregeringen bestämmer det ansvariga om
åtgärden berörda landet och denplanerade verksamheten eller och detge

samrådstörfarandemöjlighet deltaallmänhet berörs där iatt ett omsom
miljansökan och

kan bliinformation skall också lämnasSådan antasstatom en arman som
miljöpåverkan begär det.för betydandeutsatt en

skall innehållaVad miljökonsekvensbeskrivningen

åtgärd kanmiljökonsekvensbeskrivning för verksamhet eller§ En7 en som
uppgiftermiljöpåverkan skall innehålla demedföra betydandeantas somen

uppfylla syftet enligt däriblandbehövs för 3att
lokalisering,verksamheten med uppgifterbeskrivning omaven

omfattning,utformning och
för skadliga verkningarbeskrivning de åtgärder planeras attsomen av

undvikaseller avhjälpas, hur det skallskall undvikas, minskas attt.ex.
enligtåtgärden medverkar till milj ökvalitetsnorm 5verksamheten eller att en

kap. överträds,
huvudsakligauppgifter krävs för påvisa och bedöma dende attsom

med mark ochmänniskors hälsa, miljön och hushållningeninverkan på
kanandra verksamheten eller åtgärden antassamtvatten resurser som

medföra,
möjliga,redovisning alternativa platser, sådana är samten av om
varförtillsammans med dels visstalternativa utformningar motivering etten

valts, dels beskrivning konsekvensernaalternativ har attaven av
kommer till ochverksamheten eller åtgärden inte stånd,

sammanfattning i l-4.icke-teknisk de uppgifterav som angesen
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tillståndansökanskallsamråd med den myndighetEfter pröva omsom
tredjeenligtfår länsstyrelsen beslut 4 §tillåtlighet, ieller frågan ettom
andramiljöpåverkan kan ställa krav påbetydandestycket ävenattantasatt

alternativasyfte skall redovisasnåjämförbara närsätt att samma
stycket redovisas.i första 4utformningar som avses

betydandemedförakaneller åtgärder inteverksamheterFör antas ensom
innehålla vadmiljökonsekvensbeskrivningskallmiljöpåverkan somen

tillmed hänsynutsträckning det behövsstycket, denförsta iianges
omfattning.ocheller åtgärdensverksamhetens art

tillfälleKungörande sigyttraattsamt

ärendemål ellerimiljökonsekvensbeskrivning§ När upprättats ett8 omen
kungörasskall dettaVattenverksamhet,verksamhet ellermiljöfarlig
kap.och 22 3ansökan enligt kap. 4 §19kungörelsenmedtillsammans om

ärendemål elleri någotmiljökonsekvensbeskrivning upprättats annatOm en
betydandemedförakanåtgärdverksamhet eller antasrör ensomensom
de fallansökan imedtillsammansskall detta kungörasmiljöpåverkan, en

miljökonsekvensbeskrivningenansökan ochDärefter skallhar gjorts.sådan
tillfälle sigberedasskallallmänheten,för att yttratillgängligahållas som

ärendetmålet ellerdessa innan prövas.över
måldelgivning iskiiftväxling ochkungörelse,0000lagen12 §Av om

beslut harellerdomframgårmiljöbalkenärenden enligt näroch att
ansvarigadenskall detta kungörasärendetellermålet samtmeddelats i

infonneras.enligtsamråd hållits 6 §vilketland meddetmyndigheten i

miljökonsekvensbeskrivningenbeaktandeochGodkännande av

där detärendemål elleransökan iskallmyndighet ett9 § Den pröva ensom
iden prövningensamband medskall imiljökonsekvensbeskrivningkrävs en

ökonsekvenbeskrivningentill miljställningsärskilt beslut även taett om
särskilt.överklagasfårbeslut intekapitel.detta Dettakraven iuppfyller
innehållet ibeaktamyndighetenskallansökanprövningenVid av

enligtyttrandensamråd ochoch resultatetmiljökonsekvensbeskrivningen av
och 8 §§.4-6
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miljökonsekvensbeskrivningarförKostnaden

med miljåiconse-förfarandetmiljökonsekvensbeskrivning samt§ En10
i 1 §ansökanden gjortbekostasskallkvensbedömning som avsesensomav

miljökonsekvensbeskrivning.skyldigfall upprättaeller i attärannat en

planeringsunderlagochPlaner

sådanatillbalk skalltillämpa dennaskall attmyndighetVarje§11 sesom
planeringsunderlagsådantl987:l0 ochbygglagenochplan-enligtplaner

ellermålettillgängliga ifinnshushållningsfråganbelysaförbehövs attsom
ärendet.

tillhandahålla planerskyldigkommunendet,begärmyndigheten attärOm
till dessa.planeringsunderlagetbygglagenochplan-enligt samt

ochutredningar, annatställaskallLänsstyrelsen12 § programsamman
imedhushållningenbetydelse för naturresurserharplaneringsunderlag som

skyldig påLänsstyrehenmyndigheter. är attstatligahosfinnsochlänet som
ochkommunerplaneringsunderlagsådanttillhandahållabegäran

skyldigdenbalk är attdennaskall tillämpa samtmyndigheter somsom
miljökonsekvensbeskrivning.upprätta en

skallflera kommunerellerfall beslutafår i visstRegeringen att13 § ett en
ellerkommunenhurmyndighet,någonellertill regeringenredovisa annan

10bygglagen 1987:och attenligt plan-planeringsinikommunerna avser
skapapåellerkap. § sättenligt 5åtgärdsplan 5 annatgenomföra en

uppfylls, ochenligt kap.5miljökvalitetsnormerförförutsättningar att
enligtochmarkmedhushållningen vattenintressetillgodose rörett som

kap.och 43
uppkommerdetregeringenanmäla tillskallmyndigheterStatliga om

redovisning.sådanbehov av en

områdenSkydd7 kap. av

Allemansrätt

varsamhetochhänsynskall visaallemansrättenutnyttjaroch§ Varl en som
medi sitt naturen.umgänge
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Nationalpark

mark- och2 § Ett vattenornråde tillhör får efter riksdagens med-statensom
givande förklarasregeringen nationalpark i syfte bevara störreatt ettav som

områdesammanhängande landskapstypviss i dess naturliga tillstånd ellerav
i väsentligt oförändrat skick.

Föreskrifter vård3 § och förvaltning nationalparker och in-om av om
skränkningar i använda mark inom nationalparker får meddelasrätten att av

eller den myndighetregeringen regeringen bestämmer.som

Naturreservat

mark- och vattenornråde får länsstyrelsen4 § Ett eller kommunen för-av
klaras syftei bevara biologisk mångfald, vårda och be-naturreservat attsom

värdefulla kulturmiljöer elleroch i syfte tillgodose behovnatur- attvara av
förområden friluftslivet.

område behövs för skydda, återställa eller nyskapa värdefullaEtt attsom
förnaturmiljöer eller livsmiljöer skyddsvärda får också förklarasarter som

naturreservat.

beslut bilda skall skälen för beslutet5 § I naturreservatett attom arges.
beslutet skall också de inskränkningar använda markI i rätten attanges

och vattenområden behövs för syftetuppnå med såsomatt reservatet,som
förbud bebyggelse, uppförande täkt,stängsel, upplag, schaktning,mot av
uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av
bekämpningsmedel. inskränkning får innebära tillträde till områdetEn att
förbjuds ellerunder hela delar året.av

det visar sig behövas skäl eller ytterligare irskränlcningarOm nyasenare
för uppnå syftet med skyddet får länsstyrelsen eller konmunen meddelaatt
beslut detta.om

för tillgodose får6 § Om det behövs syftet med läns-att naturreservatett
förpliktastyrelsen eller kommunen och andra innehavare särskildägare av

till fastighet tåla sådana intrång det områdetinomrätt att attsom
anläggs parkeringsplatser, vandringsleder, tältplatser,vägar, raststugor,

badplatser, inrättningar eller liknande anordningar,sanitära
bereds till mark för allmänheten hartillträde där alknänheten inteannars

vistas,rätt att
utförs slåtter, plantering, betesdrift, ellergallring, röjning, avspänning

liknande åtgärder, eller
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mark- ochochdjur- samtundersökningar växtartergenomförs avav
vattenförhållanden.

beslutupphävaeller delvisheltfårkommunenellerLänsstyrelsen som§7
skäl.synnerligafinnsdet§§,enligt 4-6meddelatharden om

föreskrifterfrånmeddela dispensfårkommunenellerLänsstyrelsen som
beslutskäl.särskilda Ettdet finnsförmeddelat naturreservat,harden ett om

intemed dispensenåtgärddengälla,upphördispens att avsessomomom
då beslutetdagdenfem frånåravslutats inomellertvå årinompåbörjatshar

kraft.lagavann
skyddsom-särskiltför sådantbeslutasdispensellerupphävande ettInnan

tillåtelsekrävsi 28 §bevarandeområdesärskilteller regeråde avangessom
stycket.andra29 §följerinteringen, annat avom

iintrångetendastmeddelasfåreller dispensupphävandeBeslut omom
påellerpåutsträckning naturreservatetskäligikompenserasnaturvärdet

område.något annat

stridafår inteändringeller naturreservatbildandefrågorBeslut i8 § avom
byggagenochplan-enligtområdesbestämmelserellerdetaljplanmot

ellermed planensyftetdockfåravvikelser göras,Mindrel987:l0. om
motverkas.intebestämmelserna

Kulturreservat

syfteikulturreservat attförklarasfårvattenområdeellermark-§ Ett9 som
skallområdesådantlandskap. Påkulturpräglade ettvärdefullabevara

bygg-finnsområdedet inomtillämpas. Att ett4-6ibestämmelserna en
kyrkligtbyggnadsminne,skyddadanläggning ärellernad somsom

kultuiminnen1988:950enligt lagenfornlämningfastellerkulturrninne om
kulturreservat.förklarasområdethindrar inte att somm.m.

§§.och 8ocksåparagraf gäller 7dennaenligtbeslutfrågaI om

Naturminne

för-kommunenellerlänsstyrelsenfårnaturföremålsärpräglat§ Ettl0 av
särskilt. För-vårdasellerskyddasbehöverdetnatunninne,klaras omsom

bevaraförkrävsmarkenpå attområdedetomfattafår ävenklaringen som
behövligtdetoch utrymme.naturföremålet ge

förgällaskall natur-ävenföreskrivs naturreservati 5-8Vad omsom
minnen.
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Biotopskyddsområde

11 § Mindre mark- eller vattenområde livsmiljö för hotade djur-utgörsom
eller eller särskiltväxtarter skyddsvärda fårär regeringensom annars av
eller den myndighet regeringen bestämmer förklaras bio-som som
topskyddsornråde. Sådana förklaringar får enskilda områden elleravse
samtliga områden visst slag inom landet eller del landet.ettav av

biotopskyddsornrådeInom får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åt-
gärder kan skada natunnilj Om regeringen förordnarön. attsom
samtliga områden visst slag skall biotopskyddsnmråden, får den iav vara
samband med beslutet meddela föreskrifter dispens kan medges förattom
sådan verksamhet eller sådana åtgärder. fårDispens endast medges detom
finns särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får vidta desom
åtgärder behövs för vårda biotopskyddsornråde. det vidtasInnanattsom
någon åtgärd skall den eller har särskild till orrrådetäger rättsom
underrättas särskilt.

beslutEtt biotopskyddsornråde skall gälla omedelbart detävenom om
överklagas.

ochDjur- växtskyddsområde

12 § Om det förbud enligt kap.8 1 och eller fredning enligt jakt-2utöver
och fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för djur- eller inomväxtarten

område, fårvisst länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifterett som
inskränker till jakt eller fiske eller allmäihetens eller markägarensrätten rätt

uppehålla sig inom området.att

Strandskyddsområde

13 § Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Syftet med Strandskyddet förutsättningarna för allmänhetensär att trygga

friluftsliv och bevara goda livsvillkor land och i för djur- ochatt vatten
växtlivet.

14 Strandskyddet omfattar§ land- och vattenområdet intill från100 meter
strandlinjen vid nonnalt medelvattenstånd strandskyddsområde. Området
får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utvidgasav som
till högst från300 strandlinjen, det behövs för tillgodose någotmeter attom

strandskyddets syften.av
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detomedelbartskall gällastrandskyddet ävenutvidgabeslutEtt omattom
överklagas.

tillgodoseförbetydelsesaknaruppenbart attstrandområde§ Ett15 som
regeringenmyndigheteller denregeringenfårsyftenstrandskyddets somav

strandskydd.omfattatinteförordnasbestämmer att avvara
orrrådes-omfattasdetaljplan elleringå istrandområdeEtt avenavsessom
finnsdetfår,l987:l0 sär-bygglagenochplan-enligtbestämmelser om

bestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringenskäl,skilda somav
istrandskydd.omfattatinteförordnas att avvara

strand-inträder återupphävsområdesbestämmeherellerdetaljplanOm
skydd.

fårstrandskyddsornråde inte16 § Inom
uppföras,byggnadernya

ändamålväsentligentillgodosekan annatdesåändras ettbyggnader att
till,harde tidigare använtsän

bebyggelseförutförasförberedelsearbetenandraellergrävningsarbeten
ochi 1avsessom

avhållerellerhindrarutförasanordningarelleranläggningarandra som
färdasfåtthaskulledenområde därbeträdafrånallmänheten ettatt annars

ellerellerför djur-livsvillkoren växtarter,försämrarväsentligenfritt eller
djur-förlivsvillkorenförsämrarväsentligenvidtasåtgärderandra som

och växtarter.

gäller inte16 §Förbudeni§17
förbehövsåtgärderelleranordningaranläggningar,byggnader, som

tillgodoserinteochrenskötselnellerskogsbruketfisket,jordbruket, som
ellerbostadsändamål,

kap.enligt 17regeringentillåtitsharåtgärderellerverksamheter avsom
enligtellerbalkdennaenligthar lämnatstillståndvilkatillellereller 4 §3

balk.dennastödmedmeddeladeföreskrifter av
föreskrivafårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

elleranläggningarbyggnader,sådanaskall gällainte16 §förhuden iatt
ochtomtplatsbebyggelse påtillkomplement somanordningar utgör ensom

huvudbyggnaden.strandenfrånlängre änförläggs

det16ibestämmelsernafrånmeddela dispensfårLänsstyrelsen om1,8 §
ibestänmalänsstyrelsenskallmeddelas,dispensskäl. Omsärskildafinns

föranvändaselleranspråkifårmark tomtutsträckningvilken tas annarssom
ändamålet.avseddadet
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beslutEtt dispens upphör gälla, den åtgärd medattom om som avses
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats feminom år från den
dag då beslutet laga kraft.vann

Miljöskyddsområde

19 § Ett mark- eller vattenområde fårstörre regeringen förklarasav som
miljöskyddsornråde, det krävs särskilda föreskrifter därför områdetattom
eller del området för föroreningar ellerär inte uppfyllerutsatten av annars

milj ökvalitetsnorm.en

20 § miljöskyddsområdeFör skall regeringen eller efter regeringens be-
myndigande länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter skyddsåtgärder,om
begränsningar och andra försiktighetsmått för verksamheter inom orrrådet

behövs för tillgodose syftet med området. Länsstyrelsen får meddelaattsom
dispens från föreskrifter har meddelats för miljöskyddsområde,ettsom om
det finns särskilda skäl.

Vattenskyddsområde

21 § Ett mark- eller vattenområde får länsstyrelsen eller kommunenav
förklaras vattenskyddsområde till skydd för grund- eller yt-som en
Vattentillgång utnyttjas eller kan komma förutnyttjasantas attsom
vattentäkt.

22 § vattenskyddsområdeFör skall länsstyrelsen eller kommunen medett
dela sådana föreskrifter inskränkningar i förfoga fasrätten överattom
tigheter inom området behövs för tillgodose syftet med området. Omattsom
det behövs, får länsstyrelsen eller kommunen föreskriva skyltar elleratt
stängsel skall och mark fårsättas i anspråk för detta.att tasupp annans
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, de överklagas.även om

Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskriñer som
den har meddelat för vattenskyddsområde, det finns särskilda skäl.ett om

Marinvetenskaplig forskning

23 § skydda denFör marina miljön får regeringen eller den mynlighetatt
regeringen bestämmer föreskriva marinvetenskaplig forskning inomattsom

svenskt sjöterritorium inte får bedrivas från forskningsfartyg ärsom
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tillstånd förfinnsdettillhörellerregistrerade i utan attstatannanen
anmälts.hareller denforskningen

villkor.medförenastid ochtill vissTillstånd får begränsas

förbudInterimistiska

skyddasskallföremålområde ellerväcktshar ettfråga att ett24 § När omen
vatterskyddsområde ellerellernaturmirmekulturreservat,naturreservat,som

skydd,få utökatskallföremålellerområdesådantskyddatredanatt ettom
meddelaårdock högsttidför viss trekommunenellerlänsstyrelsenfår

ellerområdetberörtillståndvidtasåtgärdersådana utanförbud attmot som
finnsdetskyddet. Omdet tillänktasyftet medstriderochföremålet motsom

Omår.högstytterligaregälla i ettförlängasförbudetfårskäl,särskilda att
ytterligaregälla iförlängasdärefterförbudetfår attskäl,synnerligafinnsdet

år.högst ett
det över-omedebartskall gälla ävenstycketförstaenligtförbudEtt om

klagas.

Intresseprövning

biotopnaturrninnen,kulturreservat,beslutVid naturreservat,§25 om
vattenskyddsområdenväxtskyddsornråden ochellerdjur-skyddsornråden,

fördet krävsendastinskränkas närmarkenanvändamarkägarensfår rätt att
får inteInskränkningenintressen.allmännaangelägnatillgodoseatt

området. Det-förskyddetmedsyftettillgodoseförkrävs attlängre än som
Härvidfastighet.tillitåla intrångförpliktelser rättocksågäller attsamma

medlikställasfastighet ägare.tillsärskildinnehavare rättskall av

andraellerförbudfrånoch 222018,9-11,enligt§ Dispens26
detendastfårkapitletstöd dettamedmeddelats omföreskrifter gesavsom

syfte.föreskriftensellerförbudetsmedförenligtär

naturområdenFörteckning vissaöver

förteckningföra över naturom-fortlöpandeskallNaturvårdsverket§27 en
elleråtagandeninternationellamedenlighetskydd iberedasbörråden som

skall detförteckningenområden. Avsådanaskyddmålnationella avom
föranlettharmålnaticnelltåtagande ellerinternationelltvilketframgå som

förteckningen.itagitsområdet haratt upp
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Ett område tagits förteckningeni skall prioriteras det fortsattaisom upp
skyddsarbetet.

Särskilt skydds- eller bevarandeområde

28 § Regeringen får förklara naturområde särskilt Skyddsområdeett som om
området enligt rådets direktiv 79/409/EEG den 2 april 1979av om
bevarande vilda fåglar särskilt betydelsefullt för skyddetär sådanaav av
fåglar.

Ett område Europeiska gemenskapernas kommission har utpekatssom av
område intresse för gemenskapen skall förklarasett regeringensom av av

särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv 92/43/EEG den 21som av
maj 1992 bevarande livsmiljöer vilda djur ochsamt växter.om av

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva förklaringen
enligt första naturvärdeneller andra stycket, områdets inte längreom
motiverar sådan förklaring.en

29 § För område förklarats särskilt Skyddsområde eller särskiltett som som
bevarandeornråde får beslut helt eller delvis upphävandeom av om-
rådesskydd, dispens från skyddsföreskrifter eller tillstånd enligt så-om om
dana föreskrifter inte meddelas regeringens tillåtelse.utan

gällerDetta inte beslut dispens eller tillstånd, det uppenbartär attom om
verksamheten inte kommer orsaka obetydlig skada på områdetsatt änmer
naturvärden.

Ordningsföreskrifter

30 Föreskrifter§ färdas och vistas inom områderätten att ettom som
skyddas enligt detta kapitel och ordningen i övrigt inom området fårom
meddelas ellerregeringen den myndighet regeringen bestämmer,av som om
det behövs för tillgodose syftet med skyddet.att

Föreskriftema skall gälla omedelbart, de överklagas.även om

Delegation till kommun

31 § Regeringen eller den statliga myndighet regeringen bestämmer fårsom
förordna kommun stället föri länsstyrelsen skall ha de befogenheteratt en

länsstyrelsen har enligt 18som
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skyddbestämmelser för djur- och8 kap. Särskilda växtarterom

landet döda, skadaeller delförbud inom landetFöreskrifter1 § att avom
djurseller bort eller skada sådanafånga vilt levande djureller ägg,att ta rom

eller den myndighet regeringenmeddelas regeringeneller bon får somav
för viltdet finns riskföreskrifter får meddelas,Sådanabestämmer. att enom

ellerför plundringförsvinna ellerkan kommalevande djurart utsättasatt om
skyddåtagandeninternationellaför uppfylla Sverigesdet krävs att om av en

dödas,då sådant djur måstefår dock inte gälla fallFörbudetsådan ettart.
värdefullellerförsvar påfångas tillskadas eller mot personangrepp

egendom.
vattenlevandefåglar, fiskar,får vilda däggdjur,Föreskriftema inte avse

kräftdjur.vattenlevandeellerblötdjur

bort, skadalandetlandet eller delFöreskrifter förbud inom2 § taatt avom
meddelasfårfrån vilt levandeandra delarfrö ellereller växterta av

Sådanabestämmer.myndighet regeringeneller denregeringen som
kanlevandedet finns risk för viltmeddelas,föreskrifter får växtartatt enom

förkrävsplundring eller detförellerkomma försvinna attutsättasatt om
sådanskyddinternationella åtagandenuppfylla Sveriges art.enom av

fårnaturmiljöneller ellerlevande djur-skydda vilt3 § För växtarteratt
meddela förebestämmermyndighet regeringeneller denregeringen som

exemplarsärskilda villkor förellerförbudskrifter sätta utattmot avom
naturmiljön.eller isådsana djur- växtarter
föreskrifter finns lag.sådana igäller inteDetta när annan

modifieradegenetisktsärskilda bestämmelserfinnskap.13I om
organismer.

eller denfår regeringendjur- ellervilt levandeskydda växtarter4 § För att
ochföreskrifter in-meddelabestämmerregeringenmyndighet omsom

ochdjuroch förevisningförvaring, preparering växterutförsel, transport, av
behövs fördetföreskrifter får meddelas,Sådanamed dem.eller handel om

andraellerområdetinternationella åtaganden påuppfylla Sverigesatt av
medbefattningreglera motsvarandefår också ägg,Föreskriftemaskäl. rom
ellerdjurhar utvunnitsandra produktereller med växter.eller bon avsom

mot eller andratillståndeller krav påinnefatta förbudfårFöreskrifterna
stycket.förstaåtgärder iför sådanavillkorsärskilda angessom

kapitel skall gällaenskildafall enligt dettaeller beslut iFöreskrifter5 §
överklagas.deomedelbart, även om
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TREDJE AVDELNINGEN

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VISSA VERKSAMHETER

9 Miljöfarligkap. verksamhet och hälsoskydd

Definitioner avseende miljöfarlig verksamhet

miljöfarlig§ Med verksamhet1 avses
fasta eller från byggnader ellerutsläpp avloppsvatten, mark,ämnenav gas

mark, vattenområden eller grundvatten,anläggningar i
kananvändning mark, byggnader eller anläggningar på sättett somav

medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön utsläpp änannatgenom
vattenområden ellereller förorening mark, luft,i 1 genom avsom avses

grundvatten, eller
mark, byggnader eller anläggningar kananvändning på sättett somav

buller,medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom
ellerskalcningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning armat

liknande.

Med avloppsvatten2 § avses
flytande orenlighet,spillvatten eller annan

för kylning,använtsvatten som
avleds för sådan mark detaljplanavvattning inomvatten somsom av

för eller vissa fastigheters räkning, ellerinte vissgörs en
avleds för begravningplats.avvattningvatten av ensom

Definitioner avseende hälsoskydd

för människors hälsa enligt medicinskMed olägenhet störning3 § avses som
eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte ringaärsom
eller helt tillfällig.

bestämmelser miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddAllmänna om

finns särskilda skäl med hänsyn till skyddet för märmiskors hälsa4 § Om det
för del föreskriñer elleroch miljön, får regeringen viss landet meddelaaven

beslut förbud mot attom
byggnaderavloppsvatten, fasta eller från mark,släppa ämnenut gas

ellereller anläggningar,
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fastalägga ärrmen.upp
till vattenområden, markensådan verksamhet kan ledagällerDetta attom

påverkas menligt.förorenas eller pågrundvattnet kaneller sättannat

får dethälsa och miljön regeringen,skydda människors5 § För att om
fall, också i andra falländamålsenligt beslut i enskildaframstår änsom mer

meddela föreskriftermiljöfarlig verksamhetfrågai 4 § iän omsom avses
försiktighetsmått.och andraskyddsåtgärder, begränsningarförbud,om

uppfyllaför Sverigesockså meddelasföreskrifter fårSådana att
fårfinns särskilda skäl, regeringenåtaganden. Om detinternationella

föreskrifter.meddela sådanamyndighetbemyndiga atten
föreskrifter sådanameddelafår regeringendet behövs,Om om

medlemskap ivad följer Sverigesgårförsiktighetsmått utöver som avsom
andra internationella åtaganden.ellerEuropeiska unionen

för miljöfarlig verksamhetanmälningspliktTillstånds- och

tillståndförbjudetdet skallfår föreskriva6 § Regeringen att utanatt vara
har gjortsanmälaneller innan

ellerandra inrättningarslag fabriker,driva vissaanlägga eller annanav
verksamhet, ellermiljöfarlig

medden ändrasverksamhetmiljöfarlig isådandriva omsom avses
någotreningsförfarande eller påavseende på tillverkningsprocess, sättannat

ändring.mindreoch frågadet inte är om en
Även fårföreskrivitsförsta stycket inte hartillståndsplikt enligtom

verksamhetsutövareföreläggaenskilda falltillsynsmyndigheten i atten
betydandeförmedför riskverksamhetentillstånd,ansöka omom
hälsa ellerför människorsbetydande olägenheterandraföroreningar eller

miljön.
får ansökamiljöfarlig verksamhetbedrivaellerbedriverDen attavsersom

det krävsbalk inteverksamheten enligt dennatillstånd till även omom
tillstånd.

hand på någotavledas och ellerskallAvloppsvatten annat7 § tasrenas om
uppkommer.eller miljön Förför människors hälsa inteolägenhetsåsätt att

avloppsanordningarlämpliga inrättas.ändamål skalldetta
tillstånd ellerförbjudetdet skallfår föreskrivaRegeringen utanattatt vara

anmälan har gjortsinnan
ändra avloppsanordningar,ellerinrätta

ieller sammansättningviss mängd,avloppsvattensläppa artut av en
grundvatten, ellervattenområde ellermark,
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dettasläppa eller lägga fast avfall eller andra fasta ämnen,ut omupp
förorenas.leda till mark, vattenområden eller grundvatten kankan att

miljödomstol.Ansökan tillstånd till miljöfarlig verksamhet§8 prövas avom
föreskriva för slagfår ansökan tillstånd vissaRegeringen att avom

länsstyrelsen. miljöfarliga verksamverksamheter skall Om denprövas av
miljöpåverkan, får föreskrivaha liten regeringenheten kan attantas enen

skall frågor tillstånd. Tillståndkommunal nämnd rörpröva somom
ellerFortifikationsverket, materielverkFörsvarsmakten, Försvarets

radioanstalt skall alltid länsstyrelsen.Försvarets prövas av
vad regeringenmiljöfarlig verksamhet skall enligtAnmälan om

till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen.föreskriver göras

bestämmelser hälsoskyddSärskilda om

sådantför allmänna ändamål skall brukas påBostäder och lokaler sätt9 § ett
fria frånuppkommer och hållasför människors hälsa inteolägenheteratt

och andra skadedjur.ohyra
Ägare skall vidta detill berörd egendomeller nyttjanderättshavare

ellerför hindra uppkomstenkan krävasåtgärder skäligen att avsom
för människors hälsa.olägenheterundanröja

och användas pågrundvattentäkter skallför inrättasAnläggningar10 § ett
människors hälsa inte uppkommer.olägenheter försådant sätt att

föreskrivaenligt kap., får kommunkrävs tillstånd 11det inteOm atten
användaför ochtillstånd eller anmälan inrättadet ändå skall krävas att en ny

grundvattengrundvattentäkt områden där knapphet påför ianläggning sött
hindradet behövs förbefaras uppkomma. gällerråder eller kan Detta attom

får ocksåskall uppkomma.för människors hälsa Kommunenolägenheteratt
redan finns inomför sådana anläggningaranmälningspliktföreskriva som

områden.angivna

tillståndsärskiltfår föreskriva vissa djur inte§ Regeringenll utanatt av
detaljplan ellermedhållas inom områdenfårkommunen

för hindrasådana föreskrifter behövsområdesbestämmelser, attattom
uppstår.för människors hälsaolägenheter

föreskrifter.kommunen meddela sådanafår överlåtaRegeringen att

får imyndighet regeringen bestämmereller denRegeringen även12 § som
föreskrifter behövsmeddela dei ochandra fall 10 llän somsom avses
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till skydd olägenheter för människors hälsa. fårRegeringenmot överlåta
kommunen meddela sådana föreskrifter.att

föreskrifter enligt förstaI stycket får verksamheter kanattanges som
medföra olägenheter för människors hälsa inte får bedrivas eller vissaatt
anläggningar fårinte inrättas kommunen har lämnat tillstånd ellerutan att en
anmälan har gjorts till kommunen.

3 § Kommunala föreskrifter meddelas till skydd olägenheter förmotsom
människors hälsa får medförainte onödigt tvång för allmänheten eller annan
obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

10 kap. Särskilda bestämmelser områdenförorenadeom

förAnsvaret utredning och efterbehandling

kapitell § Detta skall tillämpas mark- och vattenområden samt
byggnader och anläggningar så förorenade det kan medföra skadaär attsom
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2§ för efterbehandlingAnsvarig sådana områden, byggnader ellerav
anläggningar i l § den där bedriver eller har bedrivitärsom anges som en
verksamhet eller vidtagit åtgärd har bidragit till föroreningenen som
verksamhetsutövare.

Den eller har bestämmande inflytandeutövar utövat ett översom en
verksamhetsutövare förstai stycket och därvid avsevärdisom avses som
grad har medverkat till föroreningen har uppkommit såsomatt ansvarar
verksamhetsutövare.

3 § Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling
förorenad fastighet och efterbehandlingsansvarigärav en var en som

förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningama eller då borde
ha upptäckt dem vid sådan undersökning kap.i 4 19 andra§en som avses
stycket jordabalken. förvärvetAvser privatbostadsfastighet enligt kap.2en

§ kommunalskattelagen5 1928:370 endast förvärvareansvarar en som
känt till föroreningen. fråga förorenadI byggnad eller anläggning gällerom
detsamma den förvärvat den fastighet där byggnaden eller anläggningensom

belägen. Med förvärv fastighet likställs förvärvär tomträtt.av av
stycket tillämpasFörsta inte bank har förvärvat fastighet förnär atten en

skydda fordran enligt kap. bankrörelselagen2 8 § 1987:617
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omfattningskäligansvarige iinnebär denEfterbehandlingsansvaret att4§
grundpåefterbehandlingsåtgärderbekosta deellerutföraskall avsom

ellerskadamotverkaellerhindraförebygga,behövs för attföroreningar att
miljön. Närhälsa ellermänniskors ansvaretsforuppstårolägenhet

förflutithartidbeaktas hur långskall detskall bestämmasomfattning som
hadeansvarigeskyldighet denvilken attföroreningamasedan ägt rum,

övrigt.omständigheterna iochskadeverkningarframtidaförhindra
preskiiptionslagenenligtpreskriberaskan inteEfterbehandlingsansvaret

1981:130.

frihet frånefterbehandlas kanfastighet trots5 § Den ansvaräger somensom
kostnaderförutsträckningskäligiförpliktaseller 3 §enligt 2 att somsvara

medför.efterbehandlingenfastighetenvärdeökning pådenmotsvaras somav

deskallenligt 2ansvarigaverksamhetsutövareflera ärOm6 § svara
begränsatföljer ärinte ansvaretutsträckningden attsolidariskt i annat av

bidragdennesvisarverksamhetsutövarestycket. attförsta Enenligt 4 § som
motiverardet inteobetydligtså ensamtföroreningen atttill är

delför denendast motsvarardockskallefterbehandling somansvara
vadefter ärde ansvarigamellanfördelasskallKostnadenbidraget. som

tillmedverkatharochi vilkenomfattningtill denmed hänsynskäligt var en
i övrigt.omständigheternatillochföroreningen

enligt 3ansvarigatomträttshavareeller ärfastighetsägareflera§ Om7
följ ärinte ansvaretutsträckning attdensolidariskt i annatskall de er avsvara

efterdemmellanskall fördelasKostnadenstycket.förstaenligt 4 §begränsat
ochförvärvetvidtill vad de insettmed hänsynskäligtvad ärsom

övrigt.omständigheterna i

sådantinomföroreningarutredakostnader ettförfrågor att8 § I ansvarom
anläggningbyggnad ellersådanvattenornråde ellerellermark- avsessomen

och §§.7tillämpas 2 5il § -
förstaiÄgaren anläggningbyggnad ellerfastighet,till avsessomen

förförpliktaseller §enligt 32 attfrånfrihetstycket kan svaratrots ansvar
medskäligtdetutsträckningdenfastigheten i ärutredningskostnader rörsom

personligadeutredningen,fåkantill den antashänsyn ägarennytta av
övrigt.omständigheterna iochförhållandenaekonomiska
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Upplysningsskyldighet

eller brukar fastighet9 § Den skall området tidigareäger oavsettsom en om
förorenat underrätta tillsynsmyndigheten det upptäcksansetts genast om en

förorening på fastigheten, föroreningen kan medföra skada ellerom
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöriskområden

Länsstyrelsen skall beslut förklara10 § mark- eller vattenornrådeettgenom
för miljöriskornråde det allvarligt förorenatså det med hänsyn tillär attom

människorsriskerna för hälsa och miljön nödvändigt föreskrivaär att om
begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått. Vid
förklaringen skall beaktas föroreningamas och miljöfarlighet,hälso-
föroreningsgraden, förutsättningarna för spridning och den omgivande
miljöns känslighet.

ärenden miljöriskornråden skall länsstyrelsen tillll § I varjeattom se
ärende blir i den omfattning dess beskaffenhet lcräver. Innanutrett ettsom
område förklaras milj öriskområde skall länsstyrelsensom

yttrande från berörda fastighetsägare, särskildinhämta innehavare av
borgenärer med fastigheten eller fastighetenipanträtträtt ärsamt om

upplåten med tomträtt, tomträtten,
kungörelse ortstidning eller lämpligti på ävensättannatgenom ge

förklaringandra kan beröras tillfälle sig,att yttraav ensom
harsamråda med de statliga och kommunala myndigheter som

bevaka frågan,väsentliga i ochintressen att
behövs för utredningen ärendet hålla sammanträde med demdet iom

platsen.saken angår och besiktning påsom
förklaringendet uppenbart inga enskilda intressen skadasOm är att genom

fastighetsägare, innehavare särskild och borgenäreroch samtliga rättavom
skriftligt får länsstyrelsenenligt första stycket lämnat godkännanle,l pröva

föregående kungörelse.ärendet utan
får vid förelägga den förLänsstyrelsen vite ansvarigärsom

den utredning förefterbehandling in behövs prövningen. Iatt ge som
föreskriva efterbehandlingföreläggandet får länsstyrelsen tillträde förom

nödvändig utredningenligt kap. Länsstyrelsen kan låta utföra på28 5 även
bekostnad.den ansvariges

område förklaras miljöriskområde skall länsstyrelsen12 § När ett som
inskränkningar markanvändningen eller vissa åtgärderbesluta i attom om
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förenade medskallvill vidtaeller någonfastighetsägare varaannansom
tillsynsmyndigheten.anmälan tillskall föregåsvillkor eller av en

förstaanmälningsplikt ioch sådaninskränkningarSådana angessom
bebyggelseåtgärder,markarbeten,schaktning ochstycket får grävning,avse

kanåtgärderandramarkanvändningändrad samt som
området kanoch omkringföroreningar ibelastningeninnebära att av

öka,komma att
ellerförsämras,situationenmiljömässigadenatt annars-

efterbehandlingsåtgärder försvåras.framtidaatt-
vidtas ellerfårsådana åtgärder intebeslutafår attLänsstyrelsen även att

harmarkundersökningarnödvändigaförränöverlåtasfårfastighet inte
utförts.

upphävaellervillkormeddelaändra ellerskallLänsstyrelsen13 § nya
eñerbehandlatsmiljöriskområde harmiljöriskomrâdebeslutet när ettom

meddelademinskat såorsaknågondärföroreningama atteller när annanav
försiktighetsmåtteller andramarkanvändningeninskränkningar ivillkor om

nödvändiga.längreinte är

fårbestämmermyndighet regeringendenellerRegeringenl4§ som
milj öriskområden.föreskrifterytterligaremeddela om

Vattenverksamhet11 kap.

Tillämpningsområde

Vattenverksamhet ochbestämmelsersärskildafinnskapiteldetta1 § I om
vatteranlägg-ochVattenverksamhetBestämmelservattenanläggningar. om

bestämmelsersärskildamed0000 vatten-också lagenfinns iningar om
verksamhet.

Definitioner

VattenverksamhetMed2 § avses
andraellerdammaroch utrivninglagninguppförande, ändring, av

vattenområden,ioch pålningfyllningvattenområden,ianläggningar
ioch rensningsprängningeller grävning,frånbortledande vattenav

tillsyftaråtgärdenvattenområdenåtgärder iandravattenområden samt om
eller läge,djupförändra vattnetsatt

detta,föranläggningarutförandeochgrundvattenbortledande avav
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tillförsel för öka grundvattenmängden utförandevatten att samtav av
anläggningar och åtgärder för detta, och

åtgärder4. utförs för mark, frågadet inteatt avvattna när ärsom om
avledande avloppsvatten, eller utförs för sänka elleratt tappa ettav som ur

förvattenområde eller skydda syftet med åtgärdenatt mot när ärVatten, att
varaktigt öka fastighets lämplighet för ändamålnågot Visst maikav-en
vattning.

3 § Med Vattenanläggning sådan anläggning har kommit tillavses en som
Vattenverksamhet, tillsammans med manöveianordningar hörgenom en som

till anläggningen.

4 § Med vattenområde område vid högsta för-täcksett Vattenavses som av
utsebara vattenstånd.

§ Med vattentäkt bortledande eller grundvatten för5 yt- Vatten-avses av
försörjning, värrneutvinning eller bevattning.

Med vattenreglering ändring vattenföringen vattendrag tilli ettavses av
förmån för Vattenverksamhet.annan

Med vattenöverledning vattenreglering överföring yt-avses genom av
från vattenområde tillvatten ett ett annat.

Särskilda förutsättningar för Vattenverksamhet

får bedrivas från6 § Vattenverksamhet endast dess fördelar allmänEn om
och enskild synpunkt kostnaderna skadorna ochöverväger samt
olägenheterna den.av

Vattenverksamhet skall utföras§ En så den inte försvårar verk-7 att annan
samhet i framtiden kan beröra vattentillgång ochantassom samma som
främjar allmänna eller enskilda ändamål Vikt. krav gällerDettaav om
Vattenverksamheten utföraskan på detta oskälig kostnad.sätt utan

8 § vill bedriva VattenverksamhetDen kan skada fisket ärsom en som
skyldig ersättning Vidta och för framtiden underhålla behövligautanatt
anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, släppa fram Vatten
för ändamålet iaktta de villkor i övrigt på grund Verksamhetensamt som av
kan behövas till skydd för fisket i det berörsVatten som av
Vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde. Om nyttan av en
ifrågasatt anordning eller villkor inte skäligen kan denett motsvaraanses

19 17-0268
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verk-kanförorsakas,skulledärigenomverksamhetsutövarenkostnad som
skyldighet.sådanbefrias frånsamhetsutövaren en

vattenlevanieskall gällafiskparagrafdenna ävenVad i sägs omsom
vattenlevande lqäftdjur.blötdjur och

förställetifår bestämmasñskeavgiftersärskildaBestämmelser somom
0000lagenfinns kap. 5 §stycket i 6enligt förstavillkormeddelasdetatt

Vattenverksamhet.bestämmelsersärskildamed om

vattenverksamhetTillståndsplikt för

någotbalk, intedennatillstånd enligtdetkrävsVattenverksamhet9 § För om
tilktånd tillkapitel. Ansökandettabestämmelserna iföljer omannat av

tilltillståndAnsökanmiljödomstolen.Vattenverksamhet prövas omav
skalldenlänsstyrelsen, inte prövasdockmarkavvattning prövas avomav

särskilda0000 medlagenoch 21kap. 20enligt 7miljödomstolen
vattenverksamhet.bestämmelser om

tillståndansökaVattenverksamhet får ävenvill bedrivaDen omomsom
för verksamheten.tillståndkrävsdet inte

föradäggningprövning innanbegäraskyldighetBestämmelser att enom
bruk finns i 23grundvattenboitledande tas urav

får arbetenVattenverksamhet, störretilltillståndkrävsdetOml0 § aven
tillstånd harpåbörjas innaninteverksamhetentillanslutningomfattning i

meddelats.

förkapitel behövs inteenligt dettaTillståndll §
jordbrukáastighetsellertvåfamiljsfastighetsellerförvattentäkt en en-

värmeförsörjning,ellerhusbehovsförbrukning
kräñdjur,ellermusslorfisk,odlingföranläggningarutförande avav

eller
åtgärden inteför utvinninganläggningar värme,utförande av-omavav

vattentäkt.ser

varkenuppenbartdetbehövs inte,kapitel attdetta ärTillstånd enligt§12 om
vattenverksamhetens in-skadasenskilda intressenellerallmänna genom

vattenförhållandena.påverkan
markavvattning.gäller intestycketFörsta

behövsde villkorförenas medskallmarkavvattningtillstånd till13 § Ett som
enskilda intressen. Iellerallmännaskada påmotverkaellerbegränsaför att

utförda.åtgärderna skalltidvilkeninomskalltillståndet varaanges
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dräneringFör jordbruksmark täckdikning med dräneringsrörav genom
har diameter millimeter300 krävs det dock tillståndstörsta endastsom en av

det sannolikt allmänna eller enskilda intressen skadas verk-är attom genom
samheten.

Tillstånd enligt denna balk behövs förinte markavvattning samband medi
torvtäkt koncession har lämnats enligt lagen 1985:620 vissaom om
torvfyndigheter m.m.

Regeringen får förbjuda14 § markavvattning skulle kräva tillståndsom
enligt detta kapitel i områden där det särskilt angeläget våtnarkernaär att
bevaras.

fårLänsstyrelsen meddela dispens från förbud meddelats enligtett som
första stycket finnsdet särskilda skäl. fårDispens meddelas endastom om
tillstånd till markavvattning meddelas samtidigt.

beslut dispens upphör gällaEtt samtidigt med tillståndet.attom

Tillstånd behövs för15 § inte utföra för bibehållarensningaratt att vattnets
djup eller läge eller för omedelbart återställa vattendrag har vikitatt ett som
från förra läge ellersitt på något har förändrat sitt lopp.sättannatsom

Om arbetena berör fastighet tillhör någon skall fastigen som annan,
hetsägaren alltid underrättas arbetenainnan påbörjas.

Om fisket kan skadas, skall anmälan de planerade arbetena tillgörasom
länsstyrelsen arbetenainnan påbörjas.

får16 § Arbeten utföras föregående tillstånd, det till följdutan enom av
skada eller för förebygga skada nödvändigt tillståndspliktigaäratt atten
ändrings- eller lagningsarbeten utförs Ansökan godkännandegenast. om av
arbetena skall dock möjligt.göras snarast

Åtgärder strider bestämmelser ochinnehållande tappningmotsom om av
får föregåendevidtas tillstånd, det nödvändigt förvatten utan är attom

föravvärja fara liv eller hälsa, rädda värdefull egendom eller någonav annan
sådan orsak. Ansökan godkännande åtgärderna skall dock görasom av

möjligt.snarast

Vattenverksamhet17 § Om har tillstånd balkenligt denna ellerutövats utan
äldre lag, får verksamhetsutövaren begära prövning verksamhetensav
laglighet.

ansökan tillstånd ändra vattenanläggning utförtsEn haratt utanom en som
tillstånd får endast prövning anläggningens laglighet begärsprövas om av
samtidigt.
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kap. l2§enligt 28ansökningarfrågagäller iAndra stycket även omom
ansökan fårsådananläggning. Denanvända någon göratt som enannans

laglighet.anläggningensbegära prövningäven av

Underhållsansvar

den såunderhållaskyldigvattenanläggning attär att18 § Den äger ensom
enskilda intressenellerför allmännaskadauppkommerdet inte genom

med stödvattenanläggningenvattenförhållandena. Omändringar i av en
tilläganderättenochmarknågonutförtsrättighetsärskild annans

upphört,rättighetenföljdtillmarkägarentillövergått attanläggningen av
rättighetshavare.för denunderhållsskyldighetenkvarstår som var

använda någonfåtthar vatten-kap. l2 §enligt 28 rätt attDen annanssom
underhålla ariäggningen,skyldigmedtillsammans attanläggning ägarenär

bestämt någotmiljödomstoleninte annat.om
bestämmelserfinnsandra stycketkap. 4 §i 24och 22I 21 samt om

underhållsskyldigheten.överflyttning av

fördammanläggningunderhålla vatten-skyldig§ Den19 attär ensom
inteanläggningenorsakas avsettskadaskall attreglering ersätta geravsom

varkengällerdammhaveri. Detta ävenutströmmandeskydd vatten ommot
förunderhållsskyldigedennågonellerunderhållsskyldigeden svararsom

skadan.vållathar
krigs-orsakatsdammhaverietunderhållsskyldig visar attEn av ensom

ellerinbördeskrigväpnad konflikt,underhandlingliknandeellerhandling
fråndock friär ansvar.uppror

Utrivning m.m.

till utrivningalltid lämnasbalk skall vattenenligt dennaTillstånd20 § enav
meddelas enligt 21förordnandeinteianläggning ytvatten, om

ivattenanläggningtillstånd riva ytvattenlämnaförstället ut§ I att21 att en
skulle skadasfastighetbegäranmiljödomstolen påfår ägaren somav enav

ochanläggningenunderhållaskyldighetenförordnautrivningen attattav
skall övergåanläggningensligger påskyldigheter ägareövrigafullgöra som

bestäms.någottill dessfastighetsägarenpå annat
förordnandesådantåtagandefår efterallmänna intressenskydd för ettTill

vattenföibund.ellerkommunmeddelas för ettockså staten, en
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Förordnande får inte meddelas, det kan fastighetsägaren inteantas attom
kan fullgöra skyldighetema eller det med hänsyn till den sökande ellerom
till allmänna intressen angeläget anläggningen rivsatt ut.anses mera

Om vattenanläggning vållas skadaägaren anläggningen bi-attav en av
behålls, skall den for anläggningen betala skäligövertar ansvaretsom

förersättning skadan.

fastighet22 § Om underhållskyldighetenövertagit enligtägare 21 §en vars
första stycket övergår till den för deägare, ägarenen ny svarar nya
skyldigheter följer övertagandet.som av

Övertagandet enligt första21 § stycket skall antecknas inskrivningsi
registret.

23 § Om det kan uppkomma fara för allmänna eller enskilda intressen
anläggning för bortledande grundvatten helt eller delvisatt tasgenom en av

bruk, skall anläggningens hämta in miljödomstolens besked på vilkaägareur
villkor detta får ske.som

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

VattenverksamhetViss har ordningiprövatssom annan

24 § Tillstånd skall lämnas till följande vattenverlsamhet, inte någotom
följer kap.2 9annat av

Vattenverksamhet vid prövning verksamhet enligt kap.17som av annan
eller1 3 har villkor för verksamhetens utövande,angetts ettsom

anläggande broar och Vattenverksamhet för järnväg,väg,av annan
tunnelbana eller spårväg anläggande har i särskild ordning,prövatsvars

anläggande rörledningar i koncession har meddelats förvattenav som
enligt lagen 1978: 160 vissa rörledningar,om

verksamhet bearbetningskoncession har meddelats för enligt lagensom
1985:620 torvfyndigheter.vissaom

12 kap. Täkter, jordbruk m.m.

Täkter

krävs1 § Det tillstånd länsstyrelsen för täkt berg, sand,sten,av av grus,
lera, jord, eller andra jordarter. husbehovFör får dock markinnehavaretorv
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föreskrifterföljertillstånd, inteåtgärdersådanavidta annatutan somavom
andra stycket.med stödmeddelatshar av

får föreskrivabestämmermyndighet regeringendenellerRegeringen som
fårhusbehov inteför markinnehavarensstycketenligt förstaåtgärderatt

förskrivasstycke fårenligt dettaTillståndsplikttillstånd.vidtas utan om
stycket angivnaförstahushållningen de imotverkaåtgärderna kan antas av

miljön.skada påobetydligmedföra ickeellernaturresursema en
gäller inteandra stycketochFörsta

kap.,tillstånd enligt llvattenområden häveråtgärder i som
kontiiental-1966:314enligt lagentillståndkräveråtgärder omsom

ellersockeln,
för enligt lagenhar lämnatsbearbetningskoncessiontäkt torv somav

torvfyndigheter.1985:620 vissaom

skall behovettäkttillstånd tillansökanprövningenVid2 § avomav en
ochväxtlivetochskador på djur-dekan utvinnasmaterialet vägas motsom

tilllämnasTillstånd får inteorsaka.befaraskantäktenövrigtmiljön ipå som
ellerdjur-för någonlivsbetingelsemaförsämrabefaraskantäkt somen

hänsynskrävande.eller i övrigthotad, sällsyntärväxtart som
beaktasskallmatjordtäkttillstånd föransökanVid prövning avomenav

jordbruksmark.brukningsbarbehovet av

villkorför desäkerhetställsdetendastfår lämnastäktTillstånd till3 § om
länsstyrelsenfårsärskilda skälfinnsdettillståndet. Omförgällaskallsom

bestämmelserYtterligaresäkerhet.påkravetsökande frånbefria den om
kap. 3i 16säkerhet finns

tåla enlighetåtgärder iÄgaren skyldigmarkeninnehavaren äreller att4 § av
täkttillståndet.villkor imed

meddelafårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen§5 som
krävertäktexploaterarför denskyldighetföreskrifter somensomom

delärrnastenkrossrörelsebedriverbalk eller attdennatillstånd enligt
för planeringunderlagbehövsverksamhetenuppgifter avsomsomom

naturvärden.
itäkttilltillståndinnehardenföreskrivafårRegeringen att som avsessom

exploatörlänsstyrelsenuppgift till ärlärrmaskallstycketförsta somvemom
täkten.av

tillståndför vilkentäktexploatöruppgift saknas ärNär av envem somom
föreskrifterparagraf ellerdennatillämpningenskall vid somgetts, av

exploatörtillståndshavarenparagrafenstödmedmeddelats avsomansesav
täkten.
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Anmälan för samråd

6 § Kan verksamhet eller åtgärd inte omfattas tillstånds- elleren en som av
anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att
väsentligt ändra natunniljön, skall armälan för samråd hos dengöras
myndighet regeringen bestämmer.som

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter det inom landet eller del landetatt alltid skall görasom en av en
anmälan för samråd frågai särskilda slag verksamheter kanom av som
medföra skada på naturmiljön. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter vilka uppgifterom en
anmälan skall innehålla.

Verksamhet skall anmälas for samråd får påbörjas tidigast veckorsom sex
efter det anmälan har gjorts, inte sarrrådsmyndighetenatt medger någotom
annat.

myndighetDen regeringen bestämmer får förelägga den anmäl-som
ningsskyldige vidta de åtgärder bdrövs för begränsa elleratt att mot-som
verka skada på natunnilj Om sådana åtgärder inte tillräckligaön. och detär är
nödvändigt för skyddet naturmiljön, får myndigheten förbjudaav
verksamheten. Bestämmelser till ersättning vid sådant före-rätt ettom
läggande eller förbud finns i 31 kap.

Miljöhänsyn jordbruketi

7 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter den hänsyn till och kulturvärden skall vidnatur- tasom som
skötsel jordbruksmark och vid markanvändning i jorcbruket,av annan

frågasåsom i skyddet odlings- och kulturlandskapet djur- ochsamtom av
växtlivet. Föreskriftema får dock inte så ingripande pågåendeattvara
markanvändning inom den berörda delen fastigheten försvåras.avsevärtav

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva jordbruksmark får jordbruksproduktionatt först eftertas ur
anmälan till länsstyrelsen, inte åtgärden ringa betydelse förärom av
jordbruket brukningsenhetenpå eller för och kulturmiljön.natur-

Första stycket gäller inte marken i arspråk för verksamhettasom vars
tillåtlighet har särskildi ordiing.prövats
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meddelafårbestämmermyndighet regeringeneller den§ Regeringen9 som
frågamiljöskyddssyrpunkt ifrånbehövasskäligen kanföreskrifterde som

om
jordbruk,djur iantaletbegränsningar ettav

ochgödselhanteringen,forförsiktighetsmått
växtodlingen.

Vilthägn

däromådenpålänsstyrelsentillstånduppförasfårVilthägn inte10 § utan av
fritt.får färdasallmänheten

ochmiljönfriluftslivetförskyddbehovetskalltillståndsprövningenVid av
beaktas.

endastmeddelasstrandskyddsområden fårinomvilthägnTillstånd till om
särskilda skäl.finnsdet

detvillkor,ändradeeller ettbeslutaLänsstyrelsen fårll § genomomnya
tillståndetförutsågsolägenhet inte närnågonuppkommervilthägn gavs.som

tillståndetbetydande, fårdenavhjälpas ochinteolägenheten ärKan
medvilthägnåterkallas,fårTillståndetåterkallas. även avsessomom

behövs.längretillståndet inte

Genteknik13 kap.

Tillämpningsområde

användninginneslutenvidtillämpaskapitel skallBestämmelserna dettai§1
organismer.modifieradegenetisktutsättningavsiktligoch av

ellerimehållerproduktertillämpasocksåskall närBestämmelserna som
marknaden.släppsorganismersådanabestår utav

förstakap. l §i lvadbestämmelserna sägsmed utöverSyftet är, som
verksamhetsådanvidetiska hänsynsärskildasäkerställa tasstycket, attatt

stycket.förstaiavsessom

kapitletsfrånundantagföreskriftermeddelafårRegeringen§2 om
sådanamedframhar tagitsorganismerfrågatillämpning i somom

medförasig intehar visatmodifieringgenetiskmetoder forbeprövade som
öskyddssynpunkt.och miljfrån hälso-riskernågra



SOU 1997:32 Miljöbalken 583

Definitioner

Med biologisk enhet kan föröka eller föra3 § organism sigavses en som
genetiskt material.över

genetiskt modifierad där det genetiska4 § Med organism organismavses en
ändrats inträffar naturligtmaterialet har på inte parningsättett som genom

eller naturlig rekombination.

modifierarinnesluten användning verksamhet där någon5 § Med avses en
destruerargenetiskt eller odlar, förvarar, använder,organismer transporterar,

och där fysiskagenetiskt modifieradeeller sig kvitt sådana organismergör
biologiska hinder,kombination fysiska och kemiska ellerhinder, eller aven

allmänheten ochdessa kontakt medanvänds för begränsa organismersatt
miljön.

genetisktinförandeavsiktlig avsiktligtMed utsättning6 § ett avavses
inneslutning.miljön någon särskildmodifierade organismer i utan

tillhandahålla ellerpå marknadenMed uttrycket släppa§ göra7 attut avses
för någonprodukt tillgänglig annan.en

för bedömning skaderiskerpå utredningKrav av

modifieradegenetisktoch avsiktlig utsättningInnesluten användning8 § av
till grundskall kunna läggasföregås utredning.skall Denorganismer av en

miljöskadorhälso- ochtillfredsställande bedömning vilkaför somaven
medgjord enlighetUtredningen skall ikan orsaka.organismema vara

skall ocksåsådan utredningbeprövad erfarenhet.vetenskap och En göras
modifieradegenetisktinnehåller eller bestårproduktinnan som aven

marknaden.släpps påorganismer ut

får meddelabestämmereller den myndighet regeringenRegeringen9 § som
föreskrifter sådan utredning i 8ytterligare som avsesom

försiktighetsmåttEtiska hänsyn och

användning ochhänsyn skall vid inneslutenSärskilda etiska10 § tas
liksomgenetiskt modifierade organismeravsiktlig utsättning när enav
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släpps påsådana organismerinnehåller eller bestårprodukt utavsom
marknaden.

fårmyndighet bestämmerden regeringenellerRegeringenll § som
försiktighetsmått.föreskriftermeddela särskilda om

anmälningsslcyldighetTillståndskrav och

genetisktutsättninggenomföra avsiktligtillstånd förkrävs12 § Det att aven
ellerinnehållerproduktsläppaeller förmodifierade organismer att ut somen

marknaden.påsådana organismerbestår av

forsvarbar.etisktverksamhetenendasttillstånd får lämnas är13 § Ett om

fårbestämmermyndighet regeringendenellerRegeringen14 § som
förmiljöför hälsa ochtill skyddvad krävsföreskrifter attmeddela om som

enligtfå tillstånd 12

föreskriñermeddelafårtillståndsmyndighetenellerRegeringen15 § om
enligt 12tillståndskravetfrånundantag

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen16 § som
inneslutentill eller anmälantillståndkrav påföreskriftermeddela anavom

hälso ellerdet behövsmodifierade organismer,genetisktvändning avomav
miljöskäl.

myndighetdenanmälan hosochtillståndansökan görs17 § En somenom
föreskriver.regeringen

föreskriver.den tid regeringenskall inomtillståndFrågor prövas somom
tillståndsbcslutet.inågotfem år, intetillstånd gäller i sägsEtt annatom

Märkning

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen18 § som
eller bestårinnehållerproduktden släpperföreskriva utatt avsomensom

produkten.skall märkamarknadenorganismer påmodifieradegenetiskt
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Gentekniknämnden

19 § särskild nämnd, Gentelmilcnämnden,En skall följa utvecklingen på
genteknikornrådet, bevaka de etiska frågorna och råd användningenge om

gentekniken.av
meddelar föreskrifterRegeringen Gentelcnilcnämndens uppgifter samtom

bestämmelser nämndens och arbetsfonner.sammansättningom

14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer

illämpningsområdeT

Bestämmelserna detta kapitel skall1 § i tillämpas kemiska produkter och
biotekniska organismer.

eller den myndighet får föreskrivaRegeringen regeringen bestämmersom
balkens bestämmelser kemiska produkter skall tillämpas påatt om en vara

innehåller eller behandlats medhar kemisk produkt, påsom en om varan
befaras medföragrund sina egenskaper kan skada på människor ellerav

miljön eller andra intressen skall skyddas denna balk.som genom

Definitioner

Med kemisk produkt kemiskt2 § och beredningar kemiskaämneettavses av
ämnen.

framställtsMed bioteknisk organism sådan produkt har3 § avses en som
särskilt bekämpningssyfte eller tekniskt syfte och helt elleri något annat som
delvis består eller innehåller levande mikroorganismer, däribland virus,av

ellereller nematoder, insekter spindeldjur.

Med hantering kemisk produkt eller4 § bioteknisk organismav avses en
Verksamhet eller åtgärd innefattar tillverkning, bearbetning, behandling,som
förpackning, förvaring, omhändertagande,användning,transport,
destruktion, saluförande,konvertering, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Med kemiskt§ bekämpningsmedel kemisk produkt5 äravses en som
avsedd för förebygga eller motverka djur, eller mikroatt växteratt

däribland förorsakarorganismer, virus, skada eller olägenhet för människors
hälsa skadaeller på egendom.
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Som kemiskt bekämpningmedel skall inte anses
kemiska produkter avsedda användas vid beredningär attsom av

livsmedel, läkemedel eller foder,
färger, femissor, tjäror och andra kemiska produkter avseddaär attsom

huvudsakligen begagnas for andra ändamål första stycket,iän som avses om
de inte särskild benämning eller på något sättannatgenom anges vara
avsedda bekämpningsmedel.som

Med biologiskt bekämpningsmedel6 § bioteknisk organismavses en som
framställts försärskilt förebygga eller motverka djur, ellerväxteratt att
mikroorganismer, däribland förorsakar forvirus, skada eller olägenhet

eller skadamänniskors hälsa på egendom.

Miljö- och hälsoutredning

tillverkar eller till för kemisk produkt eller7 § Den Sverige insom en en
bioteknisk skall till det finns tillfredsställande utredningorganism attse en
för vilka produkten ellerbedömning hälso- eller miljöskadorav som

enlighetkan orsaka. Utredningen skall gjord medorganismen ivara
vetenskap och beprövad erfarenhet. skall innehålla bedömningDen aven

från miljö- och hälsoskyddssynpunkt ochproduktens egenskaper visa
de eller organismer kan produkten eller organismenämnen som ge

farliga egenskaper,
farligaoch graden de egenskaperna,arten av

for vid hanteringen,de åtgärder behövs skydda hälsa och miljöattsom
och

behövs for hand avfall från produkten ellerde åtgärder att tasom om
organismen.

Produktinformation

för överlåter8 § yrkesmässigt tillverkar, in till ellerDen Sverigesom en
kemisk produkt eller bioteknisk skall märkning eller påorganism genom

de uppgifter till människors hälsalämna behövs skydd försättannat som
eller miljön produktinformation.
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Uppgiftsskyldighet

Sverigeeller för till ellerhanterar inyrkesmässigt9 § Den ut enursom
myndighetskall till denbioteknisk organismellerkemisk produkt som

efterelleromfattning regeringenoch denibestämmerregeringen
uppgifterdeföreskriver lämnabemyndigande myndighetenregeringens om

förbehövaskanhanteringoch desseller organismen attprodukten som
ellerproduktenförknippade medmiljöriskerhälso- ellerbedöma de ärsom

utförsel.införsel ellerhantering,dessorganismen samt

Produktregister

tillförseller intillverkas iyrkesmässigtKemiska produkter10 § som
denförasskallproduktregister,iskall registrerasSverige ett avsom

bestämmer.regeringenmyndighet som
mdsvarandeskall finnasdetföreskrivafår ettävenRegeringen att

biotekniska organismer.förproduktregister

örhandsanmälanF

fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen§11 som
kemiskföra intill Sverigetillverka ellerföreskriva den attatt enavsersom

landet, skallbrukvarit i itidigareorganism intebiotekniskellerprodukt som
redovisainförselnellertillverkningen samtanmälangöra omen

tillskallanmälanuppgifter. sådanandra En görasundersökningsresultat och
tid regeringendenoch inombestämmerregeringenmyndighetden somsom

bestämmer.eller myndigheten

Tillstånd

förTillstånd krävs12 §
organismerbiotekniskaprodukter ochkemiskasärskilt farligaimport av

Europeiska unionen,medlemmar iländer intefrån ärsom
produkter ochkemiskasärskilt farligaöverlåtelseyrkesmässig av

ochbiotekniska organismer,
ochkemiska produktersärskilt farligahanteringyrkesmässigän avannan

biotekniska organismer.
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Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter vilka kemiska produkter och biotekniska organismernärmare om

skall omfattas tillståndqølikten.som av

Godkännande bekämpningsmedelav

Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel får från13 § inte importeras
länder inte medlemmar i Europeiska släppas påunionen,är utsom
marknaden eller användas godkända enligt 14 § regeringenutan att vara av
eller den myndighet regeringen bestämmer.som

godkännande får lämnas medlet godtagbart från hälso- och14 § Ett ärom
for bekämpningsändamål imiljöskyddssynpunkt och behövs de 5som anges

eller 6
Är godkäntkemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel redan i ettett

landmedlemsland inom Europeiska unionen eller i inomettannat
rådets direktivEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med

växtskyddsmedel på91/414/EEG den juli utsläppande15 1991 omav av
det, medlet jordbruks-,marknaden skall, sökanden begär godkännas, omom

användningenmiljöförhållanden relevanta förväxtskydds- och är avsom
medlet jämförbara.är

särskildafor fem det finnsgodkännande får meddelas högst år. OmEtt
meddelas för högstskäl får dock godkännande tio år.ett

bekämpgodkännande kemiskt eller biologisktAnsökan15 § ettom av
myndighet bestämmerskall hos den regeringenningsmedel göras som av

marknadenför produkten först släpps på inomden utattansvararsom
EES.Europeiska ekonomiska samarbetsområdetEuropeiska ellerunionen

ansöker godkännande skall ha fast kontor inomDen ett gemen-som om
skapen eller EES.

får meddelamyndighet bestämmereller den regeringenRegeringen som
med ansökanföreskrifter de uppgifter skall lämnas i samband omenom som

godkäntGäller ansökan bekämpningsmedel redan igodkännande. ärett som
eller Europeiskamedlemsland inom Europeiska unionenett annat

får krav påekonomiska samarbetsområdet och den sökande begär det,
redan genomförda och analyser ställas,inteupprepning tester omav

förväxtskydds- och miljöförhållanden relevantajordbruks-, ärsom
medlet jämförbara.användningen ärav
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dispensBemyndigande medgeatt

myndigheteller densärskilda skäl, får regeringenfinnsdet16 § Om som
ellertillståndkravet pådispens frånföreskrivabestämmerregeringen om

skäl, får regeringensynnerligadet finns§§. Omgodkännande enligt 12-15
fallet.enskildadispens i detbeslutamyndigheteneller om

anmälan innaninnehålla krav påbeslut fårföreskrifter ellerSådana en
används.saluhålls ellerbioteknisk organismprodukt ellerkemisk

bekämpningörsiktighetsmått vidF

sådanabiotekniska organismerprodukter eller änkemiskaAndra§17 som
släppasförenligt 13-16omfattas dispens uteller atthar godkänts avsom

biologiskaellerkemiskaanvändasmarknaden ochpå som
detendastför bekämpning äranvändasfårbekämpningsmedel, om

ellerhälsamänniskorsförmedför riskeranvändningen inteuppenbart att
miljön.

bekämpningsmedelSpridning av

spridas påskallbekämpningsmedelbiologiskt ettellerkemiskt§18 Ett
vållasmärmiskorellerskadashälsa intemänniskorssådant annansätt att

Åtgärder skallmöjligt.litenblir såmiljöpåverkanolägenhet och att som
områden.kringliggandetillmedlet spridsmotverkavidtas för attatt

frånspridasfårbekämpningsmedel intebiologiskaellerKemiska
myndighetdenellerfår regeringenskäl,synnerligadet finnsOmluñfartyg.

förbud.från dettaenskilda fallundantag imedgebestämmerregeringensom

föravseddabekämpningsmedel attbiologiska ärellerKemiska19 § som
får enskildahellerskogsmark. Intespridasfår intelövslybekämpa över

bekämpningsmedel.med sådanabehandlasträdstammar
får medgebestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som

vetenskaplig prövning.fördet behövsförbuddettafråndispens om

följerfår, intebestämmermyndighet regeringen annat20 § Den avomsom
enligt 6 §kravetstycket,förstafrån 19 §medge dispensstycket,andra om

rimligen kanskog intefråga återväxt1979:429 iskogsvårdslagen avom
skallVid bedömningenmetoder.mekaniskamedröjningtillgodoses genom

skogsbeståndetsbeskaffenhet,ochlägeskogsmarkenstillhänsyn tas
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sammansättning, spridningens inverkan livsbetingelsema for ochpå växt-
djurlivet och allmännaandra intressen.

kommun får besluta förEn dispens enligt första stycket inte får medgesatt
område till områdetsinom kommunen, det behövs med hänsynett om

betydelse för friluftslivet, naturvärden, den lokala befolkningens trivsel eller
något kommunalt intresse.annat

Föreskrifter bränslenom

motverka utsläpp luften medföra olägenhet21 § i kanFör ämnenatt av som
meddelaför människors hälsa eller miljön får fråga bränslenregeringen i om

föreskrifter och förbränning,gäller bränslets kvalitet egenskaper,som
handel, införselöverlåtelse eller till Sverige.

meddelaRegeringen får överlåta myndighet eller kommun sådanaatten
föreskrifter.

avsedd for motordrift eller och22 § Bensin uppvärmningärsom som
innehåller högst bly liter vid 0 skall den0,013 15 C av somgram per

ochtillverkar eller yrkesmässigt till för in sådan bensin, delas in iSverige
miljöklasser bilaga till denna balk.tillhandahållas i de isom anges

Skyldighet underrätta skadliga verkningaratt om

tillverkar produkt eller biotekniskeller släpper kemisk23 § Den utsom en
myndighetmarknaden skall omedelbart underrätta denorganism på som

godkännandebestämmer, det efter tillstånd eller kommerregeringen ettom
biotekniskafram uppgifter den kemiska produkten ellerattnya om

eller resthalter aktivt i produkten eller organismenorganismen ämneettav
eller miljönkan ha skadliga effekter på människors hälsa, grundvattnet på i

övrigt.
produkter ochSådan upplysningsskyldighet gäller för kemiskaäven

biotekniska för vilka krav tillstånd eller godkännande inteorganismer
kan hagäller, uppgifter kommer fram produkten eller organismenattom nya

eller reproduktionstoxiska egenskaper kan antasmutagenacancerogena, som
klassificeringen eller märkningen ellerpåverka produkten organismen.av
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påvillkor, kravföreskrifterytterligaremeddelaBemyndiganden att om
förbudellertillstånd m.m.

frågafår ibestämmermyndighet regeringendenellerRegeringen24 § som
biotekniskaochprodukterkemiskautförselochinförselhantering, avom

10, 17,iföreskrifter i frågormeddela ytterligareorganismer som avses
föreskriftergälleroch 6 §§. Detsamma3kap.2och 2318 somsamt

Europeiska unionen.medlemskap iföljd Sverigestillbehövs av
ellerfår regeringenmiljöskyddssynpunktellerhälso-frånbehövsdetOm

iandra fallibestämmer änregeringen ävenmyndighetden angessomsom
och 2112-15

fårinteorganismbiotekniskellerproduktkemiskföreskriva att en
hargodkännandetillstånd ellerSverigeellerin iföras atthanteras, utanut ur

ochlämnats,
utförselellerinförselför hantering,särskilda villkorföreskriva avom

organism.ellerproduktsådanen

miljöskyddssynpunkt,ellerhälso-betydelse frånsärskilddet§ Om25 är av
andraibestämmerregeringen ävenmyndighetdenellerfår regeringen som

införsel ellerhantering,förbjudakapiteldettaiharfall angettsän som
bioteknisk organism.produkt ellerkemiskutförsel enav en

producentansvarochAvfall15 kap.

Definitioner

ingår isubstansellerföremål,varjeavfall ämneMed enl § somavses
ellerellermed ärsiginnehavarenoch göravfallskategori avseravsom

med.sigskyldig göraatt av
förstaenligtavfallskategorierföreskriftermeddelafårRegeringen om

stycket.

hushållfrånkommerorenlighetochavfallhushållsavfallMed2 § somavses
verksamhet.avfall frånjämförligtdärmedsamt annan

innefattaråtgärdverksamhet elleravfallhanteringMed3 § somenavsesav
avfall.bortskaffandeochåtervinninginsamling, transport, av

producentMed4 § avses
säljerellertill Sverigeförtillverkar, inyrkesmässigtden varaensom

ellerförpackning,eller en
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den i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall kräversom som
särskilda åtgärder renhållnings- eller miljöskäl.av

Med fastighetsinnehavare5 § i detta kapitel den fastighetenägeravses som
eller den enligt kap. fastighetstaxeringslagen1 5 § 1979:1152 skallsom

fastighetsägare.anses som

Producentansvar

eller6 § Regeringen den myndighet regeringen bestämmer får meddelasom
föreskrifter skyldighet för producenter till avfall samlas in,att attom se

bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på kantransporteras sättett som
krävas för hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Med avfallen

här avfallet de eller förpackningar producenternaavses av varor som
tillverkar, för tillin Sverige eller säljer och avfallet från sådan verksamhet

de bedriver.som

Föreskrifter7 § enligt får krav förpackningars6 § på sammansättning,avse
återanvändbarhet och återvinningsbarhet.

Föreskriftema får vidare skyldighet för producenterna attavse
märka eller förpackning,en vara en
lämna uppgifter betydelse för producentansvaret vilka ämnenav om

och material eller förpackning innehåller insamling,samtsom en vara en om
återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden.

kommunalaDen renhållningsskyldigheten

8 kommun skall,§ Varje inte föreskrivs med stöd för6annatom av svara
att

hushållsavfall inom kommunen till behandlingsan-transporteras en
läggning, det behövs för tillgodose såväl skyddet för hälsa och miljönattom

enskilda intressen, ochsom
hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.

kommunen planlägger beslutarNär och hur denna skyldighet skall
fullgöras, skall hänsyn till fastighetsinnehavares och nyttjanderättstas
havares möjligheter själva hand hushållsavfallet påatt ta sätt ärettom som
godtagbart med hänsyn till skyddet för hälsa och miljön. skallKommunen i
sin planering och i sina beslut vidare beakta borttransporten tillatt anpassas
de behov finns hos olika slag bebyggelse.som av
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vilka förutsättningarunderskalloch beslutplanersådanaI anges
handfårsjälvanyttjanderättshavareochfastighetsinnehavare ta om

avfallgäller,enligtföreskrifter 9 §hushållsavfall och, annatnär som
dem.hosuppkommit

denellerfår regeringenmiljöskäl,ellerhälso-behövsdetOm9 § av
avfallfråga änbestämmer i annatregeringenkommun omsom

föreskriftermeddelakommunhushållsavfall inom omen
försorg,kommunensbortavfallet skall transporterasatt genom

bortskaffas.elleravfallet återvinnstillskallkommunen attatt se
harproducentansvarföreskrifterfalldeigäller inteDetta omsom

stöd 6medmeddelats av

renhållningsordningKommunal

skallrenhållningsordningdet finnasskallkommunvarje§ För10 somen
för kommunengälleravfallhanteringföreskrifterdeinnehålla somavom
förutsättningarskall sådanarenhållningsordningenavfallsplan. Ioch en

uppgifterinnehållaskallAvfallsplanenstycket.tredje8 §iavsesanges som
minskaföråtgärderkommunensoch attkommunenavfall inom omom

farlighet.ochmängdavfallets

kommunfullmäktige.skallRenhållningsordningen§ antasll av

påskall kommunenrenhållningsordningtill upprättas,förslag12 § När ett
ochfastighetsinnehavaremedsamrådaomfattningskäligoch ilämpligt sätt

i saken.väsentligt intressehakanmyndigheter ettsom
tillställasdetskallrenhållningsordning uttillförslaget antas,Innan

veckor.fyraunder minstgranskning

skallställsrenhållningsordningtillförslag utKungörelse13 § attom
skallKungörelsenbörjan.utställningstidensföreortstidningutfärdas i

ochställsdetinnebörd,huvudsakliga utförslagetsuppgiftinnehålla varom
lämnas.skallförslagetinvändningaroch tilltid motvilkeninom vem

itill ändringförslaggälleroch 13Bestämmelserna i 12 även14 § en
renhållningsordning.

ändriig itillförslagställabehöver intekommun ut ettEn
antalmindreendastdet berör ettrenhållningsordningen, om

omfattning.begränsadändringenellerfastighetsinnehavare är avannars
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§15 Regeringen eller den kommun regeringen bestämmer fårsom
föreskriva den yrkesmässigt bedriver verksamhet upphov tillatt som som ger
avfall skall lämna kommunen de uppgifter behövs underlag försom som
kommunens renhållningsordning.

16 § Kommunen skyldig vad följerär renhållnings-utöveratt som av
ordningen bort hushållsavfall, fastighetsinnehavaren ellertransportera om
nyttjanderättshavaren begär det och det inte oskäligt med hänsyn tillär
omständigheterna.

fårKommunen i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare själva hand avfall uppkommit hos dematt ta om som
och skall hand kommunen, de kan detta påtas göra ettsom annars om av om

betryggande för människors hälsa och miljön och det finnssätt ärsom
särskilda förskäl sådant undantag.ett

avfallHantering av

Avfall§ får inte komposteras eller17 ned eller pågrävas sättannat
elleråtervinnas bortskaffas fastighetsinnehavaren ellerav

nyttjanderättsinnehavaren, detta kan medföra risk för olägenhet förom
människors hälsa eller miljön.

det behövs återanvändnings-18 § Om eller återvinningsskäl eller andraav
hälso- eller miljöskäl, får regeringen meddela föreskrifter innebära attsom

slag avfallvisst i avvaktan på borttransport skall förvaras skilt frånett av
avfall de ytterligare åtgärder behövs för ändamålet.annat samt som

Regeringen får överlåta myndighetåt eller kommun meddela sådanaatten
föreskrifter.

avfall skall19 § Om kommunens försorg, får intetransporteras genom
någon kommunen eller den kommunen föranlitar ändamåletänannan som

befattning medta transporten.
avfallet skallOm producents försorg, fårtransporteras genom en

meddela föreskrifterregeringen inte någon producentenatt änom annan
eller den producenten anlitar för ändamålet får befattning medta transporten.

Om det behövs för främja20 § återanvändning delar eller återvinningatt av
material sådana skrotbilar i bilskrotningslagen 1975:343,av av som avses

får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelasom
föreskrifter yrkesmässig demontering och liknande yrkesmässigtannatom
omhändertagande skrotbilar.av
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fårbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen21 § som
fårRegeringenavfall.hanteringföreskriftermeddela närmare avom

kommunen.föreskrifter inommeddelakommunbemyndiga atten

Sverigesanledningmedföreskrifter avfallmeddelaBemyndigande avatt om
iEuropeiska unionenmedlemskap

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen22 § som
frågaibegränsningarochavfallsplaneringavfall,föreskrifterdemeddela om

Europeiskamedlemskap iSverigesföljeravfallstransporter avsomom
unionen.

försvaretföreskrifter förmeddelaBemyndigande att

fårgeneralläkarenbestämmanderegeringensefterellerRegeringen23 §
Fortifikationsverket,Försvarsmakten,förföreskriftersärskildameddela

föreskrivsvadradioanstaltmaterielverk och Försvarets trotsFörsvarets som
kapitel.dettai

Nedskräpning

tillträdeharallmänhetenplatsutomhus pånedfår skräpa24 § Ingen somen
till.eller insyn

Dumpning

avfallfår inteekonomiskaochsjöterritoriumSveriges25 § Inom zon
hellerfårAvfall inteellervätskafastvarken ämne,dumpas, gas.som

Avfallfria havet.det ärluftfartyg iellerfartygsvenskafråndumpas som
eller denlandetförasfår intefria havetdeti utdumpas uratt uravsett

ekonomiska zonen.
avfall.förbränningfrågaockså igällerdumpningVad avsägs omomsom

skadligautsläppsådanagäller intestycketförstai §25Vad26 § sägs avsom
åtgärder1980:424lagen motreglerasfartygfrån omämnen genomsom

fartyg.frånvattenfororening
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27 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får medgesom
dispens från 25 § första stycket, avfallet kan dumpas olägenhet förutanom
människors hälsa och miljön.

Om det dumpning uppkommer olägenhet inte förutsågs närgenom som
medgivandet får den myndighet har lämnat medgivandet meddelagavs, som
föreläggande syftei avhjälpa olägenheten. Om olägenheten inte avhjälpsatt
eller villkor eller föreskrifter åsidosätts, får medgivandet återkallas.

FJÄRDE AVDELNINGEN

PRÖVNINGEN MÅL ÄRENDENAV OCH ENLIGT DENNA BALK

16 kap. Allmänt prövningenom

Prövningsmyndigheter

l § Regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter,
kommunerna, miljödomstolama, Milj och domstolenHögsta

mål och ärenden enligt denna balk, eller föreskrifterprövar meddelade med
stöd balken. Mål och ärenden enligt kap.29 straff och förverkandeav om
skall tingsrätt i den sammansättningprövas i kap. bl 3 §av som anges
rättegångsbalken.

bestämmelserNärmare vilka mål och ärenden prövasom som av
respektive prövningsmyndighet finnsi 17 kap. l-4 §§, kap. kap.18 l 19 l

20 kap. kap2 23 § kap.l 23 9samt
Beslut eller dom återkallelse tillstånd, förbud fortsattmotom av

verksamhet och omprövning villkor meddelas tillståndsmyndigheten.av av

Tillstånd, godkännande och dispens

Tillstånd,2 § godkännande eller dispens enligt balken, eller föreskrifter
meddelade med stöd balken, får lämnas för begränsad tid. fårRegeringenav
meddela ytterligare föreskrifter sådan tidsbegränsning.om

Tillstånd, godkännande, dispens eller lagligförklaring enligt balken, eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd balken, får förenas med villkor.av

Bestämmelser vilka mål ansölcningsmål finns kap.i 21 ochär l §om som
vad ansökan i ansökningsmål skall innehålla finns i kap.22 1om en

Regeringen får meddela föreskrifter vad ansökan ärendeni skallom en
innehålla.
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föreskrifterellerenligt balken,eller dispensgodkännandeTillstånd,§3
beroende dengiltighetfår för sinstöd balken,med attmeddelade göras avav

förkostnadernaförställer säkerhetverksamhetenbedrivaattavsersom
verksamheten kanåterställningsåtgärderoch andraefterbehandling som

behöverkommunalförbund inteochlandstingkommuner,föranleda. Staten,
ställa säkerhet.

får dentillräcklig,längreställd säkerhet intedet kanOm attantas
dispensgodkännande ellertillstånd,fråganmyndighet prövar omsom

säkerhet.ytterligarebesluta om
§kap. 25gäller 2säkerhetenbeskaffenheten ut-frågaI avom

ochtillståndsmyndighetenskallSäkerhetensölcningsbalken. prövas av
länsstyrelsen.förvaras av

detaljplan ellerstridmeddelas ifår inteeller dispensTillstånd mot4 §
1987:l0. Mindrebygglagenochplan-enligtområdesbestämmelser

bestämmelserna inteplanen ellersyftet meddockfåravvikelser göras om
motverkas.

förmeddelasfår inteeller dispensgodkännandeTillstånd,§5 nyen
överträds.miljökvalitetsnorrntillmedverkarverksamhet att ensom

vidtar sådanaverksamhetsutövarentillåtasdockfårVerksamheten om
minskar såellerverksamhet upphörfrån attolägenhetemaåtgärder att annan

obetydligi inteökarmiljökvalitetsnormenuppfyllamöjligheterna att
utsträckning.

harintedendispens kanellergodkännandeTillstånd, vägras6 § som
eller dispens.godkännandetillstånd,tidigareenligtskyldigheterfullgjort sina

nödvändigtansökaunderlåtithartidigarenågongäller attDetsamma när om
förekommitunderlåtelsesådandispens. Hargodkännande ellertillstånd,

sökanden ellerocksådispensgodkännande ellertillstånd, vägraskan om
väsentligharansvarsförhållandenellergrundpånågon ägar-avsom

tillanknytninghaft sådaneller harverksamhet, harsökandenstillanknytning
förekommit.harunderlåtelsendärverksamhetden

till andrabalk skall hänsyndennaenligt tasVid prövningen§7
förbehövligablikansärskilda anläggningareller antasverksamheter som

ändamålsenligtpåutnyttjas sätt.skall kunnaverksamheten ettatt

verksamhetbedrivaellerbedrivereller fleratvå attOm8 § avsersom
motverkaellerförebyggaföråtgärdervidta attkommer attöverens om

får villkorverksamheten,och miljönhälsamänniskorsförolägenheter av
verksamheter. Someller fleraomfatta tvâstycketandra§i 2avsessom
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förutsättning för detta gäller möjligietema uppfyllaatt att
miljökvalitetsnormer enligt kap. ökar eller fördelar från5 hälso ochatt
miljösynpunkt uppnås på något sätt.annat

enligt förstaFrågor stycket får beslut tillståndavgöras genom om som
innehåller villkor för verksamheterna eller beslutgemensamma genom om

villkor.gemensamma

Tillstånd, upphävande tillstånd eller9 § dispens får förenas medav
skyldighet utföra eller bekostaatt

särskild undersökning berört område,av
särskilda åtgärder för bevara berört område, ochatt
särskilda åtgärder för kompensera det intrång i allmänna intressenatt
verksamheten medför.som

paragraf innebär inte någon inskränkningDenna av en
efterbehandlingsansvarigs skyldigheter enligt 10 kap.

Om Vattenverksamhet har bedrivits tillstånd,10 § verksamhetsut-ärutanen
bevisskyldig fråga förhållandeni de rådde i innanövaren vattnetom som

verksamheten i gång.sattes

mål eller ärenden enligt denna balk tillstånd eller dispens till§ Om11 om
skilda verksamheter samtidigt och verksamheterna grund depåprövas attav

ellerberör någon orsak kan vidinte utövasnaturresurssamma av arman
varandra i enlighet med ansökningama, skall verksamheternasidan av om

jämkas de kan komma till stånd väsentligt nackdel förmöjligt så att utan
dem. sådan jämkning inte kan skall företrädenågon Om åtgöras, gesav en

den verksamhet bäst med kap. gäller3 Detta intestämmer överenssom om
samfällighet bildas enligt lagen 0000 med särskilda bestämmelseren om

Vattenverksamhet.

överklagaRätt att

Överklagbara fårdomar eller beslut överklagas12 § av,
den domen eller beslutet angår det har dennegått emot,som om

arbetstagarorganisationlokal organiserar arbetstagare i denen som
verksamhet med beslutet, såvitt domar och beslut isom avses avser

tillstånd till miljöfarlig verksamhet,frågor om
arbetstagarorganisationcentral enligt lagen 1976:580en om

medbestämmande arbetslivet,i motsvarande arbetsorganisation på
givarsidan sammanslutning konsumenter, såvitt beslutsamt en av avser

länsstyrelse eller central förvaltningsmyndighet har meddelatsom en en
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beslutet inteförutsattkap.,enligt 14bemyndigande attmed stöd av
ochsärskilt fall,ettavser

vadenligtnämnd ellerkommunalamyndighet,den somsomannan
med stödmeddeladeföreskriftereller ibalkenföreskrivet isärskiltär

överklaga.balken har rätt attav

föreningideellöverklagasÖverklagbara fårbeslutellerdomar§ en13 av
miljö-ellernaturskyddstillvarataändamåltillstadgar har attenligt sinasom

godkännandetillstånd,beslutochdomarsåvittskyddsintressen, omavser
skallbeslutochdomaröverklagafåbalk. Fördennaenligt attdispenseller

och ha lägstårminstunderi Sverigeverksamhet trebedrivithaföreningen
medlemmar.0002

Försvarsmakten,beslutöverklaga rördock intefårföreningIdeell som
radioanstalt.materielverk eller FörsvaretsFortifikationsverket, Försvarets

tillåtlighetsprövningRegeringens17 kap.

tillåtlighetsprövningObligatorisk

följandeverksamhetertillåtlighetenskall avRegeringen pröva§l nyaav
slag:

ferrolegeringsverk,ochmetallverkstålverk,ochjärn-
pappersbruk,ochmassafabriker

produktion,petrokemiskeller förråoljaraffinering tungförfabriker av
gödselmedel,baskemikalier ellerframställningförfabriker av

cementfabriker,
regeringenverksamhet prövaskämtekniskför avanläggningar som

föranläggningar attverksamhetkämteknisk samt198423lagenenligt om
föranvändaskanandraellermaterial ämnenuranhaltigt sombryta

kämbränsle,framställning av
tillförd effektharanläggningenförbränningsanläggningar, omenom

200minst megawatt,
medvindkraftsaggregatfleraellermedvindkraftför tregruppstationer

tiominstuteffekt megawatt,sammanlagd aven
normalkubilcmetermiljoner50minstlagringföranläggningar av

naturgas,
dethuvuddelenavfall,farligtbehandlingför avanläggningar10. omav

andrafrånkommeranläggningenbehandlat ibliavfall avsessom
eller påförbrännsårligenavfallfarligt00010och toninrättningar änmer

anläggningen,vidbortskaffaselleråtervinnssättannat
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ll. anläggningar för utvinna elleratt ämnen material inom de områden
i kap.4 5som anges

12. Vattenkraftverk avsedda forär installerad generatoreffektsom en av
minst 20 megawatt,

13. vattenregleringar varigenom skall utnyttjas vattenmagasin minstett av
miljoner100 kubikmeter under året eller tio miljoner kubikmeter under

veckan,
14. vattenöverledningar eller andra vattenbortledningar från vattendrag

eller sjöar med normal oreglerad lågvattenföring minst tio kubikmeter ien av
sekunden boxtledningspunkteni respektive utloppet, därigenom sådanom en
mängd i anspråk vattenföringenvatten tas understiger fyraatt femtedelar av
den normala oreglerade lågvattenforingen,

15. grundvattentäkter for tillgodogörande vattenmängdstörre 10änav en
000 kubikmeter dygnet, inte minst nio tiondelar detom uttagnaom vattnetav
återförs till grundvattenmagasinet,

16. andra vattenregleringar, vattenöverledningar och vattenbortledningar
har förut,än verksamhetenangetts någon sjöarna Vänern,som om avser av

Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland eller Siljan och företaget
kan betydande omfattning eller bliantas ingripande slag,av

byggande17. plattformar avsedda användasär vid utvinningattav som av
olja eller inom havsområden helt tillfällig ankringsamt än ellergas annan
förtöjning sådana plattformar för reparation, ombyggnad eller någonav av

anledning,annan
18. och motortrafikledermotorvägar andra med minst fyrasamt vägar

körfält och sträckning minst tio kilometer,en av
19. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande spår pånyttav en

sträcka minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik,av
20. allmänna farleder,

flygplatser21. med banlängd minst 2 100 meter.en av

2 § Om det finns särskilda skäl, får regeringen i visst fall frånavståett att
verksamhetpröva i lsägsen som

IYllåtlighetsprövning efter förbehåll

3 § Regeringen får i visst fall förbehålla sigett prövningen tillåtlighetenav
verksamhet inte omfattas kravet på prövning enligt 1av en som av om

verksamheten kan få betydande omfattning ellerantas bli ingripandeav
slag,



Miljöbalken 6011997:32SOU

naturvärdet inomskadaobetydligt ettkanverksamheten änantas mer
förklaratsharstycketandraellerförsta28 §kap.enligt 7område somsom

bevarandeområde,särskiltellerSkyddsområdesärskilt
stycket.tredjekap. 6 §bestämmelserna i 4omfattasverksamheten av

verksamhetenbartgäller ärstycket 2enligt förstaförbehålltill somRätten
med stödmeddeladeföreskrifterellerbalkenenligttillståndspliktig av

balken.
tillståndsprömingbalk pågårdennaärende enligtmål eller avOm omett

till denförbehålletbeskedlämnaskall regeringenverksamheten, om
dom ellermeddelatharmyndigheteninnanmyndighetentillståndsprövande

tillåtlighet.verksamhetensbeslut om

fåreller 3§enligt 1verksamhetprövningensamband med4 § I enav
tillåtlighetenprövningenförbehålla sig armanenregeringen avav

och dessaverksanhetemabådatillstånd tillansökanverksamhet, avserom
ellerjämkningfrågadetellervarandra ärmedhänger omomsamman

förbehållsådantFör16kap. llenligt ettverksamheternamellanföreträde
stycket.tredjegäller 3 §

Underrättelse

sittinomkommunellermyndighetmiljödomstol, somEn5 § annan
skalli 3 §verksamhetkännedomfärverksamhetsområde avsessomenom

verksamheten.regeringenunderrätta om

tillstyrkanKommunfullmäktiges

endastoch 17l-lli 1 §verksamhettillåtafårRegeringen§6 avsessomen
detta.tillstyrktharkommunfullmäktigeom

frågaiocksågällertillåtlighetregeringensförförutsättning omSamma
de äneller 4stycket 1 annatförstai 3 §verksamheter avseromavsessom

trafikanläggningar.ellerVattenverksamhet
verksamhettillåtaregeringenfårstycketförstaivad sägs enTrots som

förvaringslutligellermellanlagringfrågadetl § är avisägs omomsom
eller 10,9§i lverksamhetkämavfall, eller sägsellerkämämne som

verksamhetenangelägetsyrmerligen attsynpunktnationell ärfråndetom
bedömsplatsdock integällerstånd. Dettatill varakommer annanom en

förhar anvisatsplatslämpligellerverksamhetenförlämpligare enom
där.placeringgodtakankommun antasverksamheten inom ensomannanen
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Villkor för tillgodose allmänna intressenatt

Om7 § regeringen finner verksamhet får komma till stånd enligtatt dettaen
kapitel, får regeringen besluta särskilda villkor för tillgodose allmännaattom
intressen.

18 kap. Regeringens prövning överklagade ärendenav

1 § Regeringen efter överklagandeprövar
beslut statliga myndigheter i frågor bildande, ändring ellerrörav som

upphävande nationalparker, kulturreservat, naturrninnen,naturreservat,av
strandskyddsområden, miljöskyddsområden eller vattenskyddsområden,

frågor ochersättning,utom om
beslut generalläkaren enligt denna balk eller enligt föreskrifterav

meddelade med stöd balken.av
Mål och ärenden kan enligt 19 kap 2 § och 21 kap 7 § av

förvalningsmyndighet och kommun miljödomstol överlämnas tillsamt
regeringens prövning.

19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning

Prövningen

Förvaltningsmyndighetema1 § och kommunerna ärenden enligt vadprövar
föreskrivet i balken, eller enligt föreskrifterär har meddelats medsom som

stöd balken.av
Kommunala nämnders beslut får överklagas hos länsstyrelsen, inteom

särskilt föreskrivet.ärannat
Länsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut får överklagas hos

miljödomstol enligt kap.20 andra2 § stycket.

2 förvaltningsmyndighet§ Om eller kommun finner verksamhet elleratt en
åtgärd endast kan tillåtas enligt 2 kap. första9 § stycket eller 10 § skall
förvaltningsmyndigheten eller kommunen med yttrande överlämnaeget
frågan till regeringens avgörande. Detsamma gäller regeringen skallom

tillåtligheten enligt kap.17 1 § ellerpröva regeringen har förbehållit sigom
prövningen tillåtligheten enligt kap.17 3av

skyldighet föreliggerAtt underrätta regeringen verksamhet enligtatt om
kap. framgår17 3 § kap.17 5av
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miljöfarlig verksamhetSärskilt prövningen avom

länsstyrelsen ellerverksamhetmiljöfarligärenden prövas3 § I avsomom
blirvarje ärendetilltillståndsmyndighetenskallnämndkommunal attse

beskaffenhet kräver.dessomfattningi denutrett som

iärende 3 §nämnd skall ikommunalellerLänsstyrelse4 § avsessom
bereda denlämpligtortstidning eller på sättkungörelse i annatgenom

tillfälle sig,verksamhetenkan beröras att yttraavsom
myndigheter harkommunalastatliga ochdemedsamråda som

saken,bevaka iväsentliga intressen att
på platsenoch besiktningangårsakenmed densammanträdehålla som

ärendet,utredningen iförbehövsdet samtom
underrättelseerinranframställtansökan ellerden gjortlämna4. enensom

bereda honomochsjälvhonomärendettillförts ändet annangenomsomom
förvaltningslagenföljer §17intesig,tillfälle annatatt yttra avom

1986:223.
kungörelse,0000lagenfinns ikungörelseBestämmelser omm.m.om

miljöbalken.ärenden enligtmål ochdelgivning iochskriftväxling

skallkommunala nämnderellerlänsstyrelserärenden§ I prövas5 avsom
bestämmelserna itillämpas

innehåll,form ochansökansstycketförstakap. l §22 om
densamma,ingivande och brister iansökans§kap. 222 om

talerätt,kap. 4 §22 om
fastighet,företrädakap. 6 §22 rätt attom

sakkunniga,kap. 9 §22 om
platsen,undersökning påkap. 10 §22 om

stycket sistaandraochstycket 1-2 4-9förstakap. 21 § samt22
innehåll,tillståndsdomsstyckettredjeochmeningen om

särskild dom,§kap. 2222 om
tredjemeningenstycket andraandrastycket, samtförsta§kap. 2322

provisoriskaochfrågoruppskjutnameningenförstastycket om
föreskrifter,

första meningenstycketförsta§kap. 24lO. 22 om
verkställighetsförordnande, samt

sakkunnigafrågorsärskild överklagan ivad angårikap. 3 §23ll. om
kap. 9i 22avsessom
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20 kap. Domstolar

Domstolarna

l§ De tingsrätter regeringen bestämmer skall regionalasom vara
miljödomstolar

.
Miljööverdomstol Svea hovrätt.är
Som sista domstol dömer Högsta domstolen.

Miljödomstol2 § första instans målprövar som om
miljöfarlig verksamhet ansökningsmål enligt kap. första21 1 §ärsom

stycket,
Vattenverksamhet och Vattenanläggningar enligt kap. lagenll samt

0000 med särskilda bestämmelser Vattenverksamhet, utomom
verksamheter markavvattning vilka verksamheter skall prövassom avser av
länsstyrelsen

,
markavvattningar enligt lagen 0000 med särskilda bestämmelsersom
Vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmältsom av

fastighetsbildningmyndighet,
förersättning skada och intrång enligt kap.28 2-5 §§,

ersättning och inlösen vid ingripande det allmänna och vidav
Vattenverksamhet enligt 31 kap.,

för miljöskador ochersättning inlösen enligt kap. talan32 samt om
förbud eller försiktighetsmått enligt kap.32 12

fördelning solidariskt mellan flera enligt kap. 6 och10 7§§av ansvar
talanpå någon de solidariskt ansvariga,av av

utdömande förelagtsvite med stöd efterbalken särskildav som av
framställan den myndighet förelagthar förelagtsvitet. vitetHar iav som
förfarandet gäller andra lagen6 § stycket 1985:206 Viten.om

Som i 19 kap. § tredje stycketl miljödomstol, inteprövar annatanges om
föreskrivet, efter överklagande länsstyrelsens och andra statligaär

myndigheters beslut enligt denna balk eller föreskrifter har meddelatssom
med stöd balken enligt lagen 0000 med särskilda bestämmelsersamtav om
Vattenverksamhet.

Vad föreskrivet3 § tvistemål i allmän domsbl tillämpas påär ävensom om
miljödomstolar och Miljööverdomstolen inte följer denna balkannatom av
eller lag.annan

miljödomstolenNär frågor utdömande efter särskildviteprövar om av
talan, skall målet den delen handläggasi enligt reglerna rättegångsbalken,i

åtal för brott för vilket svårare straff böter föreskrivet.inteän ärom
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tillämpas i1971:291förvaltningsprocesslagenBestämmelserna i
överklagandevidöverklagade mål och ärendenditmiljödomstolama i samt

följerMiljööverdomstolen intetillärenden annatmål ochsådana avomav
kap. 13§stöd 16förening medideelllag. Närbalk ellerdenna avenannan

a§7skall dock intedom,ellerbeslutöverklagar ett
tillämpas.förvaltningsprocesslagen

Miljödomstol

domarelagfarenskallordförandebestårMiljödomstolen4 § varasomav en
Ytterligareledamöter.sakkunnigamiljöråd tvåi tingsrätten, samtett en

domstolen.miljöråd får ingå iochlagfaren domare ett
erfarenhetochutbildningnaturvetenskapligteknisk ellerhaskallMilj öråd

erfarenhethaskallledamöternasakkunnigademiljöfrågor. En avavav
Naturvårdsverket.förverksamhetsområdetfaller inomfrågor som

den andrebeskaffenhetmåletstillmed hänsynbestämmerOrdföranden om
kommunalindustriell ellererfarenhetskall haledamotensakkunnige av

verksamhet.

meddomförbalk,följer dennainteMiljödomstolen annat5§ är, avom
huvudför-vidskerintehandläggningmiljöråd vidochordföranden ett som

kap.i 1 3i fallhuvudförhandlingvidgällerhandling. Detsamma avsessom
mål ellersådanträttegångsbalken. Avgörsstyckettredjeochandra§a

sammansättningdenskall dockhuvudförhandlingsakärende i somutan
ordförandenmedtillräckligtdetfinner ärgälla inte§ atti 4 rättenomanges

enkelmålettill det, eller,samtycker ärmiljöråd ochoch parterna avett om
beskaffenhet.

förvaltningsprocesslagenenligthandläggsärendeellermålI som
beståmiljödomstolenskallstyckettredjeenligt 3 §1971:291 av

skalltillståndsfrågoravgörande sakVid imiljöråd.ochordföranden ett av
i 4§.sammansättningdenmiljödomstolen ha som anges

bestämmermyndighet regeringen utsereller denRegeringen6§ som
sakkunnigaförordnarmiljörådanställereller samtordförande, utnämner

ödomstol.miljiledamöter

domsområden.ödomstolamasmiljbestämmerRegeringen§7

Vattenverksamhet,verksamhet,miljöfarligutövandeMål8§ avom
denVattenverksamhetvidersättning prövasochvattenanläggningar av
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huvudsak bedrivs, harområde verksamheten imiljödomstol inom vars
eller skall bedrivas.bedrivits

kap. och vidvid skada och intrång enligt 28 2-5Mål ersättningom
miljödomstolenligt kap. den inomdet allmänna 31ingripande prövas avav

ske.huvudsak har skett eller kommerskadan och intrånget iområde attvars
denför miljöskador enligt 32 kap.Mål ersättning prövas avom

verksamheten huvudsakområde den skadegörande imiljödomstol inom vars
bedrivabedriver ellerhar bedrivits.bedrivs eller Den att enavsersom

kap. kanmedföra sådan skada i 32 3 §kanverksamhet avsesen somsom
miljödomstol inomersättningsfrågan vid denbegära prövning varsav

bedrivs eller skall bedrivas.i huvudsakområde verksamheten

Ärende miljödomstolenmyndighet tillöverklagas från§ prövas9 avsom
först harområde myndighetenmiljödomstol inomden prövatsomvars

ärendet belägen.är
behörigmål domstolhandläggningVid ärär attsomavgemensam

handlägga de målen.behörig övrigamålenhandlägga även attett av
fallinbördes behörighet får, imiljödomstolamasFrågor utom somom

högrestycket rättegångsbalken, inteandrakap. 20 §i lO tas upp avavses
rätt.

därefterlagfarna domare sin mening,skall förstomröstningVidlO § säga
utslagsröstOrdföranden harsakkunniga ledamöterna.och demiljöråden sist

skall gälla.meningenutdömande där den lindrigastevitei målutom avom

Miljööverdomstolen

Miljööverdomstol skalluppgifterfullgörande hovrättsSveall § För somav
ha teknisk ellermiljöråd. skalllagfarna finnasdomare, Dessadet, förutom

ellererfarenhet miljöfrågor. Regeringenutbildning ochnaturvetenskaplig av
anställer miljöråd.ellerbestämmermyndighet regeringenden utnämnersom

vilka minstdomför med fyra ledamöter,Miljööverdomstolen treär av
förhinder sedanlagfarna fårde ledamöternalagfarna. Omskall en avvara

Fler fem ledamöterändå domför.huvudförhandling har påbörjats rätten änär
får delta.inte

skallprövningstillståndfrågorbehandlingenVid av om
lagfarna gällerdomare. DettaMiljööverdomstolen bestå äventre omav

miljöråd får dock ingå1971:291 tillämplig.förvaltningsprocesslagen Ettär
lagfarna ledamöterna.stället för deii rätten en av
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Mål21 kap. och ärenden i miljödomstol

Ansökningsmåll § målär
tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt kap.9 6§eller 7 §om

andra stycket inte skall länsstyrelse eller kommunprövas enligtsom av en
vad föreslqivits med stöd 9 kap. 8som av

tillstånd till Vattenverksamhet enligt ll kap. inte9 § skallom som
länsstyrelse,prövas av

godkännande enligt ll kap. 16 § utfört ändrings- ellerettom av
lagningsarbete eller åtgärder strider meddelade bestämmelsermotav som

innehållande och tappning arbetet eller åtgärderna intevatten,om av om
markavvattning skall länsstyrelse,prövasavser en som av
tillstånd enligt kap. tillll utrivning vattenanläggning ellerom av en

prövning enligt kap. underll 23 § vilka villkor anläggning fören
bortledande grundvatten får bruk,tasav ur

prövning enligt kap. laglighetenll 17 § utövad vatten-om av av annan
verksamhet sådan markavvattning skall länsstyrelse,än prövassom av

förlängning enligt 24 kap. andra2§ stycket genomförandetidenom av
eller den tid inom vilken igångsättande verksamheten skall ha skett,av

återkallelse eller förbud fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3motom
omprövning enligt kap.24 enligt5-9 kap. lagen7 14-16samtom

0000 med särskilda bestämmelser Vattenverksamhet, ochom
enligt kap.7 § lagen 0000l med särskilda bestämmelser om

Vattenverksamhet.
Gäller ansökningsmål uteslutande ellerviss vissa sakägare och kanett en

målet med bindande verkan endast dessa, får miljödomstolen,avgöras mot
sökanden medger det, förordna målet skall behandlas enligt vadattom som

enligt kap. lagen7 2 § 0000 med bestämmelservissa Vattenverksamhetom
gäller för stämningsmål.

2§ Bestämmelser vissa stämningsmål finns i kap. lagen 00007 2§om
med särskilda bestämmelser Vattenverksamhet.om

Mål eller3 § ärenden enligt denna balk får handläggas i rättegång, deten om
sökande och de verksamhet eller verksamheterär samma avser samma som

har samband med varandra. Om miljödomstol sådant mål ellerprövar etten
ärende, får ansökan i sådant ärende hos domstolen,annat göras ävenen om
ärendet skulle ha länsstyrelse eller kommun. Omprövatsannars av en
ärende förvaltningsmyndighet eller kommun handläggsprövatssom av en

med ansökningsmål, gäller inte vad kap.i 20 3 tredje§gemensamt sägssom
stycket kap.och 23 8

20 17-0268
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eller ärende imålhandläggningen sägsmiljödomstol får vid ettEn somav
ärendesådantprövningenförbehålla sigstycketförsta annatett somav

kommun.länsstyrelse ellervidhandläggs en
förgällermiljödomstolstycket ävenoch andraförstaVad i sägs omsom

kommun.skulle haärendetlänsstyrelse prövats enavannarsomen

miljöfarligförbudmiljödomstolenvidtalan motnågonVäcker4§ om
sådanellerdenskyldighet för utövaämnareller utövarverksamhet somom

tillstånd tillfrågaochförsiktighetsmåttvidta ärverksamhet att om
underdenkommerellerprövningbalk underdennaenligtverksamheten

miljödomstolenskallmålet,har avgjortmiljödomstolenprövning innan
tillståndsfrågan har avgjorts.till dessvilandemåletförklara

förbjuditstycketförsta26 kap. 9 §med stödtillsynsmyndighet§ Har5 aven
ellerbedriverden atteller beslutatverksamhetmiljöfarlig att avsersom

tillståndoch begärsförsiktighetsmåttvidtaskallverksamhetsådanbedriva
försäkerhetställersökandenmiljödomstolen,kanbalk,dennaenligt om
fårbeslut intetillsynsmyndighetensbestämmaskada,kostnad och att

föreskriverdomstolenelleravgjortstillståndsfrågan harförränverkställas
något annat.

§kap. 25gäller 2säkerhetenbeskaffenhetenfrågaI avom
förvarasochdomstolenskallSäkerhetenutsökningsbalken. prövas avav

länsstyrelsen.

behandlas ifrågamålödomstol har rörmilj prövat ettOm6 § somsom enen
någonskalldetsådantmålet tasfår fråganbalk, är attdenna avuppom

domstolmyndighetnågon änmiljödomstol ellerdomstol än annanavannan
endasthögrei rättprövas om

tillberättigad det,väcks därdit eller ärfullföljs partfrågan en somav
ellerfastighettilläganderättfrågamiljödomstolen har prövat enomen

fastighetsindelningen,om
särskildbehandlingförfrågaharmiljödomstolen prövat envarsen

ellerbalk,dennaföreskrivits iharordning
för brott.frågaharmiljödomstolen prövat4. ansvaromen

endast kanåtgärdellerverksamhettimermiljödomstolenOm att7 § en
medmiljödomstolenskallellerstycket l0 §förstakap. 9 §enligt 2tillåtas

gälleravgörande. Detsammatill regeringensfråganöverlämnayttrandeeget
ellerkap. l §enligttillåtligheten 17skallregeringen pröva omom

enligt kap. 317tillåtlighetenprövningenförbehållit sigharregeringen av
överlämnaregeringenyttrande tillmedskallMiljödomstolen eget

Naturvårdsverket begärsärskild vikt ellerärendenöverklagade är omsom av
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Är statlig myndighets beslut Försvarsmakten,det. det fråga rörom som
materielverk eller radioanstaltFortifikationsverket, FörsvaretsFörsvarets

överlämna ärendetöverklagats skall domstolen alltid med yttrandeegetsom
avgörande.till regeringens

verksamhetunderrättaskyldighet föreligger regeringenAtt att om en
kap.framgår 17enligt kap 3 § 517 av

ansökningsmålivid miljödomstolarna22 Förfarandetkap.

skriftlig. skall innehållaansökningsmål skall Denansökan i1 § En ett vara
förbeskrivningar behövsoch tekniskauppgifter, ritningarde attsom

beskaffenhet och omfattning,eller företagetsverksamhetensbedöma
uppgift det samrådenligt kap. ochmiljökonsekvensbeskrivning 6 omen

och §§,enligt kap. 4 5skett 6som
hänsyns-hur de allmännabehövs för bedömauppgifterde attsom

iakttas,kap.reglerna i 2
skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmåtttill deförslag som

olägenheter från verksamheten,eller avhjälpaför förebyggabehövs att
och

kontroll verksamheten skall ske.hurförslag till av
innehållaansökan dessutomVattenverksamhet skallmålI om

vattenverksarnhetenberörsfinns fastigheteruppgifter det avsomom
särskild tillberörda innehavarepå ochoch adress rättägarnasamt avnamn

fastigheterna, och
erbjudersökanden varjeersättningsbeloppdeuppgifter somom

omfattning bör anstå medverksamhetenspå grunddet intesakägare, avom
uppgifter.sådana

innehållafall skall ivad ansökan vissabestämmelser iYtterligare om en
med särskilda0000finns kap. 4 lagenVattenverksamhet i 7 §mål om

Vattenverksamhet.bestämmelser om

exemplarskall det antalAnsökningshandlingama in i2 § somges
behövligt.finnermiljödomstolen

antal exemplar ellerin i tillräckligtansökningshandlingama inteHar getts
domstolen föreläggaskallansökan ofullständigmiljödomstolenfinner äratt

sökandenbristen tid. Följer inteavhjälpa inom visssökanden ettatt
avhjälpas på sökandensbesluta bristen skallfår domstolenföreläggande, att

ligga tillansökan kanbristen så väsentlig intebekostnad eller, är attom
målet, avvisa ansökan.för prövninggrund av
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utfärdamiljödomstolenskalltill prövning,ansökan3§ Om tas uppen
skriñvärding ochinnehåll,kungörelsensBestämmelserkungörelse. om

0000finns lagenärenden enligt balken imål ochdelgivning omav
enligtärendenmål ochoch delgivning iskriftväxlingkungörelse,

miljöbalken.

detlänsstyrelsen skall,ochKammarkollegietNaturvårdsverket, när4 §
andra allmännaochtillvarata miljöintressenmålet fortalan iförabehövs, att

intressen.
andra allmännaochmiljöintressenför tillvarataföra talanfårKommun att

kommunen.inomintressen

Ägare vattenvaksamhetmålansökan iberörsfastigheter§5 omavsomav
nyttjanderätt ellerservitut, rättinnehavareödomstolenmiljskall till avuppge

giltigtdettafastigheten. Underlåtsupplåtits ikraft har utanelektrisktill som
skallsakägare,sådanaskada fördettagrunduppstår påochskäl av

skadan.fastighetsägaren ersätta

avseddamåletden ipåverkasfastighetråder tvistdetOm6 § avsomenom
medfastigheteninnehartvistandedehar denverksamheten, somav

den lagligentill dessmålet,fastigheten iföreträdaäganderättsanspråk rätt att
från innehavaren.vinns

förredenöverenskommelsersigrubbafår inteEn ägare somvareny
ochmålethar vidtagits iåtgärder ärandraelleringåtthar somägaren som

förrebindande för den ägaren.

Erinringsslcrilten skallskriftligen.ansökan skallErinringar göras7 § mot ges
hardomstolenden tidmiljödomstolen inomtillexemplariin tre som

sökanden.tillsändaserinringssknft skallvarjeexemplarbestämt. Ett av

muntlig.ellerskriftligmåletförberedelsenfortsatta är8 § Den av
fårmåletutredningen itillförberedelsenunderskallMiljödomstolen attse

beskaffenhet kräver.dessomfattningochinriktningden som
ochskallförberedelsemuntligvadbestämmerMiljödomstolen avseen

vid denna.inställa sigskallvilka parter som
meddelas. Parternatredskodom intefårförberedelsenmuntligaVid den

förlämnasredogörelse börin. Ende harskrifteråberopafår gettsom
innehåll.skriñemas

ellersärskild utredningbehövs någonmåletbedömningfördet§ Om9 av
eftersakkunnigaeller fleraförordnamiljödomstolen attkanvärdering, en
skallundersökningSådanutlåtande målet.iundersökningförberedande avge
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verkställas möjligt. Om det behövs med hänsyn till måletssnarast
beskaffenhet eller ändamålet med undersökningen, skall domstolen på ett
lämpligt underrätta tiden för undersökningen.sätt parterna om

det lämpligt, får10§ Om miljödomstolen uppdra eller fleraåtär en
domstolenledamöter undersökning platsen. skallpå Parterna pågöraattav

lämpligt underrättas tiden för undersökning.sådan Vidsätt om en
undersökningen skall protokoll föras.

På begäran sökanden får miljödomstolen huvudförhandlingll § utanav
besluta åtgärder får vidtas för förebygga eller minska skador elleratt att

frågan sådanaolägenheter, innan åtgärder slutligen Som villkoravgörs.om
sökanden hos länsstyrelsen ställer förgäller säkerhet den ersättningatt som

betalahan kan bli skyldig på grund åtgärderna. frågaIatt av om
säkerheten gäller utsölcningsbalken.beskaffenheten 2 kap. §25av

förhållandenaBeslutet gäller omedelbart, det kan ändras närmen
föranleder det.

målet klart för huvudförhandling, skall miljödomstolen12 § När är
förbestämma tid och plats denna.

uppenbart onödigt med huvudförhandling behöver dock sådanOm det är
förhandling hållas. Om begär det skall den dock hållas.inte Attparterna

kan komma handlingarna skallmålet eller ärendet på iavgörasatt anges
frågor i andra stycket behöver huvudför-kungörelsen. I 23 § intesom avses

handling hållas.
Huvudförhandling får hållas, uteblir från denna.även partom

meddelas.Tredskodom får dock inte

förbaedelse,miljödomstolen finner mål kan utredas får13 § Om att ett utan
domstolen kungörelse omedelbart kalla till huvudförhandling i målet. Dåi

tillämpliga fårgäller och i delar. Huvudförhandlingen hållas3-6 9-12
kimgörandettidigast veckor efter det skedde.atttre

skall hållas, det obehövligt.§ målet inte14 I ärsyn om

till följdYrkanden ersättning Vattenverksamhet eller åtgärd enligt15 § om av
med ansökningen anledningkap. § erinringar ill 23 samtsom avses av

verksamheten enligt skall framställas skriftligen ellerutlåtande 9 §om
vid huvudförhandlingen. fårmuntligen Miljödonrstolen avvisasenast senare

framställda yrkanden och erinringar, de har föranletts iakttagelserinteom av
vid eller andra omständigheter har förekommit underavsyn som
huvudförhandlingen.
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Vid huvudförhandlingens början bör ordföranden eller16§ någon annan
for ansökningen och de har framställtsledamot kort redogöra yrkanden som

målet. utredning frågor teknisk beskaffenhet får åberopai För parternaavav
skrifter. redogörelse skall lämnas för skriñemas innehåll.ingivna En

huvudförhandling skall målet det skickVid uppskjuten återupptas ien
tidigare handläggningens slut. de ledamöterdet förelåg vid den Har somsom

domstolen deltagit den tidigarevid det sammanträdet tjänstgör i inte isenare
företas huvudförhandling. denskall dock målet till Ihandläggningen, ny

eller skulle medförafall kan betydelsemån det i sådant utanantas vara
hareller synnerlig olägenhet, behöver bevis tagitsoskälig kostnad som upp

påtidigare handläggning intevid tas nytt.upp

vidskall grundas vad har förekommitMiljödomstolens dom på§17 synsom
handlingarna innehåller.förhandling inför domstolen och på vadoch annan

till måletsdet kan ske med hänsynskall meddelas såDomen snart
skälsyrmerligaomständigheterna i övrigt. Om intebeskaffenhet och

meddelas inom tvåhuvudförhandling hållits, domenföreligger, skall om
förhandlingen avslutades.månader efter det att

rättegångsbalkensjunde stycketenligt kap. 9 §Skyldigheten 17 att
skall fullgjordinnehållet i domenunderrätta att ettparterna genomansesom

harden eller aktförvararehålls tillgänglig hos deexemplar domen somav
förordnats.

Vattenverksamhet denyrkande någon i målpål8§ När part ett omav
sökandenhögre vadböratillkommerersättning änsättasparten ansessom

vidta sådanabeträffande andramiljödomstolenhar föreslagit, får även parter
för uppnåersättningsbeloppen kan behövasjämkningar i attsom

får lägre vaduppskatmingen. Ersättningen intelikformighet i änsättas
erbjudit målet.sökanden har i

dockfårträffats mellan ersättningsärskild uppgörelse harOm partema,
annorlunda har avtalats.bestämmasinte än som

stycketkap. tredjebehövs för tillämpningen 6 l8§Om det19 § av
det värdeskall miljödomstolen uppskattaexpropriationslagen 1972:719,

rättighet minskar fastighetensfastighet har särskildberörd utan somsom en
värde.

inlösen fastighetsdelmiljödomstolen meddelar dom20 § Innan en om av en
dessmed beskrivning ha områdetskall karta gränserupprättats över samten

gäller för fastighetsbildning.den ordningha utmärkts i som
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dom innebär tillstånd21 § En lämnas till verksamhet skall iattsom en
förekommande innehållafall bestämmelser den tid tillståndet skallom som
gälla samt om

verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska
utformning i övrigt,

och kontroll,tillsyn, besiktning
betala ersättning eller utföra skadeförebyggandeskyldighet att att

betalningen skall ske,åtgärder hursamt
betala avgifter,skyldighet att

villkor behövs för hindra eller begränsa skadlig påverkande attsom
eller olägenheter,andra

de villkor behövs avseende hanteringen verksamheteni avsom
medföra olägenheter för denprodukter hanteringen kankemiska yttreom

miljön,
avseende avfallshantering och återvinning ochde villkor behövssom

eller återanvändningen kanåteranvändning hanteringen, återvinningenom
medföra olägenheter för den miljön,yttre

med hushållningen med mark,villkor behövs avseende påde som
andraochvatten naturresurser,

behövs med avseende på efterbehandling och ställandede villkor som
säkerhet,av

skador fårvilken anspråk anledning oförutseddatid inom i10. av
framställas, och

tillståndshavare enligt kap.förlust eller 31 22denll. annatvatten somav
underkasta sig ersättning,och skyldig23 är att utan

rättegångskostnader.12.
den tidför Vattenverksamhet, skall domentillståndet arbeten iAvser anges

utförda. Tiden får till högst tio år.arbetena skall Deninom vilken sättasvara
skett skallmiljöfarlig verksamhet skall havilken igångsättandetid inom av

anges.
villkorfår överlåta tillsynsmyndighet fastställaMiljödomstolen att av

mindre betydelse.
vad dom mål Vattenverksamhet ochYtterligare bestämmelser iom en om

innehålla finns kap. lagen 0000 medskall i 7§vattenanläggningar 7
Vattenverksamhet.särskilda bestämmelser om

sökanden får miljödomstolen särskild domyrkande i22§ På avgöraav
frågan verksamhetens tillåtlighet.om

funnit verksamheten tillåtlig och verksamhetensdomstolenOm äratt om
genomförande angeläget, får domstolen särskild dom meddelaiärsnara

arbeten behöver utföras. huvudföihandlingtillstånd till de Att intesom
framgår andra stycket.behöver hållas 12 §av
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målet i övrigtmiljödomstolen förordnasärskild fårMeddelas dom, att
fått laga kraft.skall vila till dess domen

med tillräckligkan förutsesverksamheten inteverkningarna§23 När av
verksamhetentillstånd tillmeddelandemiljödomstolen vidsäkerhet, får av

erfarenhet hartill desseller andra villkorersättningskjuta frågan omupp
verksamhetens inverkan.vunnits av

skadafrågamiljödomstolen, iskalluppskovsbeslutetsamband medI om
provisoriskameddelakännbar,blikaneller förlust antas merasom

åtgärder. Om detskadeförebyggandeeller ärföreskrifter ersättningom
föreskrifterprovisoriskaskallolägenheter,för motverkanödvändigt att om

meddelas.försiktighetsmåtteller andraskyddsåtgärder
fårErsättningkan ske.så detskallfråganuppskjutnaDen avgöras snart

provisoriskt.bestämtsvad harbelopptill lägrebestämmasinte än som
villkormiljödomstolendel, skallvisshar skjutits iDå målet somupp en

anspråk föreskrivaskall få iverksamhetentillståndet till attför tasatt
ersättningenslutligasäkerhet för denställerlänsstyrelsen samtsökanden hos

skall betalas innanprovisoriskt och intebestämtsden ersättningför somsom
gällersäkerheten 2beskaffenhetenfrågatillståndet i anspråk. Itas avom

utsökningsbalken.kap. 25 §
omfattasersättningsanspråkgäller inte1981:130Preskriptionslagen som

uppskovsbeslut.ettav

tilltillståndetmiljödomstolen förordnafårfinns skäl till det,det att24 § När
kraft.lagahar vunnitdomen inteanspråkfårverksamhet i äventas omen

ställer säkerhetlänsstyrelsensökanden hosföreskrivasskallvillkorSom att
utgå,kommaVattenverksamhet kanför attden ersättningför omensom

gällersäkerheten 2beskaffenhetenfrågaändras.domstolens dom I avom
utsökningsbalken.kap. §25 "

balken harenligtverksamhettillstånd tillsökanden, sedanOm en
ellerskadoreller minskaförebygga attåläggs skyldighetmeddelats, att

skall gå idomenförordnamiljödomstolenfårersättning,betala att
kraft.fått lagahadeverkställighet densom om

Överklagas stycket,eller andraenligt förstaförordnandemeddom etten
domen italanförordnandet, innanundanröjaMiljööverdomstolen motfår

övrigt prövas.
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Rättegången23 kap. i Miljööverdomstolen domstolenoch Högsta

Rättegången iMiljööverdomstolen

föreskrivet,Miljödomstolens domar eller beslut får,§ intel ärannatom
Miljööverdomstolen. skall ske domar ochöverklagas hos För prövningatt av

prövningstillstånd. prövningstillståndslutliga beslut krävs påKravet
överklagandefår överklagas samband medomfattar beslut endast iäven som

dom.av
skall miljödomstolensprövningstillstånd Miljööverdomstolen,det iKrävs

kap.innehålla uppgift innehållet i 49 14§dom eller beslut detta ochom
1971:291.eller forvaltningsprocesslagenrättegångsbalken 34 §a

meddelas tillämpas 49prövningstillstånd skallVid2 § prövningen av om
1971:291.förvaltningsprocesslagenrättegångsbalken eller 34 §kap. 13 § a

tredje stycketkap.meddelade prövningstillstånd skall 54 11 §frågaI om
rättegångsbalken tillämpas.

beslutdom ellerprövningstillstånd miljödomstolensMeddelas stårinte
dom eller beslut.Miljööverdomstolensfast. uppgift detta skall in iEn tasom

ioch ll 7Miljödomstolens beslut i frågor i kap. 9223 § samtsom avses
Vattenverksamhet fårbestämmelser0000 med särskildakap. lagen22 § om

stycket lagenandrafråga kap. 13 §överklagas särskilt. Beslut i i 7som avses
överklagasVattenverksamhet fårbestämmelsermed särskilda0000 om

beslut ieller slutligtmed överklagande domendast sambandi av
ansölmingsmålet.

fleraellerMiljööverdomstolen uppdralämpligt, fårdet4§ Om är en
verkställa på platsen. Parternadomstolen undersökningledamöter attav

Vid dennatiden för undersökningn.underrättasskall på lämpligt sätt om
skall protokoll föras.

frågabeträffandemiljöråd har verkställtutredningEn ett en avsom
Miljööverdomstolens dombeskaffenhet får läggas till grund förteknisk inte

utredningen.har beretts tillfälle sigbesluteller överyttraatt parterna attutan
utsträckningoväsentligdock utredningen i endastgäller inte,Detta om

framkommit målet.vad har tidigare iavviker från som

har utfärdats,ansökningsmål, där kungörelse enligt kap. 3§22§ i5 Har ett
beslut, fårelleröverklagat miljödomstolens domsökanden

medstället för förordna delgivningMiljööverdomstolen i motpartemaatt om
till den eller deöverklagandet skall översändasbesluta exemplaratt ett av

2 17-0268
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kungörelseutfärdaförordnats miljödomstolenaktförvarare har samtsom av
överklagandet.om

Miljööverdomstolenfårdom har överklagatsmål där6 § Ett avgöras aven
förhandlinghandläggning, sådaneller muntlighuvudförhandlingutan om en
har begärtochför prövningen. Omsakna betydelseskulle motpartpart
hållas,skall dock sådanmuntlig handläggning,ellerhuvudförhandling om

betydelse.skulleuppenbarligenden inte utanvara
Miljööver-läggas framfår utredningenhuvudförhandlingVid genom

bestämmer.omfattning domstolendendomstolens försorg i som
viteansökningsmål finneröverklagatMiljööverdomstolen i attOm ett

föreläggandetfårföreläggas någonbörpåföljd föreller part,utevaroannan
skall delgeskungörelse i §5tillkännagesinte utanparten avsessomgenom

med parten.

ansökningsmål iMiljööverdomstolen gäller irättegången ifråga7§ I om
särskilda0000 medoch lagenkap. 6 87kap. 17-24övrigt 22 samt
meddelafårMiljööverdonstolenvattenföretag.bestämmelser om

dom. Förmiljödomstolensverkställighetomedelbarförordnande avom
stycket.förstagäller kap. 24 §förordnande 22sådant

domstolenRättegången iHögsta

förstaärenden ibeslut mål ellerdomar och iMiljööverdomstolens§8 som
får inteförvaltningsmyndighetellerkommunharinstans prövats av en

överklagas.

föreskrivet,får,eller beslut inteMiljööverdomstolens domar ärannat9 § om
domstolen.överklagas hos Högsta

bestämmelsernagällerdomstolenrättegången i HögstafrågaI omom
första meningen.och och §Miljööverdomstolen i 6 75rättegången i

omprövningTillstånds giltighet,24 kap. m.m.

enligt miljöbalkenoch beslutVerkan domarav

enligtansökningsmålmeddelatsbeslut har iellerdom§ Oml ettett somen
med0000kap. lagenbalk eller 1 §stycket denna 7förstakap. 1 §21

verksamtillstånd tillVattenverksamhetbestämmelsersärskilda enavserom
kraft, gällerlagaeller beslutet vunnitdomenoch harenligt balkenhet
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frågor har domen eller beslutet.alla, såvitt itillståndet prövatsmot avser som
verksamhet harbeslut tillstånd till miljöfarliggällerDetsamma somom
kap. beslutlänsstyrelse eller kommun med stöd 9 8§meddelats samtavav

länsstyrelse enligtmarkavvattning har meddelats 11tillstånd till avsomom
innefattar detutförandet vattenanläggning,tillståndetkap. rättAvser av en

kap. 20Till följd detta kapitel, kap. 9 7anläggningen. 2bibehållaatt av
fjärde stycket dennakap. eller 26 kap. 9 §kap. 10 12och 9 522 §§,

bestämmelser0000 med särskildalagenbalk eller kap. 9 §2 om
ändradeförenas medtillstånd begränsas ellerVattenverksamhet, kan dock ett

återkallasförelägganden eller förbud, ellerbrådskandeeller villkor, samtnya
förbjudas.verksamhetfortsatt

arbeten ellergodkännandedetta kapiteltillstånd iMed även avavses
kap.och lagligförklaring enligt ll 17kap. 16 §åtgärder enligt ll

verkanomprövningsbeslut harelleromprövningsdomEn ett somsamma
tillständsbeslut.ellertillståndsdomen

bstämmelserdetillståndshavaren iakttarförfaller, inteTillståndet2 § om
tidfrågaeller tillståndsbeslutet itillståndsdomenmeddelats ihar omsom

vilkentidutförda eller den inomskallarbetenainom vilken vara
skall ha skett.igångsättning

dröjsmålet ellerfördenne har giltigt skälvisartillståndshavarenOm attatt
förfaller, kantillståndetskulle uppståolägenhetersynnerliga om

Tillståndsår.tiden med högst tioförlängatillståndsmyndigheten
vadeftereller villkorfår föreskriva ärmyndigheten strängare somnya

harföreskrivna tidenskall denförlängning innanAnsökanskäligt. görasom
gått ut.

tillstånd, dispensdelvis återkallafår helt ellerTillståndsmyndigheten3 §
föreskrifter med stödellermeddelats enligt balken,godkännandeeller som

fortsatt verksamhetoch förbjudabalken,av
tillståndsmyndighetenhar vilselettsökt tillståndetden har genomom som

uppgifter betydelseuppgifter eller underlåta lämnaoriktigalämna attatt av
tillståndet eller villkoren,för

följts ochhargäller för verksamheten inteeller villkortillståndetnär som
betydelse,avvikelsen inte ringaär av

olägenhethar uppkommit någonföljd verksamhetendet till avavom
verksamheten tilläts,förutsågsbetydelse inteväsentlig närsom

sådanuppkommit olägenhetverksamheten hardet art somavgenomom
avhjälpasoch olägenheten kanförsta stycket intekap. 9 §i 2 genomavses

för verksamheten,villkorenändringen av
har upphört,verksamheten slutligtden tillståndsgivnaom

tillstånd,tidigaretillstånd ersätter ettett nyttom
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allvarligt har försummats, ellerunderhållet vattenanläggningav enom
inverka vattenförhållandena har utnyttjats undertillstånd på inteatt enom

tillståndet heller kommer utnyttjas.längre tid och det kan inte attantas att
återkallafall första stycket ochMiljödomstolen får i i 7 8som avses

vattenanläggning.bibehållarätten att en

andra stycketbeslut återkallelse enligt §samband med 34 § I ett somom
ansvarigmiljödomstolen ålägga denvattenanläggning skall ärsomavser en

åtgärderoch vidta deriva denför underhållet anläggningen ut attatt somav
minska skador utrivningen.förebygga ellerbehövs för att genom

medgemiljödomstolenförsta stycket fåråläggande enligtstället förI
skydd föreller, tillberoende utrivningennågon rätt är avannan vars

vattenförbund rivakommun ellerallmänna intressen, att utettstaten, en
får ocksåbekostnad. Domstolenunderhållsskyldigesdenanläggningen på

fjärde stycketkap. 21 §enligt kap. 21 Då llmeddela förordnande ll äger
motsvarande tillämpning.och 22 §

tillståndskäligt,får, efter vadTillståndsmyndigheten ompröva5 § ärsom
förbestämmelserandrameddela villkor ellerellerändra, upphävasamt nya

Vattenverksamhet.verksamhet ellermiljöfarlig enen
denellerkraft, förflutit tio årtillståndsbeslutet lagafrån detnär, vann

medlemskap iföljer Sverigesgrund vadpåkortare tid som avavsom,
myndigheteller denföreskrivs regeringenEuropeiska unionen, somav

bestämmer,regeringen
tillmedverkarbetydelsemed någonverksamheten att enom

uppfylls,intemiljökvalitetsnorrn
tillståndsmyndighetenvilseletttillståndet harhar söktden genomom som

betydelseuppgifterunderlåta lämnauppgifter elleroriktigalämna attatt av
villkoren,för tillståndet eller

följts,harför verksamheten intevillkor gällerellertillståndetnär som
betydelsenågonolägenhetverksamheten uppkommitdet avengenomom

verksamheten tilläts,förutsågsinte närsom
väsentligt,har ändratsomgivningenförhållandena iom

uppnåsförbättring kanmiljösynpunkt väsentligellerfrån hälso-om en
reningsteknik,ellernågonmed användning ny process-av

eller uppskattningteknik för mätningnågonanvändandet avnyavom
medföra väsentligt bättreskullestörningförorening eller annan

verksamheten,för kontrolleraförutsättningar att
områdeväsentlig del förlagd inomhelt eller tillverksamheten är etom

stöd kap. 4föreskrift eller beslut med 9förbud råder enligtdär av
ellersäkerhet,anläggningsför förbättra10. att en
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harvillkorhar vidtagits elleranordningarsigdet visarll. att somsomom
kap.enligt 6 5 §kap. ellerfisket med stöd 11 8§skydd förmeddelats till av

mindreVattenverksamhetbestämmelsersärskilda ärmed0000lag om
ändamålsenliga.

laga krafttillståndetförflutit från detårTäkttillstånd får tio attnär vann
Visar sigändrade villkor.medeller förenasdelvishelt ellerupphävas

påverkan påmotverka negativförotillräckligatillståndsvillkoren attvara
förstaden iföre utgångenredanändrasfår villkorennaturmiljön av

tiden.angivnameningen
beslutaocksåmiljödomstolenfårförsta stycketi 5fallI omavsessom

förolägenheterminskaellerför förebyggabehövsåtgärderandra attsom
framtiden.

enligtverksamhetermiljöfarligafleraför två ellerfastställtsvillkor6 § Har
förvillkorenellertillståndetåterkallas omprövasochkap. 8§16 en av

verksamheternaför de övriga omprövas.får villkorenverksamheterna,

miljödomstol fårhosi 3-6 görasprövningAnsökan§7 avsom avsesom
fråganSkalllänsstyrelsen.och prövasKammarkollegietNaturvårdsverket,

denfårkommun,domstol eller tasmyndighet ännågon uppavannanav
framställning.särskildnågonutan

upphävatillståndsmyndighetenfårtillståndshavarenansökanEfter8§ av
ellertillståndsdomvillkor iochbestämmelserandraändraeller en

fårVillkoretbelopp.ersättningensstorlekentillståndsbeslut än avavsersom
villkoret inteuppenbartdetendastmildras atteller ärdock upphävas om

påkallasändringennödvändigt ellerellerbehövs änlängre strängareär om
meddelades.tillståndetförutsågsinteomständigheter närsomav

finns iVattenverksamhet 7omprövningbestämmelserYtterligare9 § avom
bestämmelsersärskildamed0000lagenkap. 14-17 om

Vattenverksamhet.

verksamhet harmed prövningensambandregeringen i§ Om10 enav
miljödonstolenfårför tillstånd,gällavillkor skallvisstföreskrivit ettettatt

harregeringenfrån villkoretväsentligtavvikainte attomprövningen utanvid
det.medgivit
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Ändrade förhållanden samfälligheteri

Bestämmelser ändrade förhållanden samfälligheter finns kap.11 § i i 7om
och lagen 0000 med särskilda bestämmelser18 19 om

Vattenverksamhet.

Oförutsedda skador

utförtsVattenverksamhet eller vattenanläggning, har i12 § Om en somen
denna balk, medför skador förutsågsenlighet med tillstånd enligt inteett som

skadelidandetillståndet meddelades, får denmiljödomstolen närav
anspråk ersättning enligt 31 kap.framställa på

för allmäntbetydande skador för enskild eller någotfrågaOm är om
bekostnadsådana ändringar verksamhetsutövarensfår begärasintresse,

medföravattenanläggningenvattenverksamheten eller utan attsom,av
olägenheter för tillståndshavaren,eller väsentligaskador för tredje ärman

allmännaminska framtida skador. frågaförebygga eller Iägnade att om
ellerlänsstyrelseNaturvårdsverket, Kammarkollegiet,förs talanintressen av

kommun.
tilloförutsedda skador skall förgrundAnspråk på att tas uppav

den längre tid,miljödomstolen fem år ellerframställas till inomprövning
räknastillståndet. Tidensamband medkan ha bestämts ihögst tjugo år, som

vilken arbetenadomstolen bestämda tiden inomdenfrån utgången av av
skall utförda.vara

med särskildalagen 0000kap. 8 §Vid skada i 7avsessom
framställan dock aldrigVattenverksamhet utgår tiden förbestämmelser om

skadan uppkom.tidigare från dettvå årän att
enligtgäller anspråkpreskriptionslagen 1981:130 inteBestämmelserna i

paragraf.denna

och tillskall skriftlig inFramställan i 12 §13 § gesavses varasom
tillståndshavaen.exemplar skall delgesmiljödomstolen exemplar. Etti tre
tid gäller förefter utgången denföre ellerAnspråket prövas somav

förfarandetgäller vad stadgas iBeträffande förfarandetframställan. som om
särskilda bestämmelserlagen 0000 medstämningsmål i kap. 9-137 om

tredjeandra ochtillämpas kap. 24§Vattenverksamhet. 22 19Dessutom samt
styckena.
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Rättegångskostnader liknande kostnaderoch25 kap.

domstolRättegångskostnader vid m. m.

rättegångsbalkenverksamhet gäller intemiljöfarligutövandemål§ Il avom
rättegångskostnader.frågai om

ochstycket,sådana i andraVattenverksamhet,mål2 § I utom som angesom
för sinaskall sökandenandra stycket,kap. §i 21 li mål svaraavsessom

innefattarmålkostnader vid miljödomstolen. Ioch motpartemas somegna
vattenregleringellerbevattningfor markavvattning,samfällighetbildande av

miljödomstolenlänsstyrelsen ellerkostnader iförsökanden inte somsvarar
i 16 kap.samfälligheten. Organsationför deltagare iuppkommit avsessom

betalaskyldighettörellererhålla ersättningtill atthar inte13 § rätt att
rättegångskostnader.

skallförsta meningenförsta stycketmål iöverklagadesådanaI avsessom
kostnaderför dehögre ochkostnader iför sinasökanden rätt somegnasvara

klagat.sökanden harforuppkommitdär har attmotparterna genom

enligt 24omprövningförverkande elleråterkallelse,gällermål3 § I som
bestämmelsermed särskilda0000lageneller kap. 16§7kap. 3-6 om

länsstyrelsenKammarkollegiet,Naturvårdsverket,skallVattenverksamhet
målmiljödomstolen. Ikostnader vidför sinatillståndshavarenoch svara

allmärmatillgodoseföromprövningkap. §enligt 24 5 attavsersom
dessutomomprövningansöktemyndighetskall denintressen svaraomsom

för andrauppkommermiljödomstolen änmotparterkostnader vidför som
första§enligt 24 kap. 5omprövninggäller dock intetillståndshavaren. Detta

föromprövningförsta stycket 10enligt kap. 5§mål 24Gällerstycket ll. ett
förställettillståndshavaren idocksäkerhet skallanläggningsförbättraatt en

föroch länsstyrelsenKammarkollegiet senastNaturvårdsverket, svara
kostnader.nämnda

förhållanden iändradepå grundomprövninggällermål4 § I avsom
bestämmelsersärskilda0000 medlagenkap. 18§enligt 7samfálligheter

ellerdeltagarefråga kretsenVattenverksamhet i avomom
skall varjelagkap. l9§eller enligtkostnadsfördelningen 7 partsamma

kostnader.för sinasvara

ellerkap. 6följer 18gäller inte,Bestämmelserna i 2-4 annat5 § avom
rättegångsbalken.8 §
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Beträffande särskilda frågor i mål Vattenverksamhet får efter vadom som
skäligt förordnas vardera skall för kostnadersina ellerär att parten attsvara

förlorar skall kostnader.part ersätta partssom annan

6 § Ogillas mål enligt kap. talani 31 13 § har väckts fastighetsägarensom av
eller innehavare särskild till fastigheten angående ellerersättningrättav
inlösen, förordnakan miljödomstolen denne bär kostnader,sinaatt egna om

har inletts tillräckliga skäl. uppenbarträttegången rättegångenHarutan
inletts fårskälig grund, miljödomstolen dessutom förpliktautan
fastighetsägaren eller innehavaren särskild rätt ersättaatt motpartenav
dennes rättegångskostnader.

mål Vattenverksamhet får sökanden förpliktas betala ersättning7 § I attom
för rättegångskostnader deras har blivit prövadtalan inteävenmotparters om
slutligt vid domstolen. skall innefatta enligtErsättning 6§även ränta
räntelagen från dagen för beslutet till sker.1975:635 dess betalning

miljödomstolensansökningsmål sökanden skyldig och8 § I är ersättaatt
kostnader förMilj

kungörelser,
aktförvarare,

tillkallats domstolen,sakkunniga har ochsom av
lokaler för sammanträden.

skall förskott betalas.På begäran domstolen på ersättningenav

fråga rättegångskostnader mål kap. och i mål9 § I i i 32 l1§om som avses
enligt kap. gäller bestämmelserna kostnader expropriationsmål.31 10 § iom

bestämmelsernayrkande inlösen ogillas, gäller dockOm ett om om
rättegångsbalken.rättegångskostnader i

förbud miljöfarlig eller åläggande förOgillas talan verksamhetmotom
den sådan verksamhet iaktta försiktighetsmått i 21utövar att som avsessom

fåttkap. den grund svaranden efter talans Väckande har sökt och4§ på att
tillstånd denna balk, skall domstolen efter omständigheterna förordnaenligt

skall själv eller demvardera bära sin gångskostnadrätteatt parten att en av
skall full eller jämkad ersättning.

tillstånd meddelas till sökandenslO§ Om markavvattning, skallen
kostnader fördelas mellan deltagarna markavvattningen efter vadi ärsom
skäligt. Om tillstånd inte meddelas till markavvattningen, skall sökanden
betala de kostnader har uppkommit, särskildainte intesom om om

föranleder mellanomständigheter betalningsskyldigheten fördelasatt
samtliga sakägare eller dem.vissa av
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meddelas till markavvattning mål har inlettstillstånd inte iOm etten som
dock kostnademabeslut vid fastighetsreglering, skallpå grund ettav en

fastighetsregleringen.förrättningskostnader vidanses som

Övriga kostnader

strömfall enligt kap.ianspråktagande 2ärenden hos regeringenll § I om av
Vattenverksamhet skallbestämmelsermed särskildalagen 00008 § om

samtliga kostnader.sökanden försvara
skall denlänsstyrelsen fördelning ersättninghosärendenI om av

för samtliga kostnader.ersättningsskyldige svara
motsvarandeföljer vidgäller inteandra styckenaochFörsta annat enom

rättegångsbalken.eller §18 kap. 6 8tillämpning av
miljödorrstolen.paragrafenligt dennaersättningFrågor prövas avom

AVDELNINGENFEMTE

TILLSYN M.M.

26 kap. Tillsyn

Allmänt tillsynenom

föreskrifter,balk ochsäkerställa dennasyfta tillTillsynen skall§1 att att
balkenmed stödhar meddelatsansökningsmål och beslutdomar i avsom

efterlevs.
miljöbalken ochkontrollera efterlevnadenskallTillsynsmyndigheten av

vidta debeslutdomar ochbalken, angivnaföreskrifter följerde samtavsom
rättelse.för åstadkommabehövsåtgärder attsom

ochinformationrådgivning,skall dessutom,Tillsynsmyndigheten genom
skalländamålförutsättningar för balkensskapaverksamhet,liknande att

tillgodoses.kunna

bestämmelser ianmäla överträdelserTillsynsmyndigheten skall2 § av
till polisbalkenmeddelats med stödföreskrifter harbalken eller i avsom

brott.det finns misstankeåklagarmyndigheten,eller omom

de statligaNaturvårdsverket, generalläkaren,Tillsynen3§ utövas av
länsstyrelsen och kommunernabestämmer,regeringenmyndigheter som

enlighet med vad regeringen bestämmer.tillsynsmyndigheter i
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skall dennämnder fullmäktige bestämmereller deDen utövasom
och hälsoskyddet enligt kap., medtillsynen miljö- 9kommunala över

kräver tillstånd,sådan miljöfarlig verksamhetundantag för översom
avfallshanteringenproduker enligt kap. ochhanteringen kemiska 14 överav

enligt kap.15
bestämmerden tillsynsmyndighet regeringenfår föreskrivaRegeringen att
tillsynavseende sådani visstfår överlåta kommun utövaatt ett somen

tillsynsmyndighet, kommunen har gjortstatligskulle skötas omenannars av
gäller inte verksamhetdet.framställning Detta utövas avsomom

materielverk ellerFortifikationsverket, FörsvaretsFörsvarsmakten,
radioanstalt.Försvarets

enligtöverlåtelse tillsynen 3framställninggjortkommun4 § Har om aven
tillsynen inte bördärtillsynsmyndighetdenoch finner§ attsom avses

medtillsynsmyndighetenskallframställningen,enlighet medöverlåtas i eget
kommunenför avgörande,till regeringenärendetyttrande överlämna om

begär det.
till kommun.överlåtelsen tillsynfår återkallaTillsynsmyndigheten enav

beslutaöverlåtelse, skall regeringenbeslutatregeringenHar omom
återkallelse.

gälla itillsynsbestämmelsema skallförordna ävenfårRegeringen5§ att
balksdennaförordningar inomefterlevnaden EG:sfråga tillsyn över avom

tillämpningsområde.

sådanarredmed varandraskall samarbetaTillsynsmyndigheter6§ samt
hänseendensärskildaskall tillsyn ikommunalastatliga och utövaorgan som

förbetydelseuppgifterfullgöreller på sättannat avsom
tillsynsverksamheten.

får meddelabestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen som
uppgifterskall lämna sådanatillsynsmyndighetemaföreskrifter att somom

skall fullgöratillsynsmyndigiet kunnacentralregional ellerförbehövs att en
och uppföljandekontrollerandesamordnande,sitt ansvar.

till-kommunträffa avtal medfår att7§ kommunEn omen annan
ellerskötas heltbalk skallhar enligt dennakommunensynsuppgifter som

överlåtafår dock intekommunen. Kommunenden andradelvis av
ärendet.meddela beslut ibefogenheten att

kommunöverenskommelse medefterfår ocksåKommunen en annan
ikommunensbesluta påden kommunenanställda i vägnar ettuppdra att
kap.fall i 6dock deärenden, inte iärende ellervisst avsessomgrupp aven

ochkap. 35Föreskriftema i 6 24271991:900.kommunallagen34§
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tillämpasnämnd skall påoch anmälan beslut tillkommunallagen jäv avom
beslut.sådanaden fattarsom

uppdra någonför tillsynen kantillsynsmyndighet har8 § Den ansvarsom
tillstândsbesluttillsynsmyndighet utföra ividanställdinte attär ensom

anläggning.föreskriven besiktning av en

förbudFörelägganden och

förbudförelägganden ochmeddelafår detillsynsmyndighet9§ En som
villkortillstånd,föreskrifter,balk ellerför dennaenskilt fallbehövs i attett

efterlevas.skallstöd balkenmeddelats medharbesluteller andra avsom
fårfallet inteenskildabehövs i detvadåtgärderingripandeMer än som

tillgripas.
domellerbeslutförbud får begränsaoch inteFörelägganden ett omen

kap.rättskraft enligt 24 1ansökningsmål hartillstånd i som
dock intehindrartillståndsdomellertillstândsbeslutEtt enen

ellerföreläggandenbrådskandesådanameddelafråntillsynsmyndighet att
skada påallvarligellerundvika ohälsaförnödvändigaförbud att attärsom

uppkommer.milj ön

kap. 2förfalit enligt 24harVattenverksamhettilltillståndet10 § Om en
stödmedrivatillståndshavarenföreläggatillsynsmyndighetenfår att ut aven

enskildaellerskada allmännakananläggninguppfördtillståndet som
intressen.

områdestängsel ihållerförelägga dentillsynsmyndighet får ett11 § En som
ordnaområdesådantnärhetenfriluftslivet eller iför attbetydelse ettavav

kunnaskallallmänhetenförbehövsgenomgångarandragrindar eller attsom
omfattas allemansrätten.områdesådanttill mark inomkomma ett avsom

Är allmänhetenstängsel endastuppenbart utestängadet är avsett attatt ett
harVaddet.meddelas bortföreläggandeområdet, fårfrån att ta som nuom

gäller diken.detmotsvarandepåskall tillämpasstängsel närsättsagts om

dennatomträttshavare ieller tidigarefastighettidigare12 § Har ägare av en
uppståttolägenhetavhjälpa skada ellerföreläggaskunnategenskap att som

ellerbyggnad, anläggningfastighet elleranvändningvid deras enenav
fårkap.,eller 12mark enligt llpåanordning enarmans

ellerföreläggandesådant ägaretillsynsmyndighet mot nyenge
tomträttshavare.
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tillegenskapföreläggande riktats någon i13 § Har ägaremotett enav
ellernyttjanderättshavare till berörd egendomfastighet, egenskapi motav

elleroch ägande-både och nyttjanderättshavaren, övergårägaren
får tillsynsmyndigheten ålägga någonnyttjanderätten till någon avannan,

elleruppgiftdröjsmål lämna dendessa, ägarensutanatt om nya
och adress.anderättshavarensnyttj namn

Vite

förbud får förenas med vite.förelägganden eller14 § Beslut om

och dess rättsverkningarinskrivningsmyndighetentillUnderrättelse

förbudföreläggande ellerhar meddelattillsynsmyndighet15 § Om etten
tomträttshavare ellerfastighet,tillegenskap ägarenågon i ägaremot enav

tillhör någonmarkeller anordning påbyggnad, anläggningtill somen
inslcrivningsnyndighetenbeslutet tilltillsynsmyndigheten sändafårannan,

Är med löpandeförenatföreläggandetinskrivningsregistret.för anteckning i
skall iInskrivningsmyndighetenantecknas.dettaskall genastvite, även

lagfartsöktanteckningendenbrev underrättarekommenderat senastsomom
sökande intedenförvärv äreller inskrivning tomträtt, omavav

föreläggandets adressat.
förbudet denföreläggandet ellergällergjorts,anteckning motHar nya

köp,egendomenförvärvatdenegendomen. Har ägarenägaren genomnyaav
gällerfastighet elleregendomen äveneller gåva och tomträtt,byte utgör

förtidpunktenfrånräknatdenlöpande vite ägarenmot nya
gäller intevite ägareäganderättsövergången. Annat mot aven ny

för denfår vitetillsynsmyndigheten ägaren.egendomen, sätta ut nyttmen
endast denperiod fårviss ägareLöpande vite tas ut varav somavser ensom

vid periodens början.
beslutföreläggande eller förbud upphävtsantecknatHar ettett somgenom

föreläggandet vidtagitsmedeller den åtgärdkraft harvunnit laga som avses
betydelse, skallförloratmed föreläggandet sinändamåleteller har

anmäla dettaförhållandetden fått vetskaptillsynsmyndigheten så snart om
inskrivningsregistret.inslqivningsmyndigheten för anteckning itill

Överlåts ellerbyggnad, arläggningellerfastighet eller16 § tomträtten enen
har överklagats,mark sedan beslut i 15 §anordning på ett som avsesannans

tvisteföremåletbestämmelser verkanrättegångsbalkensskall attavom
deltagande rättegång tillämpas.tredje iöverlåts och om mans
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på den felandes bekostnadrättelseVerkställighet och

förbudmeddelat föreläggande ellertillsynsmyndighetenl7§ Har ettett
kronofogdemyndigheten efterskalldet åtlytt,och blir inteenligt 9-13

beslutetDärvid fårtillsynsmyndighetens beslut.verkställaansökan
utsökningsbalken.enligtverkställas

fåreller 10i 29 kap. 1-4, 9gärningbegåttnågonHar avsessomen
åstadkommahandräckning förmeddela särskildkronofogdemyndigheten att

bestämmelser i lagenfinnssådan handräckningfrågarättelse. I om
betalningsföreläggande och handräckning.1990:746 om

fårsärskild handräckningverkställighet eller görasAnsökan avom
tillsynsmyndigheten.

tillsynsmyndighetenfårenligt l7§verkställighetför begärastället18 § I att
bekostnad.felandesvidtas på denrättelse skallbesluta att

meddelasbekostnad fårfelandesdenrättelse på utanBeslut om
med hänsyntillsynsmyndighetenförbud,ellerföreläggandeföregående om

eller deträttelse börfinnerallvarliga skadorför göras genasttill risken att
skäl.särskildafinns andra

verkställas enligtfårbekostnadfelandesrättelse på denbeslutEtt om
utsölmingsbalken.

kontroll och miljörapportVerksamhetsutövarens

befarasåtgärder kanvidtarverksamhet ellerbedriver19 § Den somsom
miljön skallpåverkaellermänniskors hälsaförolägenhetermedföra

motverka ellerförverksamhetenkontrolleraochfortlöpande planera att
verkningar.sådanaförebygga

skall ocksååtgärdsådanverksamhet eller vidtarsådanbedriverDen som
underrättadhålla sigellerundersökningar sättannat omegnagenom

miljön.påverkan pååtgärdensellerverksamhetens
tillförslagskall lämnasådan verksamhetbedriverDen som

tillsynsmyndigheten,tillförbättrande åtgärderellerkontrollprogram om
det.tillsynsmyndigheten begär

meddelafårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
kontrollen.föreskrifternärmare om

enligt vadtillståndspliktomfattasverksamhetmiljöfarlig§ Om20 somaven
skallstycket,andrastycket eller §kap. första 7stöd 6 §med 9föreskrivs av

till denmiljörapportlämnavarje årverksamhetenden utövar ensom
miljörappoitenverksamheten. Itillsynentillsynsmyndighet överutövarsom
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skall redovisas de åtgärder har vidtagits för uppfylla villkoren iatt ettsom
tillståndsbeslut och resultaten dessa åtgärder.av

Regeringen eller den myndighet bestämmer får föreskrivaregeringensom
miljörapport skall innehålla redovisning verksamhetensatt en en av

miljöpåverkan i avseende vad omfattas villkoren iäven änannat ettsom av
Äventillståndsbeslut. redovisning andra uppgifter relaterade tillärav som

balkens tillämpningsområde och mål får föreslciivas.
Även verksamhet tillståndspliktig,inte får föreskriftärom en omen

skyldighet miljörapportlämna meddelas.att en

Upplysningar och undersökningar

får föreläggaTillsynsmyndigheten den bedriver verksamhet eller21 § som
vidtar åtgärder det finns bestämmelser balk elleri denna isom om
föreskrifter meddelats med stöd balken, till myndigheten lämna deattsom av
uppgifter och handlingar behövs för tillsynen. gäller ocksåDetsammasom

från sådanför den skyldig avhjälpa olägenheterär attannarssom
verksamhet.

bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder kan befaras22§ Den som som
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars

skyldig avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet skyldig iär ävenär attatt
fall kap. utföra sådana undersökningarandra i 14 7 §än avsom avses

och dess verkningar behövs för tillsynen.verksamheten Detsammasom
gäller byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål,den upplåtersom en

det finns skäl byggnadens skick medför olägenheter föratt anta attom
lämpligare kan tillsynsmyndigheten ställetmänniskors hälsa. Om det iär

föreskriva sådan undersökning skall utföras ochnågon utseatt en av annan
göra undersökningen.någon att

skyldig utföra undersökningen skyldigDen är är ersättaatt attsom
kostnaderna för undersökning någon med detgörautsetts atten som annan

fastställer.belopp tillsynsmyndighetensom
undersökning får förenas med förbud den berördaBeslut överlåtaattom

fastigheten egendom till dess slutförd.eller undersökningen ärannan

Naturvårdsvakter

§ Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får23 utsesom
naturvårdsvakter för tillsynen efterlevnaden föreskrifter föröver av
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områden, naturföremål och djur- och omfattasväxtarter som av
förordnanden enligt och 8 kap., kap. eller kap.7 ll 14 § 12 6

fårnaturvårdsvakt avvisa uppehåller där de på grundEn sigpersoner som
dessa föreskrifter inte har vistas.rätt attav

fårnaturvårdsvakt i beslag jakt- och fångstredskap,En ta
betydelse förfortskaffningsmedel och andra föremål kan haantassom

enligtbrottet, vakten någon på bar gärning,utredning ertappat somav om
förbud eller föreskrifter meddelade med stöd kap.kap. bryter 729 mot av

eller kap. kap. eller kap. 629 8 1-2 §§, ll 14 § 12ll, 12, 24

skallhar föremål beslag, vaktennaturvårdsvakt tagit i24 § Om etten
tjänstemananmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten. Denskyndsamt

skall vidta åtgärder tjänstemamenanmälantar emot samma som omsom en
själv hade gjort beslaget.

Övriga bestämmelser

områden ellerfrån föreskrift förhar fått dispens25 § Den ensom
eller kap.förordnande enligt och kap. llomfattas 7 8naturföremål som av

naturvårdsvakt ellerbeslutet förefter begäran visaskyldig14 § är att upp en
gäller.det område där dispensenpolis vid vistelse inomen

skall gälladess besluttillsynsmyndighet får bestämma26§ En att
överklagas.detomedelbart även om

ellerdenna balk harbefattning med ärenden enligthar tagit27 § De som
första stycket tredjeiundersökningar 22§utfört sådana som anges

fåttvad de därvid hareller utnyttjafår obehörigen röjameningen inte veta
för landetsförhållanden betydelsedriftsförhållanden elleraffars- eller avom

försvar.
bestämmelsernastället iverksamhet tillämpas idet allmännasI

100.1980:sekretesslagen

Avgifter27 kap.

verksamhetmyndighetersAvgift för

får meddelamyndighet bestämmereller den regeringenRegeringenl § som
och tillsynmyndigheters kostnader för prövningavgift förföreskrifter om

med stödenligt föreskrifter har meddelatsbalk ellerenligt denna avsom
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balken. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter sådana avgifter närom
det gäller kommunal myndighets verksamhet.en

myndighets kostnaderSkyldighet ersättaatt en

får meddeladen myndighet bestämmereller regeringen2 § Regeringen som
myndighets kostnader.föreskrifter skyldighet ersättaatt enom

kostnader finnsmyndighetsskyldighetBestämmelser ersättaatt enom
tredjeandra stycket och kap. ll §26 kap. 22§ 10också i kap. 825

stycket.

föreskrift harbetala avgift enligtskyldiga3§ Alla är att somensom
skyldigaförsta stycket ellermeddelats med stöd 1 § ersättaär attsomav

skallandra stycketeller kap. 22§första stycket 26kostnader enligt 2§
storlekför avgiftens eller ersättningensuppgifter behövslämna de attsom

myndighetUppgifterna skall lämnas till denskall kunna bestämmas. som
efterellerden omfattning regeringenoch iregeringen bestämmer

föreskriver.bemyndigande, myndighetenregeringens

Renhållningsavgzjft

föravgift skall betalasföreskrifterfår meddela4§ Kommuner attom
avfall enligtbortskaffandeochåtervinninginsamling, transport, somav

Avgiften skall enligt kommunensderas försorg.utförsdenna balk genom
renhållningen.till den utförtill kommunen ellerbestämmande betalas som
från fartyg finnsför avfallavgift hanteringbestämmelserSärskilda avom

vattenförorening från fartyg.åtgärder1980:424i lagen motom

periodisk.skall årlig eller påiavgift 4§ sätt5 § En annatvarasom avses
vid enstakabortskaffandeinsamling, borttransport ochavgiftenOm avser

försärskilt varjebesluta avgiften skall betalastillfällen, får kommunen att
tillfälle i fråga.

för täckahögst det belopp behövstillAvgiften skall bestämmas attsom
renhållningen. Frånkapital- och driftkostnader förnödvändiga planerings-,

anläggningarkostnaderna för användningkostnader skall räknasdessa avav
ändamål renhållning. Avgiften får påför andraeller utrustning än tas ut ett

miljöanpassadelleråteranvändning, återvinningsådant sätt att annan
avfallshantering främjas.
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Avtalar kommunen med någon utföra renhållningen, får avtaletattannan
läggas till grund för beräkning avgiften, kostnaden därigenom inte blirav om

kommunen älv utför renhållningen.väsentligt högre än om

kommunfullmäktgeAvgift enligt skall betalas enligt den6 4§§ taxa som
antar.

avgiften skall bestämmas övrigt saknarskall hur iI när taxantaxan anges
avgift. skall dåbestämmelse grunder i 5§tillämplig Deom som anges

beaktas.
avgiñsskyldig och illinnehålla bestämmelserskallTaxan ärom vem som

skall betalas.avgiftenvem

Producentavgift

regeringeneller den myndighetkommunerRegeringen, de7 § som
avgift förskall betalaföreskrifter producenterfår meddelabestämmer attom

utförsbortskaffande avfallochinsamling, borttransport genomav som
avfall för vilketföreskrifter får meddelasförsorg. Sådanakommunens om

stödföreskrifter har meddelats med 15gäller enligtproducentansvar avsom
kap. 6

för information hanteringen.kostnaderAvgiften får även omavse
myndighettill kommuner eller till denskall betalasAvgiften som

regeringen bestämmer.

fiskeavgiftBygdeavgift och

0000fiskeavgift finns kap. lagenbygdeavgift och i 6Bestämmelser8 § om
Vattenverksamhet.bestämmelsermed särskilda om

28 Tillträdekap. m.m.

myndighets uppgifterför fullgöraTillträde att en

balk har myndighet ochuppgifter enligt dennafullgöra sinal § För att en
tillträde tilluppdrag utför arbetemyndighetensden på rätt attettsom

transportmedel och därandra anläggningarfastigheter, byggnader, attsamt
tillandra åtgärder. Bestämmelserutföra undersökningar och rättom

finns kap.för skada och intrång i 31 10ersättning

17-026822
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Tillträde för utföra kompensationsåtgärderatt m.m.

enligt kap. fjärde stycket eller2 § Om någon 7 7 § kap. skyldig16 9 § är att
utföra undersökningar, kompensationsåtgärder eller andra åtgärder på

fastighet, byggnad eller anläggning, beslutafår länsstyrelsenannans annan
tillträde skall lämnas under viss tid.att

utför undersölcningama eller åtgärderna skall betalaDen ersättningsom
för skada och intrång. Talan ersättning skall väckas vid miljödomstol.om

Tillträde för utreda verksamhets verkningaratt en

får,0m det finns skäl för det, besluta tillträde tillLänsstyrelsen3 § att annans
under tid, bedriver ellermark skall lämnas viss någon attom som avser

verkningarnabedriva verksamhet eller vidta åtgärd vill utreda aven
undersök-eller åtgärden ellerverksamheten mätningar annatgenom

ningsarbete fastigheten.
skallbedriva verksamheten eller åtgärdenbedriver ellerDen attavsersom

skall väckas vidför skada och intrång. Talan ersättningbetala ersättning om
miljödomstol.

ställerskall utföra undersökningenLänsstyrelsen får kräva denatt som
säkerhetarbetet påbörjas. Omframtida ersättningsanspråk innansäkerhet för

får påbörjas beslutetlänsstyrelsen förordna arbetenaställs får ävenatt om
överklagas.tillträdeom

utföra skadeförebyggande åtgärderTillträde för att

bedriva verksamhet eller vidtabedriver eller§ Om någon4 att enavsersom
försiktighetsmått skyddsåtgärder påvidta sådana ochåtgärd åläggs att

för förebyggaeller anläggning, behövsmark, byggnad attannan somannans
tårfår besluta tillträdeskada verksamheten, länsstyrelseneller minska attav

innehastill fastighet eller anläggning ellerske under tidviss ägs aven som
utföraför där sådana åtgärder.någon attannan

skyddsåtgärder skall betalavidtar försiktighetsmått ellerDen som
och skall väckas vidför skada intrång. Talan ersättningersättning om

beslut tillträde meddelas mål tillstånd tillmiljödomstol. Om i ett enom om
skall frågan målet.Vattenverksamhet, ersättning iprövasom
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efterbehandlingförTillträde

fastighet,tid tilltillträde under vissbeslutaLänsstyrelsen får§5 enenom
eller innehardennågonanläggning ägereller änbyggnad somannanomen

områden ellerförorenadeeñerbehandla göraskyldig därden är att
efterbehandling.för sådanundersökningar

för skada och intrångskall betala ersättningutför åtgärdernaDen omsom
själv harsärskildinnehavareneller rättfastighetsägareninte av

vidskall väckasTalan ersättningåtgärderna.förkostriadsansvar om
miljödomstol.

Aktsamhetskrav

Åtgärder skada och intrångminstautföras såskallenligt 1-5 att6§
orsakas.

fördet behövsutsträckningdenendast ske i attfårbostäderTillträde till
hälsa.för människorsolägenheterundanröjaellerförebygga

rubbaFörbud utrustningattmot

vidbehöverliknande utrustningeller sättas utOm7§ mätapparaten
ellerrubbameddelasförbud vid vitefår attenligt 1-5undersökningar
ellerför pumpningutrustninggällerutrustningen. Detsammaskada om

behöverliknande sättas ut.

Polishjälzø

ochtillträdebehövs förden hjälplämnaskallPolismyndigheten8§ som
§§.enligt 1-5åtgärder

vattenståndsmätareTillträde till m.m.

allmänbedrivs,Vattenverksamhethurberoende9§ Den är enavsom
hydrologiskaochmeteorologiskavid Sverigesoch tjänstemanåklagare

vattenståndsmätare,för vattemnätaretill platserfå tillträdeinstitut har rätt att
anteckningardelobservationsröreller att tasamt somav

avrinningvattenstånd,föraskyldig vattnetsverksamhetsutövaren är att om
tillgodogjorts.harvattenmängderdeeller som
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Tjänstemän hos Fiskeriverket och ñsketillsynsmän har föiordnats försom
detta skall tillfälle tillsyn villkor till skydd för fisketutövaatt över att ettges
fullgörs.

Särskild tvångsrätt för Vattenverksamhet

utför eller skall utföra10 § Den Vattenverksamhet kan miljödomsom en av
stolen utföra anläggningar eller åtgärder på fastigheter tillhörrätt attges som
någon och i anspråk mark för detta, det frågata när ärannan om

Vattenverksamhet utförs kommuner vattenförbundeller ochstaten,som av
önskvärda från hälso- eller miljösynpunkt eller främjar fisket,ärsom som

förVattenverksamhet motverka förorening avloppsvatten,att genom
Vattenverksamhet tillgodogörande eller grundvatten,yt-som avser av
vattenreglering,
Vattenverksamhet allmän farled eller allmän ellerhamn,som avser
markavvattning.

förstaområde i anspråk enligt stycket får lösas det skallEtt in,tas omsom
strömfallsfastighet.ingå i en

upphört enligt denna paragraf med äganderättHar änrätten att annat ta
anspråk, skall anläggningar uppförts eller placeratsmark i påannans som

tillfalla markägaren lösen, det har förts bortmarken inte inom årutan ettom
från upphörandet.

underhålla vattenanläggningTillträde för att en

skyldig underhålla Vattenanläggning har nyttjall § Den är rättatt attsom en
förmark för arbeten eller åtgärder behövs attannans som

underhållsskyldigheten skall kunna fullgöras.
underhållsskyldige skall betala för skada ochersättning intrång.Den

skall väckas vid miljödomstol.Talan ersättningom

vattenanläggninganvändaRätt att annans

medför12 det inte väsentlig olägenhet för§ Om ägarenen av en
vattenanläggning, kan någon ändra anläggningen ellerrätt att attannan ges
använda den för Vattenverksamhet eller för förebygga ellerattegenen

Vattenverksamhet.minska skador Skall anläggningen ändras, haregenav en
utföra ändringen och få förersättning kostnaderna.ägaren rätt att
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använda anläggning skall anläggningensDen rätt ägareattges en gesom
skälig för använda anläggningen.ersättning rätten att

Förbud fiskemot

medsambandområde får meddelas iFörbud fiske inom visst§13 ettmot
för förebygga skador påför främja fisket elleranordningarbeslut attattom

fisket.

SJÄTTE AVDELNINGEN

PÅFÖLJDER

och förverkandeStraffbestämmelser29 kap.

med uppsåtl § Den som
medför eller kanlufteller påmark,förorenar sättettvatten som

skador djurmänniskor eller sådanahälsorisker försådanamedföra
betydandebetydelse ellerringaeller inte ärväxter annanavsom

olägenhet miljön,i
föroreningpåavfall ellerförvarar sättämne ettannat som genom

olägenhetskador ellerhälsorisker,medförakan som angesannan
under eller

ellerskakningbuller,olägenhet miljönbetydande iorsakar genom
strålning

eller dettaförfarandet,myndighet har tillåtit ärbehörigdöms, inteom
två år.till fängelse i högstförvedertaget, miljöbrottallmänt

Är lägsttill fängelse idömasskall gärningsmannenbrottet grovt, sex
skallbrottetVid bedömandeår.och högst ärmånader grovtav omsex

skadorvålla varaktigavållat eller kunnatdet harbeaktas, storsärskilt avom
särskilt farligvaritgämingenelleromfattning art.annars avom

försvarlig,omständigheterna kantillmed hänsyngämingenOm anses
paragraf.enligt dennatilldöms inte ansvar

fördömsi 1oaktsamhet begår gärning2 § Den angessomavsom
högst två år.eller fängelse itill bötervållande miljöstörningtill

medbefattningoaktsamhetellermed uppsåt3 § Den tar engrovavsom
vidtakemisk produkt,innehållerellerkemisk produkt attutanenvara som

grundbehövs påde försiktighetsmått i övrigtellerskyddsåtgärderde avsom
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motverkaellerför hindrainneboende egenskaper,produktens eller lattvarans
lför miljöfarligdömsmiljön,människor eller iskador på

högst två år.eller fängelse itill böterkemikaliehantering
kanför gämingenstycket döms inte,förstaTill enligt ansvaromansvar

eller 2utdömas enligt 1

eller bedriveroaktsamhet påbörjarellermed uppsåt4§ Den enavsom
tillstånd,inhämtathaåtgärdvidtar någonverksamhet eller attutanannan

dennaföreskrivs ianmälanmedgivande eller gjortellergodkännande somen
fördömsbalken,med stödmeddelatsharföreskrifterbalk eller i avsom

högst två år.fängelse iellertill böterotillåten miljöverksamhet
oaktsamhet bryterellermed uppsåt motgäller denDetsamma avsom

ellerdispensgodkännande,tillstånd,medsambandmeddelats ivillkor som
enligtbalk ellerenligt dennavillkortillstånd ellervid omprövning av

balken.stödmeddelats medharföreskrifter avsom
förstycket döms inteandraellerenligt förstaTill ansvaromansvar

enligft eller 2 §§.lutdömaskangämingen

föreskrivs ivadstridoaktsamhet ielleruppsåtmed mot§5 Den somavsom
balken,stödmedmeddelatsharföreskriftereller ibalkdenna avsom
oriktiglämnaruppgift ellerunderättelse ellerlämnaunderlåter enatt en

ellertillståndsprövningförsvåraroch därigenomuppgift enen
tillmiljökontrollförsvårandefördömsverksamhet,tillsynsmyndighets av

två år.högstfängelse iböter eller

ellermed uppsåti 5§fallnågoti än6§ Den annat avavsessomsom
oaktsamhet

balken, ellerenligtskall inuppgiftermedhandlingininte gessomenger
sådaniellerbalken,med stödmeddelatsharföreskrifterenligt enavsom

uppgift, ellerutelämnarelleruppgiftoriktighandling lämnar
medmeddelatsharföreskriftereller ibalkenfullgöra iunderlåter att som

innehållerproduktmärkaskyldighetföreskrivenbalkenstöd att somenav
ellerkemiskellerorganismmodifieradgenetiskteller består enenav

medbehandlatsharinnehåller ellerellerproduktbioteknisk envara somen
produktkemisk

bedömningenförsvåraägnadunderlåtenhetenelleråtgärden är attdöms, om
medhushållningeller förskall skadasmiljöhälsa ellerför attriskerna attav

bristfälligförskallmaterialelleroch äventyras,mark vatten
högst år.fängelse iellertill böter ettmiljöinformation
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eller oaktsamhet utomhusmed uppsåt skräpar ned på7 § Den av ensom
tillträde eller döms för nedskräpning tillplats allmänheten har insyn tillsom

böter eller fängelse i högst år.ett

fängelse döms med uppsåt ellerTill böter eller i högst två år den8 § som av
oaktsamhet bryter mot

föreskrifter för totalförsvaret meddelade med stöd kap.1 5av
kulturreservat inskränkningar ibeslut eller angivnai naturreservatom

kap. andra stycket,använda mark enligt 5 §7rätten att
bedriva verksamhet eller vidta åtgärder inomförbud att

kap.biotopskyddsområde enligt 117
byggnad enligt7strandskyddsornråde uppföraförbud inomatt m.m.ny

tillämpliga,kap. eller 18 §kap. och inte 7 1716 § är
meddeladeöskyddsområdeförsiktighetsmått inom miljföreskrifter om

med stöd kap. 20,7av
meddeladevattenskyddsornrådeföreskrifter inskränkning inomom

kap.med stöd 227av
stycket,förbud enligt kap. förstainterimistiskt 7 24 §

meddeladeförförbud till skydd djur- ochföreskrifter växtarterom
ochmed stöd kap. 2 §§,8 1av

förföreskrifter särskilda villkorförbud ellerföreskrifter attomom
kap.meddelade med stöd 8 3djur- eller växtartersätta ut av

med stödmeddeladeföreskrifter och utförsel,in-10. transport m.m.om
sådan befattning med djur,8 kap. 4 § ägg,växter,att ta rom,genomav

bestämmelsendjur eller striderprodukterbon eller växter motav som
fall,villkor beslut i enskilteller iettmot

förbud utsläpp avloppsvattenföreskrifter eller beslutl mot avom
med stöd kap.meddelade 9 4avm.m.

verksamhetvid miljöfarligförsiktighetsmåttföreskrifter12. om
med stöd 9 kap. 5meddelade av

anmälningsskyldighet föreskrivnavillkor ellerinskränkningar,13.
milj enligt kap.10 12beträffande

kapmarkavvattning enligt 11 14förbud14. mot
kap. 18§underhålla vattenanläggning enligt 11skyldighet15. att en

eller första stycket,första stycket 22 §första stycket eller 21 §
med stöd kap. 23villkor meddelade ll16. av

stycket,verksamhet enligt kap.6§ tredjepåbörja 12förbud17. att
fjärde stycket,för naturmiljön enligt kap.6§förbud till skydd 1218.

gentekniskföreskrifter försiktighetsmått vidsärskilda19. om
meddelade med stöd kap. llverksamhet 13av

enligt kap.bekämpningsmedel från luftfartyg 14förbud sprida20. att
stycket,18 andra§
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kap. 19§enligt 14bekämpningsmedel lövslyspridaförbud21. motatt
stycket iandraenligtmeddelat dispensregeringeninteförsta stycket om

paragrafen,
införselelleröverlåtelsehandel,förbränning,föreskrifter22. avsersom

kap. 21med stöd 14meddeladebränslen avav
kemiskautförselinförsel ochhantering,frågaföreskrifter i23. avom

kap. 24med stöd 14meddeladeprodukterbiotekniskaeller av
biotekniskkemisk ellereller föraföra inhantera,förbud24. utatt

kap. 25enligt 14produkt
kap. 25enligt 15dumpningförbud25. mot

rådetsuppgifter enligteller lämnaanmälanskyldighet26. göraatt
ochjuli 19922455/92 den 23 exportEEGförordning omavnr

enligt rådetsuppgiftereller lärrmakemikalierfarligavissaimport attav
ochbedömning1993den 23793/93EEGförordning ommarsavnr

existerandemedriskerkontroll ämnen,av
förordningrådetsenligtuppgifterlämnaunderlåterförbud eller27. att

nedbryter1994decemberden3093/94 15 ämnenEG somomavnr
ozonskiktet,

avfall idärigenomochbestämmelser transporterar28. transportom
februari 1993259/93 den 1EEGförordningrådetsstrid ommot avnr

och fråntillinom,avfallstransporterkontrollochövervakning av
gemenskapen,Europeiska

fallenskiltbeslut ivillkor iellerbestämmelse29. mot somen
den 9338/97EGförordningrådetsstödmedmeddelats avnrav

frånochtill Sverige, reexportimport1996 såvitt exportdecember avser
ochförökadeartificielltmed transporthandel växter,Sverige,

åtgärd.kommersiellochköp,försäjningellertransitering annan
kap.enligt 23tillstycket dömsförsta 25till brottförsökFör mot ansvar

brottsbalken.
kanstycket döms inte,andraellerförstaenligtTill ansvaromansvar

eller 2ådömas enligt l

med uppsåtdöms denmånaderfängelse högstiellerTill böter9 § somsex
oaktsamhet brytereller motav

stödmed 7meddeladeuppträdandeallmänhetensföreskrifter avom
kap 30

stöd 9medmeddeladedjurhållningförbudföreskrifter mot avom
kap. ll

medhälsamänniskorsförolägenheterskyddtillföreskrifter mot
stöd kap. 12med 9delade av

styckettredjekap. §anmälan enligt 11 15skyldighet göraatt om
skada fisket,kanarbeten som
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med stödjordbruksmark meddeladerörande skötselföreskrifter av
kap.12 7av

jordbrukdjurantalet ibegränsningföreskrifter ett m.m.avom
stöd 12 kap. 9meddelade med av

kap.vilthägn enligt 12 11villkor förändradeellernya
enligt kap. 13fiske 28förbud mot

ansökan338/97 iförordning EGrådetsskyldighet enligt att ennr
uppgiftoriktiguppgift eller lämnarhandling lämnaeller omenannan

tillsyn.för tillstånd ellerbetydelseförhållanden av
enligtådömas lkandöms inte,första stycketenligtTill ansvaromansvar

eller 2

obehörigendöms dentvå årfängelse i högst tarellerTill böter10 § som
bonellerellerdjur-exemplar ägg,med växtart,befattning somromav en

åtkommitsharanledningeller har skälig antagärningsmannen attvet genom
eller 2stöd 8 kap. lmeddelade medföreskrifterbrott mot av

tilldöms interingaenligt 3-10brott§ Om är att11 ansvar.anse som
medbelagdgärningenkapitel döms inte ärenligt dettaTill omansvar
kanför gärningenbrottsbalken ellerstraff ieller strängare ansvaromsamma

vansmuggling.straff för1960:418enligt lagendömas ut om
dettaenligttillintedömsvitesföreläggande har överträtts,Om ett ansvar

föreläggandet.omfattasgärningkapitel för avsomen
enligtmiljösanktionsavgift dömsföranledakan utbrottsådana attFör som

från allmänpåkallatskälsärskildadetendast ärväckasfår åtal30 kap. avom
synpunkt.

ellerbioteknisk organismprodukt ellerkemisk12 § En somvaraen
ellermodifierad organismgenetisktellerproduktkemiskinnehåller enen

eller 10§enligt 9för brott l-4,föremålvaritharegendom somannan
gälleruppenbart oskäligt. Detsammadet inteförverkad,får förklaras ärom

sådant brott.utbytetelleregendomenvärdet avav
medförtsellerhjälpmedel harandraFortskaffningsmedel och använtssom

förbehövsdetförverkadefår förklaraseller §10enligt 1-4, 9vid brott om
hjälpmedletförskäl. ställetsärskilda Ifinnsellerbrottförebyggaatt annars

förverkat.förklarasdelvishelt ellerdess värdekan

svenskviddömsförsta stycket 25brott enligt 8§begått13 § Den som
tillämplig. Harbrottsbalken inteeller 3§ är2 kap. 2domstol, även om

vid den tingsrättfår åtal väckasekonomiskaSverigesförövats ibrottet zon,
förövades.brottetden plats därdomkrets är närmastvars
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ådragit frivilligt14 § Om någon sig enligt eller avvärjtl 2som ansvar en
fara harsådan eller verkan där innan avsevärd olägenhetsom anges

får straff föreskrivet foruppkommit, dömas till lindrigare vadän ärsom
gämingen.

Miljösanktionsavgifter30 kap

näringsidkareavgift miljösanktionsavgift skall betalassärskildl § En enav
näringsverksamhetvid bedrivandet avsom

denna balk,meddelats med stödföreskrifter haråsidosätter som av
anmälningspliktigtillståndspliktig ellerverksamhetpåbörjar ärsomen

balken,föreskrifter meddelade med stödbalk ellerenligt denna utan attav
har ellermeddelats eller anmälan gjorts,tillstånd har

stöd dennameddelats medtillstånd eller villkor haråsidosätter avsom
stöd balken.föreskrifter meddelade medbalk eller av

harregeringnöverträdelser för vilkaför sådanagäller dock endastDetta
avgift enligtföreskrivit 2om

skettharöverträdelsen inteMiljösanktionsavgift skall ävenuttas om
dock inteMiljösanktionsavgift skalloaktsamhet.elleruppsåtligen tas utav

oskäligt.det uppenbartärom
tillfallaMiljösanktionsavgiften skall staten.

miljösanktionsavgiftensöverträdelserför olikaföreskriverRegeringen2§
och betydelsenöverträdelsens allvartillDärvid skall hänsynstorlek. tas av

överträdelsenbestämmelseden avser.som
och högst 500kronorMiljösanktionsavgiften skall uppgå till minst 0005

kronor.000

miljösanktionsavgift.Tillsynsmyndigheten beslutar3 § om
anspråketskall denavgifttillsynsmyndigheten beslutarInnan somom

grundomständigheterdetillfälle sigriktas utgöröveratt yttramot somges
för beslutet.

verksamskall delgesmiljösanktionsavgiftBeslut4§ att ta utom
hetsutövaren.

avgiftenefter detdagarMiljösanktionsavgift skall betalas inom trettio§ att5
beslutet.den längre tid ibeslutats ellerhar angessom

verkställasbetalningsdagenmiljösanktionsavgiñ får efter sistaBeslut om
kraft.fått lagadom harsåsom somen
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riktasanspråketbeslutas, denMiljösanktionsavgift får inte6 § motsomom
avgiftbeslutaenligt §förutsättningarna 1fem år från detinominte attatt om

omständigheterdetillfälle sig utgörinträffat harhar överatt yttragetts som
grund för beslutet.

skall betalatillsynsmyndighetbeslutenligt7§ Den ett enav ensom
miljödomstol.beslutet tillöverklagamiljösanktionsavgift får

avgiften intebeslutetmilj faller bort,beslutad8 § En omom
kraft.lagabeslutet har fåttfrån detårVerkställts inom tiohar att

harbetalningsansvaretåterbetalas,ösanktionsavgift skallMilj9 § om
kraft.fått lagabeslutundanröjts somgenom

stycket lämnasförstaenligtåterbetalasmiljösanktionsavgiftpåRänta som
betalades tillavgiftenfrån den dagför tiden1975:635räntelagenenligt §5

återbetalas.avgiftenmed den dagoch

meddelafårbestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen10 §
skallmiljösanktionsavgiñervilkenordning idenföreskrifternärmare om

betalas.

AVDELNINGENSJUNDE

SKADESTÅNDERSÄTTNING M.M.OCH

och vidallmännadetingripandenvidErsättning31 kap. av
Vattenverksamhettillståndsprövning m.m.av

bestämmelserAllmänna

irgripandenvid vissafrågor ersättningtillämpligt ikapitel§1 Detta är om
KapitletVattenverksamhet.tillståndqarövningvidallmännadet samt avav

tilluppkommitskadaersättningbestämmelser närinnehåller dessutom om
fiske.förbudföljd motav

vidgällaskall1972:719expropriationslagenBestämmelserna i2§
innehållerbalkenkapitel, intedettaenligtinlösenochersättning om

bestämmelser.avvikande

tillsärskildgällaskallfastighet rättkapiteldetta äveniVad sägs3 § omsom
fastighet.



1997:32SOUMiljöbalken642

förelägganden ochföreskrifter,på grundinlösenoch vissaErsättning av
förbud

inndärbeslutgrundersättning påtill attharFastighetsägaren4 § rätt somav
berörd delmarkanvändning inompågåendeelleranspråkmark i att enavtas

gällerbeslutetförsvåras,fastighet avsevärt om
inskränkningaråtgärder och rörkap. §enligt 3föreskrifter 7 somom

nationalparker,
inskränkningarochåtgärdereller6 9enligt kap.föreskrifter 7 om

och kulturreservat,naturreservatrörsom
biotopskyddsornråde,stycket inomandrakap. ll §enligt 7förbud

inskränkningaroch röråtgärderkap. 22 §enligtföreskrifter 7 somom
ellervattenskyddsornråden,

vissstycketfjärdekap. 6 § rörenligt 12förbudellerförelägganden som
verksamhet.

efterjakttillbegränsningkap. 3 § rättenenligtföreskrift 7En avom
ersättning.tillmedför inteälg eller rättjärv,lo, ömbjörn, varg,

tillstånddet krävsstycket 1-4första§i 4 attbeslutInnebär5 § ett avsessom
tillståndendastersättningbetalasåtgärdellerverksamhetför viss omen

särskilda villkor.medförenatsellervägrats
24§kap.enligt 7meddelatstillståndåtgärdvidtaförbud utanHar att en

stycket.förstagäller 4 §tillstånd,och vägras

beloppmedminskasskall motsvarari 4§ ettErsättning6 § somavsessom
tålaskyldigstycket utanförsta attenligt 4§ ärfastighetsägarenvad

ersättning.

4 §iföreskrifterHarbetalasenligt 4§ staten.Ersättning§ avses7 somav
kommunen.stället betalasersättningen iskallkommun,beslutats avenav

länsstyrelsenbeslutatsstycket 4förstai 4 §föreskrifterHar avavsessom
vatterskyddsområdetintresseeller den ikommunansökanefter varsenav

sökande.denbetalasskall ersättningenfastställts, av

synnerligauppstårstycketförsta4§ifallidet8§ Om ett avsessom
fastighetsägarenharfastigheten,användningpågåendevidolägenheter av

enligt 4§. Berorfå ersättningförställetinlöst ifastighetenfå atträtt att
förstaskalltillstånd 5§åtgärdvidta vissförbudpå utanolägenheten attett

stycket tillämpas.

enligt 7andra beslutbeaktasskalloch 84 äventillämpningenVid9 § av
stycket,andra§kap. llförbud enligt 7eller 229kap.
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förelägganden förbudoch enligt 12 kap. fjärde6 § stycket, beslut enligt 18 §
skogsvårdslagen 1979:429 beslut kap. förstai 14 8§samt som avses
stycket plan- och bygglagen l987:10. Detta gäller under förutsättning att
besluten har meddelats föreinom tio år det beslutet. skallDessutomsenaste
beaktas sådan inverkan hänsynstaganden enligt 30§ skogsvårdslagenav

särskilda fall hari inträtt inom tid.som samma
till talan, eller inlösenHar ersättning med anledning sådanträtt ettav

beslut förlorats grundpå bestämmelserna i eller eller motsvarande12 13 §av
bestämmelser plan- och bygglagen,i detta förhållande inte någotutgör
hinder beslutet beaktas enligt första stycket.mot att

vid undersökningarErsättning vissa

10 skada och intrång tillfogas fastighetsägaren åtgärder§ För som genom
enligt kap. betalas ersättning åtgärderna har vidtagits28 l § Omstaten. avav

eller uppdrag skall ersättningkommun någon på kommun,en av annan av en
i stället betalas kommunen.av

enligt första stycket skall betalas, åtgärderna vidtasErsättning inte om
med anledning tillsyn verksamhet på fastigheten.över utövasen somav

områdeTalan ersättning väcks vid den miljödomstol inom varsom
marken eller delen den finns.större av

föreläggandenErsättning vid stängselgenombrottom

har stängsel och har anordnat grind eller någonll § Den annansom en
grund föreläggande enligt kap. berättigad tillgenomgång på 26 ll § ärettav

för detta och för underhåll genomgången. Ersättningersättning statenav av
skall dock betalas, det uppenbart stängslet endastinte är attattom avser

från skulle ha fått färdasallmänheten område där denstänga ute ett annars
fritt.

stycket gäller också, dikeFörsta övergång har gjorts pånär över etten
grund föreläggande enligt kap.26 llettav

Anmälan ersättningsanspråkom

§ myndighet fattar beslut enligt12 Innan kan leda till ersättningetten som
eller får10 myndigheten förelägga den vill anspråkll pågörasom

betalning eller inlösen inom tid, månader, arrnälaviss minst två sittatt
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talantillpåföljdvidyrkanden rättensina attoch annarsanspråk ange
förloras.

elleravtalatsharinlösenellerersättningfrågaVad i uppen-omsom
gällersakägareochersättningsskyldigedenmellangällaförutsättsbarligen

saleförvärvatharuppkombetalningtillefter det rättenden attäven mot som
fastigheten.tillrättägarens

Ersättningstalan

ellerl1§eller4enligtersättningträffatsöverenskommelseinteHar13 § om
enligt l2§,förloradgåtttill talaninteoch har8§ rättenenligtinlösenom

talanväckairiöseneller krävaersättningpåanspråkvillskall den görasom
lösaellerersättningbetala attskyldigden attmiljödomstolen ärhos mot som

påbeslutetdetfrånårväckas inom attskalltalan ettSådanfastigheten.in
tillpåföljdvid rättenkraft attlagavunnitgrundas haranspråketvilket

förlorad.gårinlösenellerersättning annars

denfår22eller9kap.enligt 7meddelasskallföreskrifter§ När14
försakägare atttalanväckamiljödomstolen motvidersättningsskyldige en

inlösen,ellerersättningförgällaskall omvillkorfastställa de som
innehållmed detföresloifterMeddelas inte sommeddelas.föreskriftema

avgjortsharmåletfrån detår attmiljödomstolen inom ettvidförutsätts
längreinteskall domenkraft,lagavunnit varahardom somengenom

förbindande parterna.

Återbetalning ersättningav

ellerföreskrifteranledningmedbetalatsenligt 4§ersättning avHarl5§
tillståndellerdelvisellerheltföreskrifternaupphävsoch gestillståndsvägran

ersättningentillbakabetalaförpliktasfastighetsägaren attfåreller dispens,
fastigretsägarenstill nyttahänsynmedskäligtdetden,del äreller omaven

åtgärdockså,gällerDettaövrigt.iomständigheternaoch om enbeslutetav
beslutsådantellerföreskrifter ettsådana mot omstridividtagitshar mot
rättelse.krävabeslutat intehartillsynsmyndigheten attochtillståndsvägran

frånårinommiljödonstolen ettvidväckasskallåterbetalningTalan om
tioochkrañlaga senastvunnitpå hargrundasanspråketbeslutetdet att som

talanförapåföljdvid rätten attbetalades attersättningen utefter detår att
förlorad.gårarmars
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och inlösen vid tillståndErsättning till Vattenverksamhet

16 har fått tillstånd enligt kap.§ Den 11 inlösen eller påatt annatsom genom
anspråk egendom elleri vidta åtgärd skadarsätt ta attannans en som annans

egendom skall betala förersättning vad eller skadas,avstås annatsom om
inte särskilt föreskrivet. skallErsättning betalas för skada tillär även
följd förbud fiske enligt kap.28 13motav

Ersättning skall betalas endast för skador kvarstår sedan skadeföre-som
byggande har utförts.åtgärder

eller fastighetsdelar17 § Fastigheter drabbas synnerliga olägenhetersom av
verksamhet för vilken tillstånd har meddelats enligt kap., skall lösas11av en

in, begär det.ägarenom
ersättningsskyldige har till inlösen, detta skulle medföraDen rätt om en

fastighetsägarens och fastighetsägarendast ringa höjning ersättningen av
eller fastig-behålla fastigheteninte har något beaktansvärt intresse attav

stycket skall dåhetsdelen. Kostnaderna för åtgärder i 16 andra§som avses
räknas ersättningen.in i

fastighet vid tillstånd till vattenverksamhetSkada på egen

för enligt kap.verksamhet vilken tillstånd har lämnats 1118§ Om en
fått tillståndet, skallmedför skada på fastighet tillhör den harsomen som

mecgivandenför skadan gäller dockersättning bestämmas. Detta inte, om
fastigieten.har samtliga borgenärer har i Omlämnats panträttav som

med fastighet, krävs det dessutomfastigheten intecknadär gemensamt annan
fordringshavare lämnar de medgivandenfastighetsägare ochatt som

Medgivande fordrasföreskrivs för kap. jordabalken.relaxation i 22 ll §
domstolens avgörande väsentligendock den förinte rätt är utanvarsav

betydelse.

vid vattenanläggningErsättning utrivning enav

vattenanläggning eller harhar fått tillstånd till utrivning19 § Den avsom en
vattenanläggning skallålagts eller medgetts enligt 24 kap. 4§ rivaatt ut en

orsakasbetala skälig för skador på egendomersättning som avannans
förbestående ändring vattenförhållandena. Skyldighet betala ersättningi att

förlust förmån orsakas finns endastsådan utxivningenen av som av om
förmånen tillförsäkrats träffatshar i tillståndsdomen eller i avtal isom
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falllämnas i sådantvattenanläggningens tillkomst. Ersättningsamband med
förmånen.orsakade förlustenendast for kostnader av av

lämnats till någonvattenanläggning harmedgivande rivaOm att ut en
skyldighetochunderhålla anläggningenskyldigden attärän attsomannan

får sökas återsamband med detta, ersäthingenhar ålagts ibetala ersättning
underhållsskyldige.denav

VattenverksamhetvidErsättning omprövning av

orrprövninginskränkning lämnas,ellerför förlustErsättning20 § omenen
särskilda0000 medlageneller §enligt kap. 14 15eller 7enligt kap. 5 §24

fallhöjdellermedför förlustVattenverksamhetbestämmelser vattenavom
hardenföravrinningreglerainskränkning ieller rätten vattnetsatt som

ochmed omprömingenVattenverksamhettillstånd till den omsom avses
ellerdel förlustentill denlämnas inteErsättningföljer 22inteannat av

vattenanläggningsförbättringrälmainskränkningen är att av ensom
säkerhet.

balkdennaenligtVattenverksamhetomprövninglämnasErsättning avom
Vattenverksamhetbestämmelsersärskilda0000 medlageneller enligt om

omfattastillståndshavarenför någonskadamedför än avsomannan
begränsningdockandelskraft gäller vissomprövningen. För mottagare av

bestämmelsersärskilda0000 medlagenkap. 4 §enligt 8 om
Vattenverksamhet.

tillämpas.skall 16-18andra stycketellerförstaenligtPå ersättning

har begärtdenbetalasförsta stycketenligt 20 §Ersättning§21 om-somav
med0000lagenkap. l5§ sär-enligtomprövning 7eller,prövningen om
till kontillståndenVattenverksamhet omfattarbestämmelserskilda om

tillståndshavaren,varderavattentäkter,kurrerande av
betalas,stycketandraenligt 20 §Ersättning

tillståndshavaren,ellerkap. 8sker enligt 24 5omprövningen avom
särskilda bestäm-med0000lagenkap. §enligt 7 15omprövningom

konkurrerandetillstånden tillVattenverksamhet omfattar vattenmelser om
tillståndshavaren,varderatäkter, av

omprövningen.har begärtdenomprövning,vid somavannan
omfattasVattenkraftverkandelskraft frånminskningförErsättning somav

kraftverket.tillstånd tillhardenbetalasomprövningen somavav
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Vattenverksamhetvid vissomprövningBegränsning ersättningsrâtteni av

deltåla vissersättningskyldigtillståndshavare22§ En är att utan av en
iinskränkningellerförlustdetinskränkningellerförlust är som avsesenom

för detförmåntillomprövningföranledsoch denstycketförsta20§ av
eller,hälsovårdenellerhamnallmänfarled,allmänñskeintresset,allmänna

första meningenkap. 14§enligteller 7kap. 5 §enligt 24omprövningvid
förmånVattenverksamhet, tillbestämmelsersärskildamed0000lagen om

miljövården.allmännaför den
inskränk-ellerförlustensammanlagdadenintedel ersättsDen avsersom

Vattenverksamhetochomprövningamaskildadeföljdtillningen somavav
frågaiochi 23 § motsvarar omavses

produk-tjugondeloch lägstfemtedelhögstvattenkrañverk: avenen
vidkantillståndmeddelatenligt utvattenkraft tasdentionsvärdet somav

följdproduktionsvärdet ärdelför denavdragefterkraftverket avensomav
vattenregleringar,

tjugon-och lägstfemtedelhögstldaftändamål:förvattenreglering enen
meddeladeenligtvattenkraftproduktionsvärde dendetdel somavav

regleringen,följdkraftverk ochVarje ärvidtillstånd kan ut avtas ensom
tjugondeloch lägstfemtedelhögstvattenverksamheter:andra avenen

omfattasmagasinsvolymellerfallhöjdvattenmängd,den avVärdet somav
Verksamheten.tilltillståndet

vilkenförVattenverksamhettillstånd tilllämnarmiljödomstolenNär en
dedomstolen inomskallgälla,skallersättningsrättenbegränsning idenna

del inte ersätts.fastställa denstycket 1-3andrai somgränser angessom
ochvattenstånds-inverkanverksamhetenstillfrämstskall dåHänsyn tas

Verksamhetenolägenhetellerfördeldenavrinningsförhållandena, som
tilhtånds-förgradensynpunkt nyttaallmänfrån samtmedföra avväntas

andelskraft.ochhavaren mottagare av
tid-fastställdastycket lförsta§enligt 24 kap. 5denföreomprövningVid

tidtill denförhållandeminskas idel intedenskall ersätts sompunkten som
tidpunkt.till dennaåterstår

22 §gäller enligtbegränsad på sättersättningtill är§ Rätten23 somsamma
orsakasVattenverksamhettillbalkdennatillstånd enligtharden ensomom

reglerainskränkning i vattnetsfallhöjd eller rätten attellerförlust vattenav
skallvatterverksamhettilltillstånd lämnasföljdtillavrinning somatt enav

hamn,allmänfarled ellerallmänfiskeintresset,allmännadettillgodose
miljallmännadenellerhälsovården

utbyggd.fallhöjd inteförlust ärgällerVad även somsagts avnusom
värdettjugondelintedelskall den ersättsDärvid motsvara avavensom
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vattenkraften deti berörda strömfallet efter avdrag för vad dettasom av
värde följd vattenregleringar.är en av

Betalningsanmälan vid tillståndrör ersättning till Vattenverksamhetsom

24§ Anmälan till länsstyrelsen enligt 6 kap. 4§ expropriationslagen
1972:719 behöver vid tillämpningen detta kapitel endast förgörasav
ersättning mark skall lösas in.som avser som

Betalningshist vid tillstånd till Vattenverksamhetrör ersättningsom

25 § När tillstånd har lämnats enligt kap. skallll ersättning för inlöst mark
betalas och anmälan enligt kap.6 4§ expropriationslagen 1972:719 göras
inom månader från det såväl tillståndsfrågan ersättningsfråganattsex som
har slutligt.avgjorts Ersättning inte inlöst mark och skall tassom avser som

på gång skall betalas inom två år från tid. denOmut en samma
ersättningsskyldige inte iakttar vad har denärsagts rättsom nu, som
förvärvats den ersättningsberättigade förlorad.gentemot

Tidslristema får förkortas eller förlängas det ellernär ärparterna ense om
det finns särskilda skäl för det.om

bestämd efterErsättning det tillstånd till Vattenverksamhet har tagits iatt
anspråk

26 följd§ Om ersättningen till Vattenverksamhet eller åtgärd harav en annan
bestämts slutligt först efter det tillståndet har anspråk, skall dentagits i delatt

ersättningen överstiger vad fastställts tidigare betalas ochav som som
anmälan enligt 6 kap. 4 § expropriationslagen 1972:719 inomgöras en
månad från det ersättningen bestämdes slutligt. gällerDetsamma ersättning

har bestämts i samband med godkännandet Vattenverksamhetsom av en som
redan har utförts.

denOm slutligt fastställda ersättningen inte överstiger den ersättning som
tidigare har fastställts och det skulle funnitsha depositions- ellerannars
anmälningsskyldighet, skall den ersättningsskyldige annäla ersätt-
ningsbeslutet hos länsstyrelsen sedan detta har vunnit laga krañ.

27 § På ersättning i första26§ stycket beräknas enligt 5§räntasom avses
räntelagen 1975:635 från den dag marken tillträddes, vattenverksamheten
påbörjades eller åtgärden utfördes, inte något följer andraannatom av
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erligt 6 §tid, detiinte räntabetalningenstycket. Om rätt utgörs tas
inträdde.det dröjsmålettiden efterförräntelagen

enligt 6§detoförutsedd skada ränte-räntaersättningPå tas utavsersom
miljödomstolen.framställdes vidersättningsanspråketdagfrån denlagen

erligtersättningsådanbetalaersättningsskyldige försummarden attOm
länsstyrelsen påskalldepositionskall betalasstycketförsta26 § genomsom

sökadennadelellerersättningenberättigad tilldenbegäran är avensomav
harersättningenbeslut varigenomeller detdomdenverkställighet av

bestämts.

Vattenverksamhettilltillståndinlösenullbordande rörF somav

fullgjortharersättningsskyldigedenfullbordadmarkInlösen när§28 ärav
expropriationslagenoch 4 §stycketförstakap. l §enligt 6skyldighetersina

stycket inteförstaenligt §27fullbordasInlösen ränta1972:719. även om
betalas.

vattenverksamhettilltillståndetutnyttjaRätt att

anspråkitillståndetfår utnyttjaersättningsskyldige att ta29§ Den genom
deför någon närmedför skadaåtgärdervidtaelleregendomen annansom

expropria-§och 4stycketförstakap. l §enligt 6gällerskyldigheter som
begränsningdenfall skalldettafullgjorts. För1972:719 hartionslagen av

gälla.framgår 24 §anmälningsskyldigheten avsom
förhållanden,ersättningsberättigadesdentillmed hänsynbehövsdetOm

utförmedellertillträdetmeduppskovskäligtbestämmamiljödomstolenfår
åtgärden.andet av

VattenverksamhetÅterbetalning tillstånd tillersättning rörsomav

tillstånd enligt 11med anledningbetalatsharErsättningsbelopp30 § avsom
detåterkrävasdockBeloppet fårdel återkrävas.till någonfårkap. inte om
dentalanupphävs påersättningbeslutetföranletthartillstånd avomsom

ersättningsberättigade.
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Övriga bestämmelser

31 § Ersättning enligt detta kapitel skall bestämmas i skall bepengar som
talas vid tillfälle.ett

Ersättning enligt 5 § andra stycket skall dock betalas med visst årligtett
belopp. Om det finns särskilda skäl får ersättningen räknas ersättningmotav

kan komma lämnas enligt första4§ stycket eller 8attsom
Om det finns särskilda skäl, kan det på begäran den ersättningskyldigeav

eller den ersättningsberättigade fastställas också ersättning enligt 4§att
första stycket eller l § skall betalasl med visst årligt belopp med fåett rätt att

vidomprövning ändrade förhållanden.
frågaI enligtersättning 4§ till följd skada eller olägenhet förom av ren-

skötseln gäller 30 § andra stycket rennäringslagen 1971:437.

32 § Bestämmelserna kap.i 4 3 § expropriationslagen gäller vid tillämp
ningen detta kapitel i fråga värdeölcning under tiden från dagen tio årav om
före det talan väcktes vid domstol.

33 § Om borgenär hade i fastigheten till ersäthingpanträtt när rättenen som
uppkom förlust därför ersättningen deponeratsgör inte har hosatten
länsstyrelsen, har borgenären till ersättning den ersättningskyldigerätt av
för förlusten avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller,mot om

borgenär förlust därför ersättning har bestämtsinte eller blivitgör atten en
för låg och ersättningen efter överenskommelse mellan den ersätt-
ningsskyldige och den ersättningsberättigade eller någon anledningav annan
inte domstol. Rätt till finnsersättning också för förlust följdprövats tillav av

överenskommelse har träffats ersättning i elleratt änannat attom pengar om
skadeförebyggande åtgärder skall utföras.

Talan ersättning enligt första stycket skall väckas vid miljödomstolen.om

34 § Om det behövs, skall det i beslut ersättning bestämmelserintasom som
skall hindra ersättningstagaren förlust till följd ändringar iatt gör en av
penningvärdet under tiden från ersättningsbeslutet till dess betahing gjorts.

35§ inlösenNär mark fullbordad, skall detta antecknasär i inslcriv-av
ningsregistret.

36 § Om det råder tvist bättre till ersättning, skall ersättningen dtpo-rättom
hos länsstyrelsen, depositionen inte behövs enligtäven 6kap. l §neras om

expropriationslagen 1972:719. Bestämmelserna i kap.6 17-19 i samma
lag skall tillämpas i fråga sådan deposition.om
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anspråkSkadestånd miljöskador enskilda32 kap. för vissa och andra

personskada ochfördetta kapitel skall betalasSkadestånd enligt§l
fastighet harverksamhetförmögenhetsskadasakskada samt ensomren

omgivning.orsakat i sin
dockbrottfönnögenhetsskada inte har orsakats ersättsEn genomsomren

betydelse.skadan någonendast är avom
vårdslöshetorsakats med uppsåt ellerhar ersättsSkada inte genomsom

skäligen börorsakat skadan inteden harutsträckning störningbara deni som
allmännatill dessförhållandena ellertill påtålas med hänsyn orten

förhållanden.under jämförligaförekomst

joniserandehar orsakatsskadortillämpas påKapitlet inte§2 avsom
fall dåielektrisk anläggningfrånelektriskinverkanstrålning eller strömav

gäller.bestämmelsersärskilda

för skadorkapitel betalasSkadestånd enligt detta§3 genom
vattenområden,förorening av
grundvatten,förorening av

grundvattennivån,ändring av
luftförorening,
markförorening,
buller,

ellerskakning,
liknande stöming.annan

verksamhetorsakatshargäller skadorintestycket 1-3Första somavsom
skadorsådanaVattenverksamhet.till Förmed tillståndenlighetbedrivs i

kap.tillämpas 31
förstaistörningha orsakatsskallskadaEn avsessomgenom enanses

skadeverkningamasochtillmed hänsyn stömingensdet att,stycket, om
föreliggeromständigheterna i övrigtskadeorsakermöjligaandra samt

orsakssamband.sådantsannolikhet förövervägande ett

andraellerför skadorockså betalasSkadestånd skall sprängsten4 § genom
sprängningsarbete ellerorsakasskadanlössprängda föremål, ett av enavom

särskild fara för explosion.medförverksamhet somannan

skadorbetalas förskadeståndeller skalli 3 4 §andra fall5 § I än angessom
låterutför ellerdenliknande arbete,grävning ellerorsakas somomavsom

iskyddsåtgärdervidta sådanaförsummatharutföra arbetet att angessom
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kap. jordabalken eller hänseende3 3 § i har brustit i vidett annat omsorg
arbetets utförande.

särskilt eller medför särskildOm arbetet ingripande anledningär av annan
arbetet den utförrisk, skall den skada orsakas ersättas ävensom av om som

eller låter utföra arbetet inte har varit försumlig.

skadestånd enligt detta kapitel den bedriverSkyldig betala6§ äratt som
egenskapbedriva den skadegörande verksamheten ieller låter av

skadeståndsskyldighet harfastighetsägare eller tomträttshavare. Samma
ochden skadegörande verksamhetenbedriver eller låter bedrivaandra som

näringsverksamhet eller offentlig verksamhet.ibrukar fastigheten i sinsom
eller låter bedriva denbrukar fastigheten bedriverOm någon somannan

skadeståndsskyldig enligt dettabrukarenskadegörande verksamheten är
ellerskadan uppsåtligendenne har orsakatkapitel endast genomom

vårdslöshet.

kapitel också denskadestånd enligt dettabetalaSkyldig7 § är utanatt som
fastigheten,brukare itomträttshavare ellerfastighetsägare,att annan avvara

utföra fastigheten.utför eller låter arbete pånäringsverksamhetegen

dekapitel,skada enligt dettaeller fleraSkall två8 § ersätta svararsamma
begränsningföljerskadeståndet den mån inteför isolidariskt attannat av

dem.skadeståndsskyldighet åligger någongäller deni avsom
skall,betalat skadestånd intehar isolidariskt ansvarigaVad de annatom

tillmed hänsynefter vad skäligtmellan demfördelashar avtalats, ärsom
ochförebygga skadanmöjligheternaskadeståndsansvaret,grunden för att

omständigheterna i övrigt.

beloppersättningensskador egendomfrågai9§ Kan avserom som
framtidaförskall bestämmasförhand, ersättninglämpligen uppskattas på

begär det.skador, partom en
till visstbestämmasanledning, kan ersättningenfinns skäligOm det ett

Ändras dettahar bestämts påförhållandena sedan ersättningenårligt belopp.
till deskäligt med hänsynjämkas efter vadkan ersättningen ärsätt, som

förhållandena.ändrade

fördelning och utbetalning ersättningnedsättning,fråga10 § I somavom
för framtida skador fastighet ochbetalas på gång påfastställs att somenen

dennaeller innehavare ifastighetentillkommer tomträttägaren en avav
Även det gäller verkanexpropriationslagen 1972:719.tillämpas när av

tillämpas.utbetalning skall den lagenfördelning ochsådan nedsättning,
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fastigheten lider förlustborgenär har iOm panträtt attgenomen som
beräknad och ersättningenförsta stycket har blivit för lågtenligtersättning

denersättningskyldige ochöverenskommelse mellan denföljdtill av
prövadhar blivitanledning inteersättningsberättigade eller någonav annan

ersättningsskyldigedentill gottgörelsedomstol, har borgenären rätt avav
fordringshandlingen.del skrivs påfordran i dennadennesmot att av

heltfastighetkapitelverksamhet i dettaMedförll § att enavsessomen
vidsyrmerligtuppstårför eller detblir onyttigeller delvis ägaren att men

begäranfastighetsdelen påellerskall fastighetenanvändningen, ägarens
någongällerverksamheten.bedriver Detsammadenlösas in somomsomav

särskildal0kap.olägenhet enligtskada elleravhjälpaskyldigär att om
medföråtgärdförorenade områden vidtarbestämmelser attsomom

synnerligtför ellerdelvis onyttighelt ellerblirfastigheten ägaren att men
användningen.viduppkommer

1972:719.expropriationslagentillämpassådan inlösenfrågaI om
föreårfrån dagen tiounder tidenharvärdeökningBeträffande ägt rumsom

lag.4kap.domstol tillämpas 3 §vidväcksdet talanatt samma

denfår enskild,och inlösenskadeståndtalan motl2§ Utöver somom
väcka talantillstånd,verksanhetmiljöfarligbedriviteller harbedriver utan

andraellerskyddsåtgärderverksamhet ellerförbud fortsatt attmot omom
skall vidtas.försiktighetsmått

Miljöskadeförsäkring33 kap.

32kap.skada ihar lidittill denfalli vissaersättningl § För avsessomsom
vid tillämpninguppkommitharkostnaderbetalningföroch avsomav

miljöfarlighänförlig tillbalk kostnadendennaochkap. 18 är26 17 om
respektivemiljöskadeförsäldingförsäkringskall det finnasverksamhet en

eller denregeringengodkäntsharmed villkorsaneringsförsälqing avsom
miljöfarligbestämmer. Denregeringen utövarmyndighet somsom
meddelatsharföreskrifterbalk eller enligtdennaenligtverksamhet somsom

tillskall bidraanmälantillstånd ellerkräverbalkenmed stöd av
godkäntstabeller harframgårmed beloppförsäkringarna avsomavsom

skallBeloppenregeringen bestämmer.myndigheteller denregeringen som
kalenderår.förbetalas i förskott

bestämmelserna iundantag frånföreskriftermeddelafårRegeringen om
stycket.första
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2 § Från miljöskadeförsäldingen betalas, enligt vad inärmaresom anges
törsäkringsvillkoren, ersättning till skadelidande för sådan ochperson-
sakskada kap.i 32som avses om

den skadelidande har till skadestånd enligt kap., kan32 interätt men
skadeståndet betalt eller kräva skadeståndet förlorad,rätten att ärut

eller
det kan utredas ansvarig för skadan.inte ärsomvem

vadFrån saneringsförsälqingen betalas, enligt i3 § närmaresom anges
för uppkommitförsäkringsvillkoren, ersättning saneringskostnader harsom

verkställighet enligttillsynsmyndighet har begärtmed anledning attav en
förordnande rättelse enligt 26kap. 18kap. eller meddelat26 17 § omom

enligt denna balk kan betala. Ersättningden ansvarig inteär som nusom
kostnader har uppkommit medskall dock betalas förintesagts som
räddningstjänstlagen 1986:1102.anledning räddningsinsatser enligtav

miljöskadeförsälcringen eller saneringsförsälcringen intebidrag till4§ Om
skall försäkringsgivarendagar efter anmaning,har betalats inom trettio göra

betalningsföisummelsen.tillsynsmyndighetenanmälan till om
den betalningsskyldige vid viteTillsynsmyndigheten får förelägga att

överklagas.föreläggande fårfullgöra skyldighet. sådant intesin Ett
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